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Prečo chátra
plážové kúpalisko?
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Minister M. Janušek (vľavo) počas prehliadky mesta s primátorom Š. Cifrušom.

Minister Janušek na radnici
D

o Rimavskej Soboty zavítal v pondelok 23.
júna minister výstavby a regionálneho
rozvoja Marian Janušek (SNS). Na radnici ho prijal prvý muž mesta Š. Cifruš. Diskusia prebiehala
aj za účasti viceprimátora P. Piliarika, prednostky obvodného úradu J. Uhrinovej, a poslankyne
mestského zastupiteľstva za SNS A. Vargicovej.
Hovorilo sa najmä o rómskej problematike, nedobudovanej rekreačnej oblasti Zelená voda na
Kurinci, nezamestnanosti, vysokej chorobnosti
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení
v tomto regióne, ale aj o firme
YURA ELTEC Corp. Slovakia (býv. Sewon), ktorá zamestnáva asi 15 % Rómov a ľudí s nízkym vzdelaním. Minister sa priznal, že v Rim. Sobote bol asi
pred 30 rokmi. Náš región mu je blízky, pretože
v neďalekom Poltári sa narodila jeho mama. Na
margo rozvoja cestového ruchu sa vyjadril, že je
tu veľký potenciál. Aj v rámci regionálneho operačného programu budú možnosti na využívanie
financií na tento účel.
„Verím, že sú tu šikovní ľudia, ktorí sa budú zaoberať projektmi, ktoré budú úspešné či už u nás
alebo na ministerstve hospodárstva, „ uviedol

M. Janušek, ktorý sa poprechádzal aj po meste.
Veľmi sa mu páčilo Hlavné námestie. Zastavil sa
aj pri bustách dejateľov na Nám. Š. M. Daxnera,
ktoré sa inštalovali v rámci projektu Historické
osobnosti Gemera-Malohontu. Delegácia položila
kvety k súsošiu M. M. Bakulínyho a J. F. Rimavského. Minister navštívil aj rómske sídlisko Dúžavská
cesta.
„Rómska problematika je veľmi náročná. Tento
problém si uvedomuje aj európska komisia a aj
zo strany ministerstva urobíme všetko preto, aby
sa riešila. Sú to možnosti na výstavbu bytov pre
Rómov. Treba však u tohto etnika od malička robiť
osvetu týkajúcu sa hygieny či výchovy k rodičovstvu. Je potrebné zabezpečiť, aby žili normálne,
ale aby si majetok vážili a nedevastovali ho,“
povedal M. Janušek. Primátor mesta Š. Cifruš sa
návšteve ministra potešil. Uviedol, že jej predchádzalo spoločné rokovanie s prednostkou obvodného úradu o využiteľnosti európskych fondov o
určitej úrovni bývania či už u Rómov alebo mladých rodín. Minister prisľúbil, že v riešení tejto
problematiky bude mestu nápomocný.

Realitná kancelária
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Vaša lekáreň

najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
(budova pošty)
Rimavská Sobota

www.drslovakia.sk
0902 700 400

Extrémne
horúčavy lákajú
k vode. Mnohí
Soboťania sú
však nespokojní
s tým, že sa
v meste okrem krytej plavárne
nemajú kde okúpať. Areál oddychu, resp. plážové kúpalisko
je roky z hygienických dôvodov zatvorené. Pamätám si na
časy, keď som tam chodievala
ako dieťa. Ľuďmi sa to tam
priam hemžilo. Aj prostredie
bolo príjemné. Dnes je situácia
iná. Keby tam však bolo potrebné recirkulačné zariadenie,
aby voda vyhovovala hygienickým požiadavkám, a trochu
sa upravilo okolie, lavičky
a sprevádzkovali stánky, tak
by mohlo opäť fungovať. Na
to sú však potrebné investície.
Možno by stačil milión. Medzi
ľuďmi sa objavil aj názor, že
keď už mesto nemá záujem
o prevádzkovanie plážového
kúpaliska, nech ho predá alebo
prenajme podnikateľom, ktorí
by do tohto projektu chceli
investovať. Možno je najvyšší
čas na to, aby sa radní- teda
zástupcovia občanov zaoberali
aj riešením tejto záležitosti,
ktorá mnohých Soboťanov roky
trápi...

Novootvorený
penzión a reštaurácia

Modrá hviezda
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS

www.jazmin.sk

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560
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Dusné rokovanie poslancov
V

zasadačke bývalého župného domu
prebehlo minulý utorok zasadnutie
rimavskosobotských poslancov. Možno
povedať, že bolo na ňom dusno, a nemyslím pritom iba počasie. V úvode poslanec V.
Vaš navrhol zaradiť do programu rokovania
odvolanie A. Hacsiho z funkcie predsedu
Redakčnej rady. Odôvodnil to tým, že rokovanie vedie nedemokraticky, nedodržiava
rokovací poriadok a je osobný. Tento návrh
však neprešiel, lebo zaň hlasovalo len 50%
poslancov. Nasledoval návrh na vyhlásenie
náhradníka na uvoľnený mandát poslanca
MsZ. Poslanci vzali na