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Poslanci rozhodli o odmenách
V

utorok 4. marca pokračovalo prerušené
februárové rokovanie rimavskosobotských
poslancov. Jednou z ťažiskových tém bol aj návrh
na poskytnutie odmeny primátorovi mesta, jeho
zástupcovi a hlavnému kontrolórovi za 2. polrok
minulého roka. Vzhľadom na citlivosť témy poslanci mali pred týmto bodom rokovania 5-minútovú prestávku. Po nej bez vážnejších výhrad
schválili odmenu pre primátora Š. Cifruša vo
výške 30 % súčtu funkčných platov za hodnotené
obdobie, čo je 117 tis. Sk. Odmena vo výške 30 %
súčtu funkčných platov za hodnotené obdobie
bola schválená aj pre viceprimátora P. Piliarika,

čo činí 84 600 Sk. Zvláštna situácia nastala pri
schvaľovaní odmeny hlavnému kontrolórovi
mesta Ľ. Csankovi. Hlasovaním neprešiel ani prvý
návrh Spoločného poslaneckého klubu 10% súčtu
funkčných platov za hodnotené obdobie a ani
druhý návrh Demokratického bloku 20 %. Napokon prešiel návrh primátora mesta vo výške 15%
súčtu funkčných platov za hodnotené obdobie.
To je v prípade hlavného kontrolóra 37 890 Sk.
Vlani mal primátor mesta hrubý mesačný plat vo
výške 65 000 Sk, jeho zástupca 47 000 Sk a hlavný
kontrolór 42 100 Sk.
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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.

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Vaša lekáreň

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.
Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

Úvodník

Potrebujú
notebooky?
Marta Kanalová
šéfredaktorka
V závere rokovania mestského zastupiteľstva poslanec
V. Vaš navrhol,
aby boli za
účelom skvalitnenia a zefektívnenia rokovaní poslancom
zakúpené z rozpočtu mesta
notebooky. Tie majú aj ich
kolegovia v Rožňave. Tento
návrh sa poslancom celkom
pozdával. Vzbudil však
u nás- pozorovateľov- zastupiteľstva úsmev na tvári,
ale i kontroverznú diskusiu.
Osobne chápem poslancov,
že si chcú uľahčiť prácu
a nemienia neustále vláčiť
na rokovanie hŕbu materiálov. Uisťujem ich však, že notebook je ťažší ako papierové
podklady na zastupiteľstvo.
(Viem o čom hovorím, lebo
mám vlastný). Na druhej
strane by mali zvážiť, či je
na takúto investíciu vhodný
čas, keď sú chodníky a cesty
v dezolátnom stave, nedoriešený Kurinec i plážové
kúpalisko, nedobudovaný
zimný štadión. Nehovoriac
už o iných investíciách,
ktoré sú v tomto meste
potrebné. Okrem toho je tu
aj pár nezodpovedaných
otázok: Ostanú poslancom
notebooky aj po skončení
volebného obdobia? Má
mesto dostatok počítačových
technikov na ich prípadné
opravy? Nebudú ich notebooky počas rokovania zvádzať
aj na zábavu?
Myslím si, že aj v tomto
prípade by malo platiť staré
známe príslovie: zakrývaj sa
len takou perinou, na akú
máš...
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Budú verejné zhromaždenia
P

oslanci mestského parlamentu na svojom
zasadnutí 4. marca vzali na vedomie návrh
komisie školstva o prehodnotení situácie plneorganizovanosti ZŠ I. Ferenczyho a predloženia
definitívneho návrhu na riešenie tejto otázky
na mesiac apríl namiesto júna.
Zastupiteľstvo schválilo aj zmenu VZN mesta
o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta. Poslanci schválili i odpredaj
nehnuteľnosti a pozemku v areáli kasární pre
spoločnosť Styl-Bau Slovakia,s.r.o. S firmou
bude uzavretá budúca kúpna zmluva až po poskytnutí štátnej dotácie mestu na vybudovanie
infraštruktúry a komunikácií v tejto lokalite.
Dovtedy bude uzatvorená nájomná zmluva
s predkúpnym právom, pričom výška nájmu  
bude predstavovať 14 Sk/m2 za rok.  Prešiel aj
návrh zmluvy na nájom majetku mesta medzi
Mestom Rimavská Sobota a MsBS. Zároveň bol
prijatý i predložený plán opráv, údržby a tech-

O detských
ihriskách
i ďalšej škole
N

a rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva prešlo kofinancovanie projektov
mestom pre školy ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ P.
Dobšinského a ZŠ M. Tompu v celkovej výške
5,6 mil. Sk. Poslanci schválili aj zaradenie dvoch
detských ihrísk do rozpočtu mesta vo výške 945
232 Sk. Jedno má byť vybudované na Malohontskej a druhé vo vnútrobloku L. Svobodu-L.
Novomeského na sídl. Západ. V interpeláciách
poslancov sa hovorilo aj o požiadavke obyvateľov sídliska Západ o rozšírenie spoja MHD
v čase sviatkov, prázdnin a víkendov po 19,15
hod. z autobusovej stanice. Rušná diskusia sa
rozpútala vo všeobecnej rozprave.
Rôzne názory sa objavili v súvislosti so zriadením detašovaného pracoviska súkromnej

nického zhodnotenia majetku mesta s tým,
že jednotlivé akcie treba postupne zaradiť do
rozpočtu mesta v priebehu tohto roka a podľa
možností finančného krytia. Poslanci schválili
zvolanie verejných zhromaždení obyvateľov
mesta a mestských častí podľa predloženého
harmonogramu v prvej alternatíve. Prebehnú
v mesiacoch apríl-máj nasledovne: 1.4. Dúžava
(úradovňa VMČ), 8.4. Mojín (kultúrny dom),
10. 4. Vyšná Pokoradz (kult. dom), 25. 4. Nižná
Pokoradz (kult. dom), 17. 4. Bakta (kult, dom), 6.
5. Rožňavská- Šibeničný vrch-Sabová-Vinice (ZŠ
P. K. Hostinského), 13.5. Staré mesto-Chrenovisko (Dom kultúry Nám. Š. M. Daxnera), 22. 5.
sídl. Rimava-Malohontská (Spojená škola v RS),
27.5. sídl. Západ, Sobôtka (ZŠ Š. M. Daxnera), 29.
5. Tomašová-Včelinec- Dúžavská cesta-Kurinec
(ZŠ P. Dobšinského).

Sobášne
dni a hodiny
schválené

R

Hotelovej strednej školy z Dunajskej Stredy. Tá
požiadala mesto o prenájom priestorov v ZŠ Š.
M. Daxnera na sídlisku Západ. Miestne stredné
školy sa k tejto žiadosti vyjadrili negatívne.
Poslanec J. Čeman prečítal prítomným list od
riaditeľov stredných škôl. Uvádza sa v ňom,
že novootvorená škola naruší stabilitu a existenciu miestnych stredných škôl vzhľadom na
nepriaznivý demografický vývoj. Pritom hrozí
aj prepúšťanie pedagógov. J. Čeman navrhol,
aby poslanci prijali uznesenie zamedzujúce
jej vznik, čo sa však nestalo. Na druhej strane
sa objavili názory, že ďalšia stredná škola iba
podporí konkurenčné prostredie a za prenájom
miestností v budove získa mesto financie. Touto otázkou sa bude zaoberať komisia školstva
MsZ. Počas všeobecnej rozpravy vystúpil aj
podnikateľ Dušan Urban. Zaujímal ho dôvod
neschválenia odpredaja tzv. Pappovho domu
a pozemku, keď prešiel výberovým konaním.
V tejto súvislosti sa primátor mesta Š. Cifruš
vyjadril, že nepodpíše uznesenie a poslanci sa
odpredajom budú zaoberať na ďalšom zasadnutí. Zámerom D. Urbana je budovu zrekonštruovať a ponúknuť do prenájmu záujemcom
na podnikateľské účely.  

adní schválili aj sobášne
dni a hodiny v piatok od 13.
do 15.hod. a v sobotu od 13. do
18.hod. Ako sobášnu miestnosť
určili Obradnú miestnosť v budove Radnice na Hlavnom námestí
č.2. v Rim. Sobote. Paušálny
poplatok za zvýšené náklady
spojené s vykonaním obradu
uzavretia manželstva mimo
určených sobášnych dní a hodín
bude 500 Sk a mimo určenej
sobášnej miestnosti 5000 Sk. V
prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území
mesta, bude ich obrad stáť 2000
Sk. Poslanci z dôvodu vzdania
sa funkcie členstva v Redakčnej
rade Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap odvolali Jaroslava
Bagačku. Jeho miesto zaujme
bývalý zástupca primátora mesta
Milan Kocka.  Viliam Vaš zároveň
požiadal primátora mesta, aby
vymenil tajomníka tejto komisie
I. Antalíka. Odôvodnil to tak, že
nie je zamestnancom redakcie,
je tajomníkom dvoch komisií
a jeho zápisnice sú neúplné
a nezachytávajú vyjadrenia v
celom rozsahu. Prešiel aj návrh
na delegovanie poslancov MsZ a
zamestnancov mesta do orgánov
školských samospráv na volebné
obdobie 2008-2012. Poslanci
prijali aj správu z poslaneckého
prieskumu v spoločnosti Brantner Gemer, s.r.o., zaoberajúcou sa
vývozom tuhého komunálneho
odpadu.  Poslanci pritom žiadali primátora, aby neodkladne
vstúpil do rokovania s ministerstvom životného prostredia vo
veci rekultivácie skládky TKO
v Uzovskej Panici a výstavby
kompostárne. Uložili príslušným
vedúcim oddelení mestského
úradu, aby bol vypracovaný plán
dostavby zberných stanovíšť na
sídliskách. Zároveň uložili náčelníkovi mestskej polície, aby sa
účinnejšie pristupovalo ku kontrole dodržiavania VZN o nakladaní s TKO a drobným stavebným
odpadom, a aby boli vyvodené
príslušné závery. V bode rôzne
bol prijatý návrh úplného znenia
zriaďovacej listiny MsKS a návrh
na prerozdelenie finančného
príspevku pre športové subjekty
mesta vo výške 475 tis. Sk.
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Služobný aktív policajtov
N

a Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Rimavskej Sobote sa 20.
februára uskutočnil služobný aktív policajtov a zamestnancov okresného riaditeľstva.
Jeho cieľom bolo zhodnotiť bezpečnostnú
situáciu v pôsobnosti okresného riaditeľstva
ako aj zhodnotenie práce všetkých policajtov a zamestnancov OR PZ za uplynulý rok.
Zúčastnili sa ho riadiaci pracovníci, policajti a zamestnanci okresného riaditeľstva.
Pozvanie prijali aj hostia: riaditeľ Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej
Bystrici plk. JUDr. Marián Slobodník, okresný
prokurátor Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota JUDr. Štefan Géczi, prednostka
obvodného úradu Mgr. Jana Uhrinová a
podpredseda ZO OZP pri okresnom riaditeľstve mjr. Bc. Mikuláš Bakony. Po slávnostnom otvorení služobného aktívu riaditeľom
okresného riaditeľstva plk. Mgr. Miroslavom
Bitalom zástupca riaditeľa- súčasne riaditeľ
Úradu justičnej a kriminálnej polície OR
PZ pplk. Mgr. Miloš Tomeček vyhodnotil
činnosť okresného riaditeľstva za rok 2007.
Za jednotlivé organizačné zložky vystúpil aj

riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva pplk. Ing. Alexander Barna,
vedúci oddelenia výkonu služby mjr. JUDr.
Kornel Vojtas. Riaditeľ okresného riaditeľstva plk. Mgr. Miroslav Bitala vyhodnotil stav
služobnej disciplíny, morálny stav a stanovil
hlavné úlohy služobnej činnosti policajtov.
Zdôraznil, že policajti musia postupovať tak,
aby sa občan cítil na ulici bezpečne. Musia
byť ochrancom, pomocníkom a kamarátom
občana. Proti narušiteľom zákonov však
musia postupovať rázne podľa platných
zákonov Slovenskej republiky. Slovo dostali
aj pozvaní hostia, ktorí sa tiež prihovorili
našim policajtom a poďakovali im za dobrú
spoluprácu. Služobného aktívu sa zúčastnilo
73 policajtov a zamestnancov okresného
riaditeľstva. Riaditeľ okresného riaditeľstva
služobný aktív ukončil so želaním dobrého
zdravia a všetkým poprial veľa tvorivých
síl pri plnení náročných úloh v policajnom
zbore v roku 2008.

Skupina prevencie
vnútorného odboru OR PZ v RS

Členovia výboru
na obhliadke „zimáka“

Dve smrteľné
nehody
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ
v Rim. Sobote zaevidoval v januári 53
dopravných nehôd, čo je o 28 menej
ako v roku 2007. Pri nich boli 2 osoby
usmrtené, 5 osôb sa zranilo ťažko a 12
ľahko. Príčinou dopravných nehôd bola
najmä neprimeraná rýchlosť, nesprávny spôsob jazdy a v neposlednom rade
požitie alkoholických nápojov.
Dopravným nehodám možno predchádzať prispôsobením rýchlosti jazdy
a nepreceňovaním svojich schopností,
povinnosťou správať sa disciplinovane
a ohľaduplne, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Skupina prevencie
vnútorného odboru OR PZ v RS

Anketa
Onedlho nastane krajšie, slnečnejšie, teplejšie ročné obdobie. Opýtali sme sa ľudí, či
ich už potešili prvé jarné lúče.
Mikuláš Ľupták, dôchodca, Zacharovce:
"Toto ročné obdobie mám
najradšej. Vždy ma potešia
prvé jarné lúče, ktoré mi po
dlhej zime pozdvihnú náladu. Som rád, že už môžem
byť na čerstvom vzduchu.
Chodím na prechádzky s mojimi vnúčatami. Mojím koníčkom je aj zbieranie
hríbov. Preto chodievam do lesa, kde
zároveň relaxujem a načerpávam nové
sily.“

Sociálne zariadenia, šatne i priestor pre divákov
je potrebné ešte dobudovať.

K

oncom uplynulého mesiaca prebehlo
zasadnutie členov VMČ sídl. Západ,
Sobôtky a Kľačian. V jeho úvode predseda
Ing. J. Slávik informoval prítomných, že
v schránkach výboru sa zatiaľ žiadna pripomienka občanov neobjavila. Skonštatoval,
že podľa toho ich zrejme nič netrápi a sú asi
spokojní. Niektorí z nich však radšej pripomienky podajú ústne.  
Ing. J. Slávik privítal snahy mesta na rekonštrukciu jedného detského ihriska aj na
sídl. Západ. Výbor súhlasil aj so zámerom
riaditeľa ZŠ V. Clementisa Mgr. V. Vidinského vybudovať v areáli školy dopravné
ihrisko. Hovorilo sa aj o začatí výstavby
lekárne v apríli i o potrebe vybudovania
prepojovacieho chodníka za telocvičňou ZŠ
I. Ferenczyho medzi ulicami T. Vansovej a
V. Clementisa. Aktuálnym problémom sídl.
Západ  je večerné zoskupovanie feťáckych
skupín na lavičkách pod schodami a v
niektorých vchodoch, najmä v tmavých kútoch a priestoroch ulíc J. Bodona, L. Svobodu
a Rybárskej. Táto mládež ohrozuje bezpečnosť ľudí a robí neporiadok. Diskutovalo
sa aj o žiadosti  zamestnancov nemocnice
a neurológie na zaradenie jedného spoja
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Diana Zsírošová,
nezamestnaná, Rimavská Sobota:
„Teším sa. Mám jar rada,
pretože po dlhej zime je
opäť teplejšie a príjemnejšie.
Keďže mám syna, chodievam s ním na prechádzky.
Ale zvyknem chodiť von aj
s kamarátkami a známymi. Keď prichádza jar, poteší ma, že už môžem ísť aj do
záhrady a venovať sa pestovaniu kvetov.

MHD po 19,15 hod. na sobotu a nedeľu,
nakoľko v tom čase neexistuje žiadny spoj.
Podpredsedníčka VMČ Z. Lukáčová navrhla,
aby sa poslanci mestského zastupiteľstva
pri úprave rozpočtu zaoberali aj zvýšením
odmien členov výborov. V závere zasadnutia
členovia výboru i šiesti poslanci mesta si
prezreli vynovený zimný štadión. Podotkli,
že štadión môže slúžiť verejnosti i hokejistom, ale sociálne zariadenia, šatne i priestor
pre divákov je potrebné ešte dobudovať.
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Irena Delicsová,
dôchodkyňa, Rimavská Sobota: „Po dlhej
zime sa teším na príchod jari. Keď cítim
prvé jarné lúče, chodím
viacej na čerstvý vzduch.
Zvyknem sa prechádzať s
vnúčatami, ale aj s kamarátkami okolo Rimavy. Mojím
koníčkom je aj záhrada,
hlavne pestovanie kvetov. V tomto prichádzajúcom jarnom období sú to najmä
tulipány a narcisy.“

K. Kalmárová
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Pri „okrúhlom stole“ v Hnúšti
R

ómski aktivisti z Hnúšte sa vo februári
stretli s predstaviteľmi mesta pri prvom
„okrúhlom stole“. Diskutovali o problémoch,
ktoré najviac trápia tunajšiu rómsku komunitu. Jedným z nich je aj bytovka na okraji
mesta v miestnej časti Likier. Býva v nej 80
ľudí, z toho 60 detí. V dôsledku dlhov za elektrinu a vodu im bol prísun týchto energií zastavený. Obyvateľov najviac trápia upchaté
potrubia v pivniciach a smrad, ktorý je možné cítiť najmä v lete. Niektorí z nich si však
uvedomujú, že za zdevastované byty, rozbité
okná, dlhy, úžeru, či problémy s alkoholom
si môžu aj sami. Ako sa vyjadrila Mária Demeová z OZ Klub rómskych aktivistov a zároveň organizátorka stretnutia sú rodiny, ktoré
majú záujem zmeniť svoj život, im chceme
pomôcť.  Nechceme, aby doplácali na ostatných.
Mesto iniciatívu privítalo, no zároveň poukázalo na niekoľko extrémov, s ktorými sa
pri kontakte s viacerými rómskymi občanmi
stretávajú.
„Mnohí Rómovia si myslia, že keď od nich
pýtame platby za nájomné, že žartujeme.
Čakajú až dovtedy, kým od nich peniaze

nezačne vymáhať exekútor,“ povedal Pavol
Trenčín, riaditeľ Bytového podniku v Hnúšti.
Ako sa však výstižne vyjadril Albert Kovács z
regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity v Rimavskej Sobote, model koncentrácie Rómov na
jednom mieste a zároveň na okraji miest je
doslova smrteľnou kombináciou. Na stretnutí padlo niekoľko návrhov, ako situáciu
riešiť: zaviesť napríklad inštitút osobitného
príjemcu, zriadiť v problémových bytovkách
domových dôverníkov, aktívnejšie pracovať v
rámci osvety s matkami a deťmi, či napríklad
inšpirovať sa modelom z Írska, kde si prívod
vody a elektriny regulujú občania sami tzv.
kartami, ktoré si priebežne kupujú. Podľa vyjadrenia Pavla Makyša z OZ PDCS Bratislava
sa ukazuje a potvrdzuje, že tie najlepšie riešenia vedia ľudia nájsť sami, napríklad aj pri
takýchto okrúhlych stoloch.
„Sme veľmi radi, že takéto iniciatívy prichádzajú práve od rómskych aktivistov“, vyjadril sa Martin Pliešovský, zástupca primátora
Hnúšte, a zároveň sľúbil, že pri okrúhlych
stoloch sa stretnú aj viackrát.

Mgr. Andrea Kosková

Krištáľový Merkúr
V

o Dvorane Kongresového centra Reduta v Lučenci sa uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien Krištáľový Merkúr za rok
2007. Organizovala ho Lučenecká regionálna
komora SOPK s BBSK. V záujme orientovať
pozornosť firiem na aplikáciu inovačných
opatrení vo finálnej produkcii, technológiách, systémoch riadenia a predaja pristúpilo predstavenstvo lučeneckej regionálnej
komory po prvýkrát po 12 rokoch k zmene
kritérií a rozhodlo sa odmeňovať firmy, ktoré

dosiahli najvýraznejší pokrok v tejto oblasti.
Do súťaže sa zapojilo 7 firiem, ktoré zaslali
nominácie v dvoch kategóriách: produktová
a technologická inovácia. Medzi nimi bola
aj spoločnosť UNICORN-ESK, s. r. o., Tornaľa
a Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec.
V kategórii produktovej inovácie sa víťazom
stali Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava. V kategórii technologickej inovácie zvíťazila firma Ekoltech, s. r.o., Fiľakovo.

red

Martin Konrád
potešil školákov
v Hnúšti

lučeneckej Redute sa konalo valné
zhromaždenie podnikateľov z okresov
Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota
a Veľký Krtíš, členov Lučeneckej regionálnej
komory SOPK. Zaoberalo sa najmä zlepšovaním podnikateľského prostredia a zvyšovaním objemu investícií do podnikateľských
aktivít. Predseda regionálnej komory J.
Dobrocký konštatoval zaostávanie nášho
regiónu za regiónmi v okolí Bratislavy a na
Považí, čo ale nie je nutné chápať ako prvok
vedúci k pasivite, práve naopak považovať
ho za výzvu, pretože spomenuté regióny sú
investíciami preplnené.

„Aby sme boli v získavaní investícií úspešní,
musíme byť schopní ponúknuť zodpovedajúce priestory vybavené patričnými inžinierskymi sieťami, ale najmä kvalifikovanú
pracovnú silu. Pri zvládaní týchto úloh by
sme sa nemali stavať do pozície pasívneho
účastníka, ale aktívne presadzovať záujmy
tohto regiónu, vyplývajúce z potenciálu polohového, surovinového, výrobných
tradícií a iných,“ uviedol J. Dobrocký. Pre rok
2008 bude novou úlohou komory spolupráca s BBSK na aktualizácii ÚP VÚC, aby sa
vytvárali predpoklady na rozvoj regiónu,
zabezpečiť poradenstvo pre firmy pri prí-
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Ryba pre
štyroch
R

D

eti zo Základnej školy v Hnúšti
napísali list Ježiškovi v rámci  projektu Vianočná pošta - Pošta Ježiškovi,
v ktorom si želali koncert Martina Konráda, finalistu z 3. série populárnej televíznej show Slovensko hľadá Superstar.
A Slovenská pošta im  Martina Konráda "doručila" 29. februára priamo do
Hnúšte. Koncertu sa zúčastnilo asi 300
detí, ktoré sa veľmi tešili. List Ježiškovi
so želaním „vidieť Martina Konráda naživo“ napísali žiačky 9. ročníka a podpísali ho aj ich ďalší spolužiaci.
„Hlavne dievčatá boli netrpezlivé a špekulovali, aké účesy a šaty si obliecť,
aby Martina Konráda zaujali,“ hovorí
s úsmevom riaditeľka školy Mgr. Ľubica
Henčová a dodáva:„Je to naozaj veľmi
príjemný pocit, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe je tu niekto, komu záleží
na želaniach detí. Sme veľmi vďační
Slovenskej pošte, že sa rozhodla spolu
s Ježiškom urobiť radosť našim deťom.“
„Teším sa, že svojím koncertom som
potešil veľa detí. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa v liste
podpísali za to, aby sme im s kapelou
prišli zahrať,“ povedal o splnení želania Martin Konrád. Na adresu 999 99
Ježiško prišlo minulý rok, od októbra až
do decembra 2007 spolu 110 480 listov,
čo je o vyše 25 tisíc viac ako v predchádzajúcom ročníku.

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa
Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica

Sme pripravení na príchod investorov?
V

Spravodajstvo

10. 3. 2008

prave na prechod k jednotnej mene EURO,
ako aj poradenstvo pri predkladaní žiadostí
o granty z fondov EÚ. V spolupráci s ministerstvom hospodárstva dosiahnuť zriadenie pobočky SARIO v Lučenci, pokračovať
v stretnutiach s primátormi a poslancami
BBSK za náš región a participovať na riešení
ekonomických problémov regiónu. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 7. apríla v Tisovci
za účasti ministra hospodárstva, kde bude
zároveň podpísaná i dohoda o spolupráci
medzi BBSK a Lučeneckou RK SOPK.

red

imavskosobotský ochotnícky divadelný
súbor Divosud pod vedením Ľubomíra Šárika uviedol vo veľkej sále MsKS hru
s kriminálnou zápletkou Ryba pre štyroch
od dvojice Wolfgang Kohlhaas a Rita Zimmerová.
Mohli sme vidieť predstavenie, ktoré sa
vymklo z rámca klasických predstavení
a ktoré nám svojimi riešeniami pripomína
alternatívne divadlo. Na začiatku je scéna
celkom prázdna. Behom predstavenia ju
doplnia čiernou fóliou, ktorá zohrá ústrednú
rolu pri daľšom dianí. Sme svedkami netradičného štvoruholníka- troch žien a jedného
muža. Rudolf Mózer, sluha troch sestier, má
pomer s každou z nich, hoci žiadna z nich
o tom nič netuší. Možno, že by nič nevyšlo
najavo z tohto netradičného vzťahu, ak by
sa medzitým zostarnutý sluha (rolu hrajú
dvaja) nerozhodol vystúpiť z tohto pomeru  
a vyraziť na cestu okolo sveta. K tomu ale

potrebuje peniaze, ktoré mu kedysi sestry
sľúbili. Pretože ich nedostane, vyzradí ich
spoločné tajomstvo. Režisér obnaží celú hru
a ukáže nám vzťah troch žien k Mózerovi.
Ale kým Pavel Belán, ktorý hrá staršieho
sluhu, svojimi gestami a vetami dokáže
stvárniť osobu, ktorú hrá, žiaľ, Peter Galdík
v roli mladšieho sluhu nevie dostatočne
vykresliť svoju rolu, a preto v jeho scénach
akoby sme videli experimenty študentských
scén. Tri ženy (Helena Chrenková, Dominika Jankulárová, Erika Juhászová ml.) tiež
nemajú toľko replík, koľko by stačilo na

sformovanie postavy. Preto je zbytočná forma pripomínajúca Dostojevského adaptácie,
ako aj predstavenie vo veľkom priestore. To
vyslovene kričalo po komornejšich priestoroch. Druhá premiéra hry Ryba pre štyroch
bude 11. 3. o 19. hod. v divadelnej sále Domu
kultúry v Rim. Sobote. Divosud nabudúce
predvedie hru Výklad od profesorky miestneho gymnázia, Marty Hlušíkovej. Hra v
jednom dejstve nám cez príbeh dvoch dvojíc
poskytne pohľad do sveta reality show.

Juhász Dósa János

Otvorili pracovisko kontroly originality
V

areáli STK v Rim. Sobote otvorili 6.
marca pracovisko kontroly originality.
Ocenia ho určite tí, ktorí chcú kúpiť, predať,
prepísať auto na iného majiteľa, alebo ho
doviesť zo zahraničia. Od 1. januára tohto
roka je totiž v platnosti zákon povinnej
kontroly originality pre dovezené vozidlá.
(I keď zatiaľ platí s výnimkou, nakoľko na
Slovensku ešte nie je dostatok takýchto
pracovísk.) Obvodný úrad dopravy nevydá
osvedčenie pre jednotlivo dovezené vozidlo,
ak má nečitateľné, neúplné alebo pozmenené identifikačné znaky alebo doklady.
Neoprávnené pozmeňovanie identifikátorov
vozidla a dokladov je na Slovensku trestným činom. „Bolo už nevyhnutné zaviesť
kontrolu originality, aby vozidlá, s ktorými
sa stretávame, boli legálne, spoľahlivé,
v dokonalom stave, aby neboli problémy,
že niekomu zlyhala technika. Na tomto
pracovisku bude prebiehať kontrola originality nielen pre osobné vozidlá, ale aj pre
nákladné. Jej cieľom je zistiť, či má vozidlo
originálne súčiastky, koľkokrát je lakované,
či má platnú STK, v norme emisné kontroly,
či nie je kradnuté a je spôsobilé premávky,“
vyjadril sa riaditeľ Obvodného úradu pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
v Rim. Sobote Ing. Milan Skočovský, ktorý
ocenil zriadenie takéhoto pracoviska v našom meste.     

Podľa slov vedúceho pracoviska Ing. Alexandra Lósku bude kontrola originality prebiehať bezdeštruktívnou  metódou.
„Každé vozidlo má jedinečné WIN číslo.
V ňom je zakódovaný rok výroby, výrobca a my podľa toho zistíme, akú výbavu a
parametre má mať.  Kontrolujeme  v priemere 5-10 kontrolných bodov, niekedy aj
viac. Závisí to však od typu vozidla. Pri našej
práci nám pomáha aj počítačová technika,“
povedal Ing. A. Lóska. Súkromný podnikateľ
Ing. Attila Molnár nám prezradil, že zriadiť

pracovisko kontroly originality sa rozhodol preto, aby vedel ponúknuť komplexné
služby, nakoľko už ponúkajú STK, emisné kontroly a toto je tretí druh zákonom
stanovenej kontroly. Technické vybavenie
pre dve linky si vyžiadalo náklady 1,4 mil.
Sk. Poplatky za túto službu sa pohybujú od
1 800 Sk vyššie. Pracovisko bude v pracovných dňoch otvorené od 7. do 18. hod., cez
víkendy podľa potreby. Podľa slov Ing. A.
Molnára majú už prvých záujemcov.

M. Kanalová
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Vojnový veterán oslávil 80. narodeniny
Ladislav Sládek by si želal, aby ľudstvo už nikdy nepoznalo vojnových veteránov
a hrdinov, aby spoznalo len bádateľov, zlepšovateľov a ľudí, ktorí sa usilujú zlepšiť
život na našej planéte.

Svetový
deň vody
O

SN i medzinárodné inštitúcie po celom
svete každoročne oslavujú Svetový deň
vody. Pri tejto príležitosti vyzývajú širokú
verejnosť, aby si uvedomovala jej význam
pre život na Zemi.
Svetový deň vody je v tomto roku zameraný
na sanitáciu, ktorej je venovaný i celý rok
2008 vyhlásený ako Medzinárodný rok sa-

K

rásneho životného jubilea 80. rokov
sa dožil 6. marca pplk vo výslužbe,
vojnový veterán   Ladislav Sládek
z Rim. Soboty. Tento pamätník, odbojár, bývalý dlhoročný člen a funkcionár organizácie protifašistických bojovníkov sa narodil
v Senci. Prežil 2. svetovú vojnu a napísal
o odbojovej činnosti v r. 1943-45 a o službe
v Československej ľudovej armáde v r. 195179 krátke spomienky. Venoval ich svojim
najbližším- manželke, synovi Jozefovi, sestre
Ágike, rodnému mestu Senec, Novým Zámkom, kde prežil mladosť, a Rim. Sobote, kde
dožíva jeseň života.
„V roku 1943 som ako študent mal navštevovať predvojenskú prípravu v hnutí LEVENTE. Keďže som už chápal, čo to vojna je,
odsudzoval som straty na životoch, odsuny
ľudí do rôznych táborov, odmietol som absolvovať túto prípravu a bez vedomia rodičov i školy som ušiel a stal som sa pre nich
a úrady nezvestným,“ spomína Ladislav Sládek a pokračuje: „ Na úteku som sa vybral
smerom cez Maďarsko a Rumunsko v ústrety Červenej armáde a československej jednotke, ktorá úspešne bojovala po jej boku,
aby som sa ako dobrovoľník pripojil k nej
a bojoval za oslobodenie Československa.
V polovici roka 1943 v Rumunsku v oblasti
Erdély, ktorá v tom čase patrila Maďarsku,
som sa dočkal príchodu Sovietskej armády.
Ihneď som sa hlásil na vojenskom veliteľstve
Červenej armády, že som Slovák a chcem ako
občan bývalej Československej republiky bojovať za jej oslobodenie.“ Tento zámer mu
však nevyšiel. Veliteľstvo Červenej armády,
zriadené v meste Bereck rozhodlo po mesiaci jeho školenia a výcviku ponechať ho na
veliteľstve ako vojaka- hlavného tlmočníka
pre potreby štábu na území Maďarska a Slovenska až do ukončenia vojny. A tak sa ako
tlmočník až do konca roka 1943 zúčastňoval
oslobodzovacích bojov v mestách Kiskörös,
Abony, Gödöllö, Rákospalota, Budapest, kde
bol ranený do ľavej nohy črepinou z protitankového granátu.
„Začiatkom roka 1944 sme pokračovali v postupe smerom na Komárno a Nové Zámky.
Tu však bol odpor nemeckých vojsk silný,
a preto sme museli v januári 1944 ustúpiť
na čiaru Štúrovo- Želiezovce- Levice. V marci pokračovala naša ofenzíva opäť smerom
na Komárno, Nové Zámky a Nitru. Druhá
časť našej jednotky smerovala v bojoch na
Galantu- Trnavu- Senec a Bratislavu. Vyhlásenie konca II. svetovej vojny a kapitulácia
Nemecka ma zastihli na dočasne zriadenom
vojenskom letisku Sládkovičovo- Lúčny dvor.
V Nových Zámkoch na vojenskom veliteľ-
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nitácie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote
pri príležitosti Svetového dňa vody bude
20.marca  poskytovať všetkým záujemcom
z radov občanov poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov
využívaných na individuálne a hromadné
zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov
týkajúcich sa pitnej  vody a jej významu pre
zdravie človeka. Poradenstvo pre záujemcov
bude poskytované v priestoroch zasadačky na prízemí budovy RÚVZ v Rimavskej
Sobote, Ul. Sama Tomášika 14 v  Rimavskej
Sobote v čase od  9. hod. do  14. hod.

RÚVZ Rim. Sobota

Úrad práce raňajkoval
so zamestnávateľmi

stve Sovietskej armády som bol prepustený
do civilu. Vyhľadal som rodičov, ktorí chvalabohu prežili vojnu i s mojimi súrodencami
v Nových Zámkoch, i keď strážny dom č. 2
bol značne poškodený mínometným zásahom. Keďže som sa doma objavil v uniforme,
rodičia, súrodenci i príbuzní ma len ťažko
spoznávali. O to väčšia bola radosť z nášho
stretnutia.“
Ladislav Sládek sa v roku 1953 stal vojakom
z povolania s hodnosťou poručíka. V r. 196869 absolvoval Vyššiu vojenskú školu dôstojnícku vo Vyškove. Počas pôsobenia v armáde
vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie
a dosiahol hodnosť podplukovníka.
„V r. 1979 bol podaný návrh na moje povýšenie do hodnosti plukovníka na Vojenské oddelenie ministerstva školstva, keďže som až
do odchodu do predčasného dôchodku učil
na Vojenskej katedre SVŠT v Bratislave. Moje
povýšenie sa však nezrealizovalo. Zrejme to
bolo z dôvodu, že v mojich kádrových materiáloch bola poznámka, že som nesúhlasil s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy na
územie Československa v r. 1968. Asi aj preto
mi po odchode do predčasnej zálohy nebolo odporúčané nosiť rovnošatu pri žiadnych

príležitostiach,“ vyjadril sa L. Sládek, ktorý
sa počas vojenskej služby stal držiteľom viacerých vyznamenaní a uznaní.
Medzi ne patrí aj medaila za zásluhy o ČSR
a k 20. výročiu oslobodenia ČSSR od prezidenta ČSR, medaila k 50. a k 60. výročiu
oslobodenia Slovenska a konca II. sv. vojny
od ministerstva národnej obrany i pamätné
medaily od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Podplukovník Sládek je držiteľom aj zahraničných medailí: striebornej
medaily organizácie zväzu pre spoluprácu
s armádou LOK (Poľsko), zlatej medaily organizácie zväzu pre spoluprácu s armádou (Maďarsko), medaily k 50. výročiu oslobodenia
Ukrajiny, medaily k 60. výročiu ozbrojených
síl ZSSR i medaily  k 20. výročiu víťazstva vo
Veľkej vlasteneckej vojne (ZSSR). L. Sládek sa
stal v r. 1974 čestným občanom mesta Veľká
Abony ako príslušník vojenského veliteľstva,
ktoré toto mesto oslobodilo v r. 1944. Jeho
najväčším želaním je, aby ľudstvo už nikdy
nepoznalo vojnových hrdinov a veteránov.
Aby spoznalo len vedeckých pracovníkov, bádateľov, umelcov a všetkých, ktorí sa usilujú
zlepšiť život na našej planéte...  

Marta Kanalová

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote zorganizoval 28.
februára pracovné stretnutie pod názvom
Raňajky so zamestnávateľmi. Zúčastnili sa
ho zástupcovia ÚPSVR, zástupkyňa MsÚ
a zamestnávatelia nášho okresu. Cieľom
stretnutia bolo predstaviť zamestnávateľom
služby úradu zamerané na mobilitu pracovnej sily na národnej a nadnárodnej úrovni
prostredníctvom siete EURES a tiež zlepšiť
spoluprácu medzi úradom a zamestnávateľmi. Zástupcovia ÚPSVR definovali špecifiká regionálneho trhu práce ako nedostatok
zdrojov na finančné ohodnotenie pracovnej
sily, chýbajúce zákazky pre regionálne firmy,
absencia veľkého investora, čo spôsobuje
odliv kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu
a spôsobuje následný deficit profesií. Medzi
najviac absentujúce profesie patria vysokoškolsky vzdelaní odborníci, zdravotnícky
personál, špecifické profesie súvisiace s jednotlivými sektormi / murári, tesári, zvárači,
výrobní pracovníci, krajčírky, šičky atď /. Zástupkyne úradu oboznámili zamestnávateľov s postupmi získavania kvalifikovaných

pracovníkov prostredníctvom Oddelenia
služieb pre zamestnávateľov z databázy ÚPSVR, ale aj prostredníctvom referátu Eures z
krajín EÚ, EHS a ostatných krajín.  V diskusii
dostali priestor všetci zamestnávatelia a zástupcovia spoločností, ktorí vyjadrili svoje
konkrétne problémy pri náboroch kvalifikovanej   aj nekvalifikovanej pracovnej sily.
Poukázali tiež na problematiku školstva v regióne, ktoré nie je prispôsobené potrebám
trhu práce. Vo veľkej miere privítali ponuku
spolupráce úradu pri náboroch pracovníkov
z radov uchádzačov o zamestnanie a zverejňovanie pracovných ponúk prostredníctvom
úradu PSVR. V závere stretnutia zamestnávatelia obdržali prezentačné materiály, ktoré obsahovali   konkrétne adresy, kontaktné
osoby a tel. čísla   Oddelenia služieb pre zamestnávateľov na Čerenčianskej 18 a referátu Eures na  Gorkého 12 v Rimavskej Sobote.
Zamestnávatelia, ako aj organizátori označili
stretnutie za pozitívne a obidve strany prisľúbili účasť  na ďalšej spolupráci.

Ing. Ida Melichová,
riaditeľka ÚPSVR v Rim. Sobote
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tázka zmeny štátnej meny je
z pohľadu našej spoločnosti nedocenená, podceňovaná a pre väčšinu
spoločnosti ešte stále vidina ďalekej
budúcnosti. Či je to skutočne tak, na
to nech si odpovie každý sám. Náš
názor je, že už včera bolo neskoro, no
i napriek tomu je ešte stále ticho. Nikto
nemôže chcieť od štátu, aby tento zložitý proces riadil za celú spoločnosť sám.
Jeho úloha je dominantná, avšak je
potrebná participácia a koordinácia
na všetkých úrovniach v spoločnosti.
Pasivita jednotlivcov, firiem, organizácií,
miest a obcí prispieva k "eurostrachu"
a euro skepticizmu. Podľa nášho názoru
(združenie živnostníkov ABT) je možné
sa tomu vyhnúť. Nie však nárazovými
informáciami, ale postupným ozrejmovaním celého procesu a problematiky
adekvátnou formou pre rôzne cieľové
skupiny. Zodpovednosť je na každom
z nás, ako sa k tejto veľkej zmene v
spoločnosti postavíme. Eurokonverzia
sa týka každého. Či je to už žiak ZŠ,
zamestnanec, živnostník, podnikateľ,
firma, organizácie, samosprávy, žena
na materskej dovolenke, dôchodca...
Cieľom informačnej kampane o eurokonverzii je podať pomocnú ruku
a oboznámiť s obsahom a dopadom
procesu zmeny štátnej meny.
Kampaň je vedená vo všeobecnej informačnej rovine, no z časového hľadiska
podľa nášho názoru mešká. Z toho
dôvodu je nevyhnutné zapojiť každého,
kto chce aktívne prispieť k bezproblémovému procesu eurokonverzie. Len
či skutočne chceme spoznať euro a byť
informovaní? Na túto otázku si musí
odpovedať každý sám. Rozhodnutie
o prijatí EURA sa v júli stane realitou. Je
6 mesiacov veľa alebo málo na prípravu?!

Združenie živnostníkov ABT

Plaváreň
zatvorená
Od 5. marca je z technických príčin pre
verejnosť zatvorená rimavskosobotský
krytá plaváreň. Podľa slov riaditeľa TSM
Pavla Rábelyho je dôvodom prasknuté
potrubie na teplú vodu v ženských sprchách. Oprava bude trvať asi 2 týždne,
takže kúpaniachtivá verejnosť bude
musieť počkať.

kan
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REALITNÁ
KANCELÁRIA
˚PRI˚
PARK REAL
INVESTMENT
s.r.o.
Svätoplukova 18,
Rimavská Sobota

10. 3. 2008

* predaj a kúpa nehnuteľností
* prenájom nehnuteľností
* investičné poradenstvo
* trhové analýzy
* development území a územných celkov
* kúpa a výstavba nehnuteľností
* rekonštrukcia nehnuteľností
* výkup poľnohospodárskej pôdy
v hotovosti

Tel.: 0908 901 639, www.pri-real.sk

Preprava
Aviou
Rýchlo
a lacno

(3t)

0904 977 692, 0903 549 042

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov

ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB

Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

2042-11

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA

Prosperujúca poľnohospodárska firma
prijme pracovníka na pozíciu
obsluha poľnohospodárskych strojov
Požiadavky: vodičský preukaz C, E, kombajnistický kurz
(nie je podmienkou), bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ponúkame: výhodné platové podmienky, prácu v zabehnutom kolektíve. Životopis zasielajte na: sykorovakatarina@gmail.com, 0915830787,
2072.12
0911830787

VZORKOVÉ PREDAJNE:
Lučenec, Gemerská 1, tel. 047 4320310
B. Bystrica, Partizánska 2, tel. 048 4145946
KRAJSKÝ VEĽKOSKLAD:
Hnúšťa, Železničná 487, tel. 047 5422799
www.vasakupelka.sk, e-mail: gsi@pmxmail.sk

NOVINKA!

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

Dosky a sendvičové panely.

Predaj, kúpa, prenájom
nehnuteľností
(domy, chalupy, chaty,
garáže, pozemky, byty ...)

Info:
www.Lewastav.echoviny.sk
0904 504 504

Info: 0904 504 504
www.alwado-reality.sk
e-mail: alwado@alwado-reality.sk

TETRA-K materiál,

2067-12

OUTLET
výpredajový obchod

kde: SNP 18, 1. poschodie
čo: značky SAXOO, KEYO,
MAGISTRAL
Sexoo pánska móda
Keyo dámska móda pre mladých
Magistral plavky
Ceny u nás sú výpredajové

2068-12

Kúpim 1-2 izbový
byt v centre mesta
R.Sobota
– vysťahovanie nie
je nutné, môžete
obývať predaný byt
1-2 roky na základe
dohody. Volať od
17.00-19.00 :
0902/623 272

2073-21

2070-9

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomer
•krajčírky9najlepšie platové podmienky v regióne
•mechanika šijacích strojov
•čalúnnika (vyučený) s praxou
•pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
•technického pracovníka do strihárne -podm. zodpovednosť v

práci,
manuálna zručnosť
•obchodného reprezentanta - podm.: časová flexibilita,
samostat., kreativita, profesionálny prístup a vystupovanie, výrazne
komunikačné schopnosti a obch. zručnosti, aktívna znalosť MJ. Súčasťou
výkonu pracovnej pozície je cestovanie po SR, ČR a HUN. Zaujímavé
platové podmienky.
•teplá strava, príjemné pracovné prostredie. Možnosť osobného rastu.
Kontakt: mad2@madsr.sk alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.

www.autopotahy.sk

Zimná
zľava
33%

Novoročné zľavy

Inzerujte v Gemerských zvestiach!
Svätoplukova 5 (prízemie) t.č. 5604673 e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

Oznam
Zimný štadión		
od 3.marca 2008
- 9.marca 2008
10.marec 2008 (pondelok)			
Verejnosť: 	 11,00 - 12,30 	 13,00 - 14,30 	
20,15 - 21,45		
Hokej:
15,00 - 16,15
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 - 19,45		
11.marec 2008 (utorok)
Verejnosť: 11,00 - 12,30
18,30 - 20,00
Hokej:
15,00 - 16,15
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13,00 - 14,30
20,30 - 22,00
16,45 - 18,00

12.marec 2008 (streda)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
20,15 - 21,45		
Hokej:
14,30 - 15,45
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 -19,45			
				
13.marec 2008 (štvrtok)			
Verejnosť: 10,30 -12,00
12,30 - 14,00
20,30 - 22,00		
Hokej:
14,30 -15,45
16,45 - 18,00
Prenájom: 18,30 -20,00			
14.marec 2008 (piatok)			

Verejnosť:

10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
14,30 - 16,00			
Hokej:
16,30-18,30			
Prenájom: 19,00 - 20,15
20,45 - 22,00
					
15.marec 2008 (sobota)			
Verejnosť: 12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
18,30 - 20,00
Hokej:
10,00 - 11,00			
Prenájom: 20,30 - 21,30			
16.marec 2008 (nedeľa)			
Verejnosť: 10,30 - 12,00
12,30 - 14,00
14,30 - 16,00
16,30 - 18,00
20,15 - 21,45
Prenájom: 18,30 - 19,45			
					
Technické služby mesta oznamujú verejnosti, že krytá plaváreň je od 5. marca na dobu
neurčitú zatvorená z technických príčin.

TSM Vám oznamujú, že od 1.4.2008 bude
zahájená prevádzka na športovo-rekreačnej
zóne Zelená voda – Kurinec.
Zároveň Vám oznamujú, že zimný štadión
bude zatvorený dňa : 24.3.2008 – Veľkonočný
pondelok

Mesto Rimavská
Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) halu na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej
Sobote o výmere 720 m2,
c) nebytové priestory (bývalé pohostinstvo)
na 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.

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

Firma LIOS spol. s r.o. prijme
do pracovného pomeru

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj

Bližšie informácie na t.č.
047/5621519, lios@lios.sk

Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5
alebo na t. č. 56 04 673.

Oznam

I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085
2080-52

Požiadavky:
prax v obchodnej činnosti
komunikatívnosť
vek nad 25 rokov

2081.11

Chcete si
privyrobiť?

Predám tatranský
profil – brúsený

MIZA
- AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijme krajčírky,
nevyučené zaučíme
Dobré platové
podmienky
Tel.: 0908 487 799
2082.13

Mesto Rimavská Sobota v zastúpení MsBS s.r.o,
Tržná 2, Rim. Sobota
ponúka ubytovacie služby pre fyzické osoby a firmy za výhodné
ceny, apartmány, 2-3 lôžkové izby + príslušenstvo. Ubytovňa Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská Sobota
Bližšie informácie na t. č. 047/5624187
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•

Kúpim byt v centre Rimavskej
Soboty. Platba v hotovosti + môžete zostať v byte bývať.
Tel: 0918 560 622

136-11

• Najlacnejší prenájom v meste.

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

106

• Prenajmem obchodné priesto-

ry v centre RS na ul. SNP (Trenkwalder). Vlastný vchod, výklad do ulice, 20 m2. Tel: 0903
306 291
170-10                        
• Predám veľký rodinný dom
blízko centra v slepej ulici vhodný aj pre dve rodiny. Výmera pozemku vyše 9 árov, Záhradnícka
ulica. Tel: 0903 521 235

240-10

• Predám chatu v katastri Teplé-

ho Vrchu s 12 á pozemkom.Tel:
047/5623194

10. 3. 2008
18.00 h – 0905 639 734

Info na t.č.: 0903 511 076

296-12

225-11

Dám do prenájmu obchodné
priestory na Železničnej ul. v RS.
Tel: 0910 667 325
301-12                                       
• Predám 3-izbový družstevný
byt na sídl.Západ. Čiastočne prerobený. Cena dohodou. Tel: 0915
809 068

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru barmanov,
servírky, kuchárov do PIZZERIE
a FASTFOODU. Podmienkou   je
kvalifikácia v odbore. Info na
t.č.: 0903 511 076

•

305-12

227-11

Predám rodinný dom na Šibeničnom vrchu, 2 bytové jednotky, vhodný aj pre firmu. Cena
dohodou. Tel: 0905 658 190

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov do skladu. Podmienkou je
morálna bezúhonnosť. Info na
t.č.: 0903 511 076

•

312-10

•

Hľadám 1-2 izbový byt (môže
byť aj zariadený) do prenájmu.
Tel: 058/7325345, 0911 246 507

229-11

Dám do prenájmu obchodné
a kancelárske priestory 37
m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031
2085-52

213-11

• Kúpim garzónku v RS (s balkó-

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

nom). Tel: 0918 433 806

223-10

• Predám rekreačnú chatu v oblasti Cerová vrchovina, blízko
maďarských hraníc. Je situovaná
v uzavretom areáli a je možnosť
využitia tenisu a kúpania. Cena
550.000,- Sk Tel: 0905 731 345

a kancelárske priestory 37

Kúpim 1-izbový byt. Súrne!
Tel: 0915 885 276

m2 na Železničnej ul. Vchod
priamo z ulice. 0915 823 031

246-11

PREDAJNÉ VÝSTAVY-hľadáme obchodných asistentov pre
RS a okolie. Zaujímavé zárobky.
0905 476 482
230-10

•

KORO s.r.o. ponúka pracovné
miesta na pozíciu vodič rozvozu. Tel: 047/5811868, 5633788,
0903 632 250

• Fi KALI-BEN prijme vyučeného stolára, nábytkára. Prevádzka: Sušany 255. Kontakt: 0905
727 535

Dám do prenájmu obchodné

•

•

235-10

2085-52

224-10

253-11

•

SBS prijme pracovníkov na
pozíciu fyzická ochrana admin.
budovy v Bratislave za výhodných plat. podmienok. Ubytovanie zdarma, cestovné preplatené. Tel: 0903 560 516
254-10

•

Záhradkárska osada č.11 vo
Vinici ponúka voľné záhradky
tesne pred odkúpením. Info na
č.t. 0905 534 659

Predám pozemok
na Molnárke,
výmera 2280 m2.
Vhodný na stavbu
RD. Cena dohodou.
Tel: 0905 304 453

247-10

•

Predám rodinný dom v Selciach (okres Poltár) za veľmi výhodnú cenu. Tel: 0918 859 196

261-10

•

Predám dvojpodlažný rodinný
dom s garážou v Hrnčiarskych
Zalužanoch č. 182. Tel: 0908
285 685

171.7

262-14

Zamestnanie

•

Predám 4-izbový dvojgeneračný byt 84 m2 čiastočne prerobený s novšou kuchynskou linkou.
Len vážnym záujemcom. Tel: po

•

266-10

•

• Kúpim stavebný pozemok
v Rim. Sobote. Tel: 0905 713 670

•

228-11

Hľadám 1-2 izbový byt (môže
byť aj zariadený) do prenájmu.
Tel: 058/7325345, 0911 246 507

266-10

106

289-10

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky:
- vodičský preukaz skupiny C
- morálna bezúhonnosť
Info na t.č.: 0903 511 076

/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel: 0903 515 109

+Kúpim 3-izbový byt v RS. Tel:
5622111, 0902 055 940

•

Dám do nájmu kanceláriu 30
m2 na Svätoplukovej 18 oproti
MsÚ. Tel: 0915 875 849

•

• Najlacnejší prenájom v meste.

286-10

226-11

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru murárovobkladačov s praxou, za výhodných podmienok. Info na t.č.:
0903 511 076

304-12

243-17

Kúpim 2 izbový alebo 3-izbový byt na Rožňavskej ulici v RS.
Kontakt: 0911 229 998, 5624804

•

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky: - ukončené stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz skupiny B
- morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť

zostáv a tvorby výkresov v 3-DCAD systéme Solid Edge alebo
Unigraphics – užívateľ. Práca
je v Trenčianskom kraji, ubytovanie zabezpečené, hradené
zamestnávateľom.
Kontakt:
051/758 22 33, životopisy zasielajte mailom na: urdova@anur.
biz
258-11

•

Prijmeme šikovných zváračov, zámočníkov, pracovníkov
na obsluhu NC a CNC strojov.
Turnusová práca, ubytovanie
zdarma, zálohy vyplácané týždenne. Kontakt: 051/77 33 888,
051/758 22 33, 0907 157 004, 0918
660 804

259-11

• PRÁCA PRE VODIČOV SK D NA

ZÁPADNOM SLOVENSKU. UBYTOVANIE ZDARMA, viac info na
tel.č.: 051/77 33 888, 051/758 22
33,  0918 660 804
260-11

•

Hľadám prácu v administratíve /vzdelanie stredné ekonomické/, upratovanie – aj v domácnostiach, pomoc starším
ľuďom, pomoc pri výchove detí.
Tel: 0918 552 667

264-10

• Školský majetok Šamarjanka
Rimavská Sobota prijme do zamestnania opravára poľnohospodárskych strojov, ktorý ovláda
aj práce traktoristu a kombajnistu. Zároveň prijmeme aj účtovníčku. Záujemcovia hláste sa
osobne alebo na č. tel.: 5621291

•

Hľadáme šikovného zamestnanca do zabehnutej umyvárky
LKW/PKW. Prax vítaná. Kontakt:
0911 802 400 – Melich

255-10

293-14

Prijmeme do TPP projektanta a konštruktéra so znalosťou
projekčnej a konštrukčnej činnosti, PC znalosti – MS Word,
MS Excel – užívateľ, modelovanie partov, sheetmetal partov,

311-10

•

Ponúkame možnosť nástupu na aktivačné práce rôzneho
druhu, vrátane administratívy.
Uvítame záujemcov aj zo širšieho okolia RS. Info na t.č. 0902
209 211
313-10                      

Auto-moto
•

Predám malý záhradný traktor typ Mini-070 s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel: 0903
575 468
244-10

• Predám fúkaciu pásovú rezačku na seno. Cena dohodou. Tel:
5626734, 0908 599 936

251.10

• Predám letné, zimné pneumatiky 13 „ aj s diskami. Tel: 0944
092 984 od 17.00 hod.
281-11

•

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. Tel: 0905 214 172

•

ENTES s.r.o, veľkoobchod,
školské potreby, hračky prijme
obchodného zástupcu.
Podmienky: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax
v odbore, vodičský preukaz skupiny B, morálna bezúhonnosť,
komunikatívnosť, spoľahlivosť,
obchodný duch. Nástup ihneď.
Ponúkame nadštandardné finančné ohodnotenie. Žiadosti
s profesijným životopisom zasielajte poštou alebo osobne na
adresu: Entes s.r.o., Čerenčianska 3631, 979 01 Rimavská Sobota. Tel.: 047/5631995, e-mail:
skola@entes.sk

295-11

• Opatrovanie – Holandsko, plat

1350 Eu + ubyt. a strava zdarma.
Tel: 0911 949 010

•

Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0907 319 629, 5696332

• Predám prasatá a krmníky.
Tel: 047/5678218
302-14

Rôzne

materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843

•

Kúpim staré čierne dosky zo
stodôl. Tel: 0915 240 013
273.10

• Predám detskú postieľku. Cena
500 Sk. Tel: 0910 964 914

1623-10

•

Predám športový kočík trojkombinácia 2500,- Sk. Tel: 0907
685 066
278-10

•

Predám seno (lucerku) 60 q,
350 Sk/q. Tel: 0908 919 567
284.11

•

1624-10

294-11

•

Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou
cestou-MEDIÁTOR. Francisciho 1, 0907 831 424
1271-17                  
• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109

•
• Predám bločky na stavebný

288-12

Predám FAVORIT. Tel: 0908
923 132

•

1104

Predám športový kočík zelenej farby, zachovalý, používaný
max. 5 mesiacov, cena 3000,- Sk
+ dohoda možná. Kontakt: 0907
843 177

•

Služby

287-11

•

Predám AUDI 80 D, r.v. 83,
v dobrom stave, STK, EK, poistka, ťažné elektróny a iné diely.
Cena 32.000 Sk-dohoda možná.
Tel: 0910 337 595

•

Predám mrazničku 7 šuflíkovú IAR VF-33. Tel: 5622111, 0902
055 940

290-10

• Predám výrobník ľadu nový,
nepoužitý EASY ICE 1 SL, výroba ľadu 15 kg/24 h. Tel: 5622111,
0902 055 940

Profesionálne vedenie účtovníctva. Tel: 0902 417 017

1115

• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062

1394

• Príďte vyhrať 10 fliaš šampan-

ského do znovuotvorenej zberne TIPOSU v Kultúrnom dome
od 29.1.2008

104-14

• Spolupráca. 0910 158 697
139-10

• NAJ PONUKA účtovníctva:
jednoduché, podvojné, sklady
aj spätne, daňové priznanie. Tel:
0904 674 152

194-12

Ďakujú manžel a deti s
rodinami

Úver zaistený rentou. Úver
spláca renta. Z renty je mesačný výnos naviac. Možnosť
spolupráce = nezávislosť. Tel:
0905 100 870, 0910 449 129, 0949
338 579

•

VYKUPUJEM: starožitnosti,
pozostalosti, truhlice, komody,
kredence, stoly, stoličky, domáce
plátno, vrecia, poňvy a staré autobatérie. Tel: 0903 537 225

198-10

•

• HĽADÁME štvrtého účastníka
na týždenný rybolov v Nórsku.
0907 251 478

307-11

297-12

• Sprostredkovanie predaja,
kúpy a prenájmu nehnuteľností.
0907 831 424

• Predám kovové regále do obchodu. Cena dohodou. Tel: 0905
349 446

308-11

300-10

Predám AUDI 80 1,8 i, QUATTRO, dobrý stav. Cena 45.000,Sk. Tel: 0918 607 001

• Kúpim vyradené poškodené autá do 3000,- Sk. Tel: 0918
607 001
309-12

Zvieratá

• Predám podvozok Agzat JP4003 málo jazdený s príslušenstvom: - pluh jednostranný, rotovátor RK-800, jarkovač, vyorávač
zemiakov, plečku pasívnu, radlicu na sneh a sypké materiály.
Tel: 0915 673 192
315-11

• Kúpim les. Tel: 0915 625 196
• Predám prasatá a kŕmniky. Tel:

047/5678218
130-13

•

Ošípané na predaj od 100130 kg. Cena dohodou. Tel: 0908
938 264

316-10

•

Zberateľ kúpi knihy zo XVI.-XIX. storočia. Tel: 0905 497 825
317.17

245-11

• Kúpim sejačku na kukuricu
a pásovú hrabačku. Tel: 0904
827 658

Predám vykŕmenú ošípanú.
Tel: 5631870

•

•

256-10

• Predám ošípané, cena dohodou. Tel: 0908 265 466

318.10

Predám záhradný domček
v tvare suda prenosný. Tel: 0915
625 196

1625-10

Margita
Králiková.

•

137-10

• Oprava TV, Video, DVD, Sat. Viktor Jabarov 0905 323 277

•

Dňa 14.marca uplynie
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná
a nezabudnuteľná manželka, mamička, babička
a prastarká

Naše rany sa ani posunom času nemôžu
zahojiť a nedajú zabudnúť na jej milé a láskavé
srdce. Kto ste ju poznali
venujte jej tichú a úctivú
spomienku.

291-10

Predám jednonápravový servisný vozík na odťah. áut. Cena
24.000,-Sk. Tel: 0918 607 001
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268-10

1005-37

306.13

280-10

•

Hľadám dievča do štúdia do
Viedne. Rozprávam po česky.
Dobrý zárobok. Zavolajte na č.t.
0043 676 4516843

274-10

Prijmem predavača /-ku do
nového butiku v R. Sobote. Tel:
0903 484 314

257-11

•

ká cesta prijme zamestnancov
na pozíciu obsluha pokladne.
Tel: 0905 342 388

• ČS SLOVNAFT R.Sobota-Košic-

•

• Prijmeme do TPP elektrokonštruktéra so znalosťou projekčnej a konštrukčnej činnosti, výrobných technológií, základné
znalosti pneumatiky a hydrauliky. PC znalosti – EPLAN, MOVEX, WINDOWS, MS WORD, MS
EXCEL, AUTO CAD – užívateľ.
Práca je v Trenčianskom kraji,
ubytovanie zabezpečené, hradené zamestnávateľom. Kontakt:
051/758 22 33, životopisy zasielajte mailom na: urdova@anur.
biz

310-11

Oleje – zmesi do chladičov –
autokozmetika – náhradné diely – najvýhodnejšie, predajňa
Autoras, Kraskova 4, m: 0910
939 689

270-10
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241-10

239-17

• Novootvorená predajňa Fornet

na autobusovej stanici v Rim.
Sobote ponúka aj fornety na
slávnostné príležitosti. Pri väčšom odbere možnosť zľavy. Objednávky – aj telefonicky na č.t.
0911 010 876
249-12

• Vykonávam murárske, zámočnícke, maliarske, klampiarske, vodárske práce. Kvalita za
rozumnú cenu. Tel: 0915 583 306
276-12

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň za výhodné ceny. Tel:
0908 495 173, 047/5694226
285-22

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitný nábytok.
Tel: 0908 318 445

292-15

• Poskytujeme výhodné pôžičky. Tel: 0949 211 939
299-10

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia GZ sa týmto ospravedlňuje príbuzným p.Emílie
Nagyovej za technickú chybu,
ktorá bola spôsobená v texte
poďakovania v minulom čísle.
Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy
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. sub. 3 600,- Sk / nezisk.
org 2 700,- Sk. • Ozvučenie sály, p. s.
450,-Sk / n. o. 450,- Sk • Zasadačka č.
46, I. posch. Cena za prenájom (1-8
hodín) p. s. 700,- Sk / n. o. 500,- Sk,
počet miest na sedenie 25,
• Zasadačka č. 80, II. posch., p.
o.1 300,- Sk / n. o. 1 000,- Sk, predsednícky stôl 4 miesta
Poznámka: V prípade záujmu nad
rámec
ponuky, je možná individuálna
dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota T.č:
047/5511915 nebytové priestory
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4.3.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Ján Galo, Mgr.Norbert Duda, Miloš Trocha, Ladislav Topor, Viktor Chlpoš,
Ing.Ladislav Eliáš, Pavel Šiška, Michal Petrinec z Rim.Soboty, Miroslav
Garaj z Cinobane, Bc.Gabriela Chlpošová z Bakty, Vojtech Elek z Veľ.Blhu,
Ondrej Melich z Hrnč.Zalužian, Ladislav Palúš z Rim.Brezova, Aladár Bán
z Bátky, Ing.Július Balga, Božena Jánošíková, Zuzana Jánošíková z Bottova, Vladimír Chromek z Teplého Vrchu, Pavel Koščo, Miroslava Koldrásová z Hnúšte, Ján Hanzel, Zuzana Jalovičiarová z Klenovca, Peter Dianiška
z Tisovca, Ján Melicher z Hrnč.Vsi, Anna Malatinská, Tomáš Malatinský
z Kocihy, Jozef Markotán zo Sušian, Dušan Fehér z Gem.Jablonca
Prvýkrát darovali krv: Tomáš Gubala, Michal Maňúr, Radovan Homoliak
z Rim.Soboty, Ján Hrvol z Tisovca, Tibor Csatlós z Rožňavy, Marian
Ďuriška zo Štrkovca, Peter Obrtanec z Čerenčian
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rim. Sobota

15. a 16. 3 MUDr. E. Brunovská,
OZS-Jesenské, č. t. 0905 324 827

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
15.3. sobota lekáreň Salvator
16.3. nedeľa lekáreň Kamilka
Mimo rozpisu naviac každú sobotu
od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň Media.

PRVÝ
ÚVEROVÝ HYPERMARKET
Bankový sektor
• Hypotekárny úver
• Americká hypotéka
• Hotovostný úver
• Podnikateľský úver
• Leasing
Nebankový sektor
• Úver ručený nehnuteľným 		
majetkom
• Úver ručený hnuteľným 		
majetkom
• Úver ručený ručiteľom
• Riešenie exekúcií
NOVINKA
• Nebanková Superhypotéka
až do 100% ceny 			
nehnuteľností
• bez preukazovania príjmu
• bez kontroly bankového 		
registra
• úrok od 7,9 % ročne
• splatnosť do 30 rokov
0911 238 310
Ponuka práce
obchodného zástupcu:
B.Štiavnica, Žiar n/Hronom,
Zvolen,Detva, Lučenec,
R.Sobota, Revúca,Tornaľa,
Rožňava
2077-12

Norman,
si to ty?
iva production ponúka skvelú
americkú komédiu Norman, si
to Ty? Komédia s nadhľadom
vtipkuje nad témou homosexuálnych vzťahov. Hrajú: Andrej
Hryc, Jozef Kapec, Štefan Martinovič, Táňa Radeva a Renáta
Ryníková. Réžia: Ľubomír Fifik.
Predstavenie bude 26. marca
v Dome kultúry v Rim. Sobote
o 19. hod., vstupné je 200 Sk v
predpredaji a 250 Sk v deň predstavenia. Predpredaj vstupeniek: MsKS Rim. Sobota, info: 56
21 550 (p. Koniarová).

kan

Akciová spoločnosť Domita – Táborské pekárne so sídlom v meste Tábor
(Južné Čechy) požaduje pracovníkov do smennej prevádzky na: výrobu
knedlíkov, výrobu chleba požiadavky: • Ženy v knedlíkovom programe
nemusia byť zaučené ani vyučené v odbore. • Pracovníčky budú vyškolené na náklady zamestnávateľa. Potreba 8 pracovníčok. • Muži vyučení
v odbore pekár – cukrár na výrobu chleba. Potreba 4 pracovníkov.
• Platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve.
platové podmienky: • Priemerná hrubá mzda v knedlíkovom
programe s možnosťou využitia nadčasov je 14.000 ČK cca 17.000 SK .
• Priemerná hrubá mzda pri výrobe chleba vrátane nadčasovej práce je
18.000 – 22.000 KČ cca 27.000 SK. • zamestnávateľ zabezpečí: • ubytovanie zdarma na podnikových ubytovniach • Záujemci o prácu, hláste sa
na UPSVAR Rimavská Sobota, odd. EURES, Gorkého 12 (bývalá vojenská
správa) v Rimavskej Sobote, tel.č. 56 033 01 alebo na pobočkách Úradu
práce SVaR v Hnúšti, Bátke a Gemerskom Jablonci stála ponuka
Kurz SČK „Opatrovateľská služba“.
Vybavujete si prácu v zahraničí ako opatrovateľka v domácnosti?
Okrem základov cudzieho jazyka musíte sa preukázať osvedčením
o absolvovaní kurzu „Opatrovateľská služba“.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote uskutoční uvedený kurz
od 25. marca 2008
Prihlášky a informácie na Sekretariáte ÚzS SČK Rimavská Sobota,
ul. Hurbanova 15, č. tel.: 047/5631734, 0903 558 926
SČK v spolupráci s rakúskym ČK prácu pre opatrovateľky
v Rakúsku aj sprostredkuje.

Program GMOS
1.3.– 31. 3 Poľovnícky šperk

• autorská výstava Adriana Liptáka z Revúcej, prízemie Radnice
Rim.Sobota, denne od 8:00 do 16:00 hod.

11. 3. Veľkonočná krása

• tvorivá dielňa
• zdobenie veľkonočných kraslíc, GMOS Rim. Sobota, o 11:00 hod.

13. 3. Divadlo očami detí

KINO
ORBIS

• regionálna súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom
tanci • výber na krajskú prehliadku, Dom kultúry Rim. Sobota
o 18:00 hod.

V študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou:

12. mar. ONCE
„Film Once ma inšpiroval na
celý rok dopredu“ Steven
Spielberg, USA Today, hudobná
melodráma Írsko, MP od 12 r.,
Vstupné: 59 Sk.
Začiatok predstavenia len
o 18:00 hod
13.-17. mar.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Ako je známe, čarovné nápoje
sú na Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán
ako opäť zvíťaziť...
Rodinná komédia, MP od 12 r.,
Vstupné: 65 Sk. Začiatky predstavení: 17:45 hod. vo švrtok
a v pondelok aj o 20:00 hod.
V pondelok zľavnené vstupné
55,-Sk.
14.15.16. mar.
ZBOHOM BEJBY
Každý chce poznať pravdu. Ale
len kým na ňu nenarazí...
Thriller podľa knihy Dennisa
Lehanea, autora Tajomnej rieky
MN, Vstupné: 59 Sk.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

Predám stavebné bločky
po rekonštrukcii bytu.
Cena 1,5 %.
Tel. 0910 367 857
1292-51

Kontrola
originality
v areáli STK
Komplexné služby
STK – EK – KO
s výhodami
na jednom mieste
Môžete sa objednať na
tel.č. KO – 047 5633488
STK – EK – 047 5633769

14.– 15. 3 Lojkov divadelný Tisovec

• regionálna výberová súťaž dospelých divadelných súborov, MsKS
Tisovec o 19:00 hod.

15. 3. 180. výročie narodenia
P. E. Dobšinského.

• Spomienkové oslavy spojené s kultúrnym programom obec
Drienčany, o 13:00 hod.  

Dám do prenájmu v RS:

obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia zóna)
kancelárske a skladové priestory aj s rampou - areál STK
prevádzkovú budovu - Košická
cesta

Tel.: 0907 830 073
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Združená stredná škola poľnohospodárska a potravinárska
Rimavská Sobotam ponúka v školskom roku 2008/2009 možnosti štúdia

• 11. ročník regionálnej výtvarnej súťaže
• vyhodnotenie, MsKS Revúca, o 10:00 hod.

14. 3. Šaffova ostroha

Servis / Inzercia
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3765 6 01 prevádzka a technika dopravy, prevádzka a údržba cestných
vozidiel
Absolvent získava vedomosti z oblasti: cestnej dopravy a prepravy, údržby, kontroly,
diagnostiky a autoopravárenstva
konštrukcie a riadenia cestných vozidiel / vodičské oprávnenie skupiny T,B a C/,
výpočtovej techniky, informatiky a grafických systémov

Aktuálna ponuka:
18.03.2008 o 11,00 hod. v priestoroch
Notárskeho úradu JUDr. Jozefíny
Atanasovej, Hlavná č.8, Košice

Pracovné uplatnenie absolventa:

Predmet dražby:
rodinný dom v Bátke, okres Rimavská
Sobota, s pozemkami o výmere 800 m2
Najnižšie podanie : 399 000.-Sk

3760 6 06 prevádzka a ekonomika dopravy
- logistika v doprave
Absolvent získava vedomosti: Z oblasti cestnej, železničnej, leteckej, vodnej,
kombinovanej dopravy a prepravy, Zasielateľstva, Logistiky ( balenie, skladovanie,
preprava, manipulácia, nákup, výroba, predaj), Účtovníctva ( jednoduché, podvojné )
Ekonomiky, marketingu a manažmentu, Výpočtovej techniky, Colníctva
Pracovné uplatnenie absolventa: Logistické centrá, logistické firmy, Zasielateľské
firmy, Priemyselné parky, Štátna správa
Organizácie poskytujúce obchodné, bankové a finančné služby Pošta a telekomunikácie, Výrobné podniky

Viac info:
Košice, Gemerská č.3, 3.posch.,
Tel.č.055/7894 675, 7894 676
www.drazbysk.sk,
www.kosickadrazobna.sk

Podľa ekonomických a právnych analýz bolo zistené, že za obdobie
2004 až 2006 bola odberateľom spôsobená škoda za odber elektriny a zemného plynu. Cieľom SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o. je
dosiahnutie peňažného odškodnenia odberateľov zemného plynu
a elektriny. Odškodnenie sa týka majiteľov rodinných domov s plynovým kúrením a majiteľov bytových domov s vlastným plynovým
kúrením. Potrebné doklady 1 ks vyúčtovacia faktúra SPP a 1 ks
vyúčtovacia faktúra od elektriny. CELÁ AKCIA PRE OBČANOV JE
BEZPLATNÁ! Ďalšie informácie na č. tel.: 0918944599
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vyberá z prehľadu voľných
pracovných miest nasledovné voľné pracovné miesta nahlásené zamestnávateľmi:
Názov a sídlo zamestnávateľa

Názov profesie

Požiadavky

BJ Energetika, s.r.o. Ožďany

Strojník
Stavebný elektrikár

ÚS – vzdelanie
Vyučený

BILLA, s.r.o Rimavská Sobota

Predavač - Pokladník

ÚS - vzdelanie

CMS TISOVEC, a.s. Tisovec

Vedúci odboru kvality
Lakovač kovov, Zvárač
CO2

VŠ vzdelanie
Vyučený

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Lekár na chirurgiu

VŠ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Lekár na interné
oddelenie

VŠ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Lekár na neurológiu

VŠ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Lekár na oddelenie
anestéziológie

VŠ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
Rimavská Sobota

Lekár – všeobecné
lekárstvo

VŠ

Bližšie informácie sa dozviete na č. t. 5416103, 5416209, alebo osobne na ÚPSVR
v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, na č. d. 209.

v cestnej doprave ako vedúci dopravy, dispečer, garážmajster
technik v prevádzke, údržbe, diagnostike a opravách motorových vozidiel, v zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii a záchrannej službe, v poisťovníctve
a staniciach technickej kontroly, v obchodnej činnosti ako predajca vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ autoservisu, autopožičovne, taxislužby, autobazáru,
dopravca vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy

6405 4 pracovník marketingu
Absolvent získava vedomosti: z ekonomiky , marketingu a riadenia podnikovej
činnosti, ovláda podstatu a princípy finančného hospodárenia, základy finančnej
analýzy a účtovníctva, aktívne využíva informačné technológie, ovláda dva cudzie
jazyky /anglický a nemecký/, pozná techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, pozná vlastnosti
surovín, materiálov, polotovarov a tovarov používaných v potravinárstve, ovláda
funkcie technologických zariadení, odbornú terminológiu
ovláda platné normy, technologické postupy pri výrobe, obchode a službách, má
prehľad o príležitostiach regionálneho trhu v podnikateľských zámeroch
Pracovné uplatnenie absolventa:
v činnostiach súvisiacich s praktickým marketingom, v potravinárskych firmách,
v sieti hypermarketov, v maloobchode a veľkoobchode v potravinárstve,v službách
a v obchode
4553 4 podnikateľ pre rozvoj vidieka
Absolvent získa vedomosti: z oblasti rozvoja vidieka a služieb na vidieku, pestovania
rastlín a chovu zvierat, ochrane prírody a tvorbe životného prostredia, práce s mechanizačnými prostriedkami, riadenia a ekonomiky malého podniku
služby vo vidieckej turistike a sprievodcovskej činnosti, regionálny národopis a kultúra, vodičské oprávnenie skupiny B,C,T
Pracovné uplatnenie absolventa: podnikateľské činnosti na vidieku, v službách na
vidieku, v správe obcí, v agroturistike a v aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka,
v spracovateľskej a obchodnej činnosti, v oblasti ochrany a tvorby životného prostrediav mimovládnych organizáciách
V učebných odboroch ukončených záverečnou skúškou a výučným listom
2962 2 pekár, 2964 2 cukrár, 2955 2 mäsiar, lahôdkár
Pracovné uplatnenie absolventa: pekárske a cukrárske výrobne
v súkromných firmách – mäsokombinátoch, vo výrobniach supermarketov, v predajniach potravinárskych výrobkov
vlastná podnikateľská činnosť, odborné práce v krajinách EÚ
4524 2 agromechanizátor, opravár
Žiaci získavajú: vodičské oprávnenie skupiny T,B,C, osvedčenie na údržbu a opravu
obilných kombajnov
Pracovné uplatnenie absolventa: súkromné a štátne podniky,rodinné farmy, vlastná
podnikateľská činnosť
Informácie: ZSŠPaP Rimavská Sobota, Okružná 61
		
e-mail: skola@zssrs.edu.sk		
web: zssrs.edu.sk
		
tel: 047/5621527, 047/5621526
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Pohár primátora
mesta Púchov

ŠK Tempus
na medailových
miestach

P

P

lavecký klub Matador Púchov zorganizoval  1. marca Plavecký pohár primátora
mesta, na ktorom sa okrem nášho plaveckého klubu zúčastnilo ďalších 19 klubov
z Brna, Bratislavy, Dolného Kubína, Trnavy,
Trenčína, Banskej Bystrice, Martina, Handlovej, Žiliny a Topoľčian. Z účasti týchto
klubov bolo jasné, že o kvalitnú konkurenciu
nebude núdza.
Náš najmladší plavec Benjamín Babús si
vybojoval tri druhé miesta v disciplínach
50- 100 metrov motýlik a 50 metrov voľný
spôsob. Juraj Husár obsadil dve druhé, jedno
tretie a jedno štvrté miesto. Všetky tieto
umiestnenia dosiahol v stometrových disciplínach, kde po sčítaní bodov dosiahol v
„stovkovom“ štvorboji druhé miesto. Naša
jediná plavkyňa Hanka Poljaková získala

jedno prvé miesto v disciplíne 50 metrov
prsia. V ďalších dvoch disciplínach jej šťastie
neprialo a aj napriek najlepším nominačným časom svoju výkonnosť nepotvrdila.
Samuel Šebők, tento rok vekovo znevýhodnený vo svojej kategórii, obsadil druhé
miesto v kategórii 50 metrov prsia. V ďalších
dvoch disciplínach obsadil siedme a deviate
miesto. Máté Mihály vo svojej osobnej disciplíne 50 metrov znak obsadil tretie miesto,
v ďalších disciplínach dve siedme a jedno
deviate miesto.  Bohužiaľ, plavci v niektorých prípadoch neobhájili svoje dosiahnuté
maximá a to ich stálo veľa prvenstiev. Je
však viac-menej isté, že pod ich výkonmi sa
podpísali chladné podmienky v púchovskej
plavárni a únava z cesty.

Ján Valach

Koľko dostanú športové kluby?
P

oslanci mestského parlamentu sa na
svojom zasadnutí 4. marca zaoberali aj
návrhom na prerozdelenie finančného príspevku pre športové subjekty mesta. Predložila ho komisia mládeže a športu. Radní
schválili na športovú činnosť týchto subjektov v prvom polroku 2008 financie v celkovom objeme 475 tis. Sk. Z nich dostane Mladosť Relax (džudo, stolný tenis, ju-jutsu) 60
tis., hokejový klub mesta 50 tis., TJ ŠK Tempus 50 tis., Lokomotíva (zápasenie, džudo) 50
tis. (z toho zápasenie 35 tis. a džudo 15 tis.),

okresné združenie telesnej kultúry (volejbal
mužov, stolný tenis, jazdecký klub Pegas, Regionálna rada KST) 35 tis., TJ ŠK Uraken (karate) 30 tis., plavecký klub 30 tis., kolkársky
klub 30 tis., ŠK Slovan- hádzaná 25 tis., Rimatex (futsal) 10 tis., Model klub (lodné modelárstvo) 10 tis., OJ Taekwondo WTF klub 10
tis., športový klub polície 5 tis., DSTK (stolný
tenis) 5 tis., ženský futbal 25 tis., ženský volejbalový klub 30 tis. a mestský tenisový klub
10 tis.

kan

rípravky ŠK Tempus Rim. Sobota
cestovali na turnaj do Popradu,
odkiaľ si priniesli zhodne druhé miesta.
Tréner Jozef Morong a Ondrej Václavik
boli s hrou spokojní. Najlepším hráčom
celého turnaja sa stal Norbert Balyo z
ŠK Tempus RS.
Výsledky r. nar. 1998: ŠK Tempus Rim.
Sobota – Fam Poprad 1:0 g. Vilček, ŠK
Tempus RS  - Zakopané/Poľsko/ 1:3 g.
Lehocký,ŠK Tempus RS – Levoča 7:1 g.
Balyo 4, Morong, Vilček, Poljak.
Konečné poradie:1. Zakopané, 2. ŠK
Tempus Rimavská Sobota, 3. Fam
Poprad
Výsledky r. nar. 2000: ŠK Tempus RS –
Fam Poprad 1:0 g. Hruška, ŠK Tempus
RS  - Zakopané/Poľsko/ 7:0 g. Nôta 3,
Hruška 2, Šmíd, Gubala, ŠK Tempus RS
– Levoča 3:1 g. Hruška 3, ŠK Tempus RS
– FC Nitra 0:3, ŠK Tempus RS – 1. MFK
Košice 2:0 g. Morong, Mihályi.
Konečné poradie: 1. FC Nitra, 2. ŠK
Tempus Rim. Sobota, 3. FAM Poprad.
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Našim
zápasníkom
sa nedarilo
Š

portová hala v Snine bola dejiskom
1.kola extraligy mužov v zápasení
voľným štýlom. V tomto úvodnom kole
sa nedarilo zápasníkom našej Lokomotívy. Hoci podali výkony na hranici svojich
možností, podľahli Lokomotíve Košice 0:7,
Vihorlatu Snina 1:6 (bod Rim. Soboty: Ladislav Petříček),   Dunajplavbe Bratislava 1:6
(Alexander Sebők) a Baníku Prievidza 3:4
(Jaroslav Miniar, Ladislav Petříček a Miloš
Gaži). 			
Poradie po 1.kole: 1. Lokomotíva Košice 8
bodov, 2.Vihorlat Snina 6 b., 3. Dunajplavba Bratislava 4 b., 4. Baník Prievidza 2 b., 5.
Lokomotíva Rimavská Sobota  0 b.

Tréner Lokomotívy Rim. Sobota Jozef Radnóti na margo 1. kola povedal: „S výsledkami určite nie som spokojný. S výkonmi je
to už trochu inak. Naši pretekári podali výkony na úrovni svojho maxima. Keď však
porovnám silu nášho celku a Košíc, Bratislavy , Sniny a Prievidze, tak mi vychádza,
že majú v zostave žiakov športového gymnázia, ktorí trénujú dvojfázovo, a reprezentantov Slovenska, ktorí sa okrem pravidelných tréningov viackrát ročne zúčastňujú
sústredenia reprezentácie doma a zahraničí. Naši zápasníci sa venujú   športu len
po práci. Aj na 1. kolo dvaja prišli rovno
po nočnej zmene. V mužstve v tejto sezóne chýba aj líder, ktorým bol za posledné
roky Michal Radnóti. Ten dostal pred sezónou solídnu ponuku od ašpiranta na majstrovský titul Sniny na hosťovanie pre túto
sezónu. Mišo si zaslúži byť v takom kádri,
ktorý bojuje o titul, čo aj potvrdil v 1. kole,
keď vyhral suverénne všetky svoje stretnutia. V budúcej sezóne však chce zápasiť v lige znovu za Rim. Sobotu. 2.kolo je
v apríli v Prievidzi.“
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Relax pre športovcov
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Medailová žatva džudistov
Foto: Lajos Telek

Turnaj
mladších žiakov
Pradi Cup Košice

Namiesto prvých jarných
lúčov vás zohrejem ja.

Jarný
minicombat

P

ekný úspech zaznamenali v metropole východu mladší žiaci, skadiaľ
si priniesli 3.miesto. „Chýbalo im trochu
šťastia k celkovému víťazstvu,“ konštatoval tréner Milan Špaček. Individuálne
ocenenie získal Tomáš Máté ako najlepší brankár turnaja. Vyhodnotený bol
aj najlepší hráč mužstva Denis Ištók,
obaja z ŠK Tempus.
Výsledky: ŠK Tempus RS – KAC Košice
96 1:4 g. Bial, ŠK Tempus RS - Spišská
Nová Ves 2:2 g. Galo, Petrus, ŠK Tempus
RS – MFK RS 3:1 g. Galo 2,Petrus, ŠK
Tempus RS – KAC Košice 95 3:2 g. Galo
2, Ištók, ŠK Tempus RS – Pósa FC 2:0 g.
Galo, Petrus.
Konečné poradie: 1. KAC Košice 96, 12 b.
2. Spišská Nová Ves, 10 b. 3. ŠK Tempus
RS 10 b. 4. MFK RS 5 b.5. KAC Košice 95
4 b. 6. Póša FC 1 b.
Dorast: ŠK Tempus RS – Baník Kalinovo
3:3 g. Pánek, Mihályi, Vrábeľ.

D

žudisti z Rimavskej Soboty začali
nový súťažný rok medailovou žatvou
na Spiši. V prvý marcový deň vycestovali
do Spišskej Novej Vsi v početnej zostave
z oboch oddielov mesta pod vedením
trénerov Ľ. Antala (Lokomotíva) a R.
Utisa (Mladosť). Na východe Slovenska sa
zišlo 183 džudistov z 32 oddielov a piatich štátov Európy. Zahraniční pretekári
pricestovali z Čiech, Poľska, Ukrajiny
a Estónska. Naši džudisti zabojovali
veľmi dobre, čo dokazujú aj výsledky.
Prvé miesta obsadili Richard Utis ml. (do
3o kg), K. Tommová (do 57 kg), Sophia
Kanátová (do 44 kg) a Eva Putnokyová (do
48 kg). Druhé miesta obsadili Karol Jakab
ml. (do 46 kg), Juraj Antal (do 30 kg), Filip
Zachar (do 50 kg), Andrik Bence (do 30 kg),

R. Mihály (do 55 kg) a J. Gógor (do 73 kg).
Tretie miesta obsadili Ádám Jakab (do 27
kg), J. Boršoš (do 30 kg), Jaroslav Maďar (do
46 kg), Sophia Kanátová (do 42 kg), Denis
Farkaš (do 46 kg), Ján Durmis (do 34 kg), K.
Pfeifer (do 50 kg) a Jaroslav Kanát (do 55
kg). Piate miesto obsadil Zsolt Konya (do
46 kg). Usporiadatelia zároveň vyhlásili
súťaž družstiev a súťaž o najtechnickejšiu
pretekárku a pretekára. Najtechnickejšou
pretekárkou sa stala Sophia Kanátová z
Rim. Soboty. Prvé miesto v súťaži družstiev obsadila Rimavská Sobota (124 b.),
druhé Michalovce (98 b.) a tretie Ukrajina
(87 b.). Zároveň chceme poďakovať rodičom džudistov za zabezpečenie dopravy
Ľ. Andrikovi, K. Jakabovi st. a J. Kanátovi.       

Ľubomír Antal

Š

portovo - strelecké združenie MAGNUM Rimavská Sobota vás pozýva 15.
marca na 13. ročník celoslovenskej súťaže
JARNÝ MINICOMBAT ako 1. kolo Slovenskej
ligy v športovo - situačnej streľbe pre rok
2008 s medzinárodnou účasťou. Otvorenie
pretekov sa uskutoční od 09:00 do 09:30 na
strelnici. Táto súťaž je súčasne aj otvorením
streleckej sezóny v športovo - situačnej
streľbe pre rok 2008 pre všetkých priaznivcov vône pušného prachu a streľby z
krátkych guľových zbraní. Viac informácií
nájdete na našej web stránke: www.sskmagnum.estranky.cz
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Dobrá hra- zaslúžené víťazstvo

MFK Rim. Sobota
- MFK Košice B 2:0 (2:0)
V

prvom jarnom zápase na domácej
pôde hráči MFK RS jasne ukázalo, kto
je pánom na ihrisku a pripísali si do tabuľky
3 body. Hneď od úvodného hvizdu hlavného
rozhodcu prevzali iniciatívu do svojich rúk
futbalisti Rim. Sobote. Hostia z Košíc môžu
ďakovať brankárovi, ktorý zabránil najmenej ďalším piatim gólom. V 11. min. ohrozili
domáci po prvýkrát bránku hostí po strele
Nachtmana. V 21. min. sa už menilo skóre
zápasu. Postaral sa o to domáci kapitán
Pisár, keď prekonal najlepšieho hráča hostí
brankára Giertla. O osude zápasu rozhodol
druhý gól Rim. Soboty, ktorý strelil 2 min. po
prvom góle srbský legionár Živanovič. V 36.
min. boli domáci blízko tretiemu gólu, proti
bol však brankár hostí. V 42. min. po centri
Pisára hlavičkoval nad bránou Košíc Živanovič. Polčas skončil zaslúženým dvojgólovým
víťazstvom. V 2. polčase hráči Rim. Soboty
nepoľavili v úsilí zvýšiť náskok, nepodarilo
sa to iba kvôli brankárovi hostí a nepresnej
koncovke. V 56. min. nebezpečne ohrozil
bránu hostí Nachtman. Už o 3 min. na to
nepremenil 100%-nú šancu útočník MFK RS
Líška, ktorý si za svoj dobrý výkon zaslúžil
streliť gól. Ostáva veriť, že bude pokračovať
v dobrých výkonoch, a presadí sa aj strelecky. V 66. min. sa mohol uviesť vo svojom
prvom majstrovskom zápase v drese Rim.
Soboty druhý srbský legionár Cvjetinovič
gólom. Svoju šancu však nepremenil. V 69.
min. skončila hlavička Líšku na žrdi. Hostia
z Košíc boli neškodní, čo sa týka smerom
hry dopredu, domáci futbalisti im nič nedovolili. Hráčom Rim. Soboty vyprevádzal do

kabín potlesk fanúšikov, ktorých zabávali
počas celého zápasu zodpovedným a dobrým výkonom. Pred 584 divákmi rozhodoval
Horváth. Súťaž pokračuje už v utorok 11.
marca, keď je na programe dohrávka 19.
kola. Súperom bude Podbrezová. Začiatok
stretnutia o 14,30 hod. v Brezne. V nedeľu
16. marca cestujú futbalisti MFK RS do Michaloviec. Začiatok zápasu o 10,30 hod.
Zostava MFK RS: Kuciak-Janečka-Nachtman-Rubint-Mráz-Filo-Cvjetinovič (74. min.
Adám), Živanovič (89. min. Sihelský)-LazúrPisár-Líška.

Zdeno Marek
Ostatné výsledky 20. kola:
Inter BA- Humenné 2:1
Šaľa- Podbrezová 2:2
Trebišov- Michalovce 0:1
St. Ľubovňa- Lučenec 1:3
Prievidza- Prešov 0:0

Prešov

20 14 5
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42:9
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2. Podbrezová

19 9

6

4

28:16

33

3. Lučenec

20 9
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4. Inter BA

20 9

4
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28:28
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5. Michalovce

20 8

4

8

27:24

28

6. MFK Rim. Sobota

19 8

4

7
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7.
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28:26
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8. Šaľa

20 6

7
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23:24
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9. Prievidza
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6
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24

10. Humenné

20 4

8

8

19:24

20

11. Trebišov

20 5

4

11 19:42

19

12. St. Ľubovňa

20 3

5

12 21:41
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Košice B

Stolní tenisti zdolali Krupinu
Záverečné 12. kolo v 1.lige skupina východ
Mladosť Relax Rimavská Sobota
– KTK Krupina 13:1
Body: Polgári 3,5,  Voliar 3,5, Horváth
2,5,Huszti 2,5, Zagyi 1
Neuveriteľný začiatok zápasu s veľkým
dlhoročným rivalom  z bašty stolného
tenisu z Krupiny, chlapci už vyhrávali 8:0
! Vedenie zaslúžené, ale  nebolo ľahké. Po
štvorhrách 2:0 nasledovali dva ťažké zápasy,
keď  Horváth vo dvojhrách v prvom zápase
prehrával  s jednotkou súpera Cagáňom na
2:0, ale pevnou vôľou a bojovnosťou otočil
zápas v svoj prospech 3:2. V druhom zápase
Huszti s mladým hráčom súpera s Halúzom
po ťažkom boji vyhral 3:2. Súperov odpor bol

KK Rim. Sobota- MKK Jelšava 3 302:
3159 na koly, 5:3 na body.
Aj keď celkový rozdiel ukazuje na jednoznačný zápas, pri súčasnom hracom
systéme bodovania sa zápas rozhodoval až v poslednej štvorici. Po prvej
štvorke stav 1:1 a 35 kolkov v prospech
domácich, po druhej štvorke 1:3 a 30
kolkov pre hostí. Záverečný účet zápasu
5:3 a 143 kolkov pre domácich sú výsledkom kolektívneho výkonu hráčov
Rimavskej Soboty, keď opäť prekonali
hranicu 3 300 kolkov. Dôležitým bol vynikajúci výkon Tibora Tavarszkého (556)
v poslednej štvorici.
Zostava KK Rim. Sobota: Milan Kojnok
(565), Júlisu Sendrei (542), Otto Povinszký (533), Ivan Vanek (514), Róbert
Šmatlík (592), Tibor Tavarszký (556).  
Nasledujúci zápas sa hrá 15. marca
o 9:30 v Podbrezovej. Doma hráme najbližšie 5. apríla o 14:00 hod s Trstenou.
V piatok vyhrala aj rezerva s Kremnicou
11:3. Nastúpili v zostave Topor, Sendrei
M., Kubaliak, Toma.

R. Šmatlík

Tabuľka po 20. kole
1.

Naši kolkári úspešní

zlomený a prišli hladké víťazstvá, len Huszti
prehral jediný zápas 3:2 so Siekelom. Výkon
Husztiho v tomto zápase bol vynikajúci,
i keď mal zranený lakeť. Zaujímavosťou
zápasu bolo, že hráč Krupiny Jaroslav Cagáň,
ktorý je v tabuľke úspešnosti 1.ligy v prvej
desiatke, hladko prehral s Gabom Polgárim
v prvom sete 11:4. V druhom sete vyhrával
Gabo už 4:1. Taký veľký hráč ako je Cagáň
psychicky nezvládol  tento stav a vynikajúcu
hru Polgáriho a zápas vzdal. V historii 1. ligy
sa nám nikdy nepodarilo takým rozdielom
poraziť silného súpera z Krupiny. Chlapci sú
veľmi rozohratí a výkonnosť udržali až do
konca sezóny Horváth a Polgári a k dobrému
výkonu sa priblížili aj Voliar ako aj Huszti.

Ing. Eugen Zagyi

Prehra našich
hokejistov
HKM Rimavská Sobota- HC Zlaté Moravce 3:9. V nedeľu 2. marca sa odohralo
ďalšie hokejové stretnutie starších žiakov II. ligy. „Na domácom ľade sme privítali hostí zo Zlatých Moraviec. O súperovi sme vedeli, že má kvalitný káder,
pričom všetci hráči hrajú prvú žiacku
ligu. Prognózy sa naplnili do bodky. Stav
po ukončení zápasu bol 3:9 pre Zlaté
Moravce. Súper nás predčil vo všetkých
možných herných činnostiach. Naši
chalani nestíhali najmä v rýchlosti korčuľovania ako aj v kombináciách. Takže
sa máme v čom zdokonaľovať a využiť
posledný mesiac ľadovej plochy,“ povedal tréner starších žiakov a dorastu- junior HKM Peter Filipiak.     
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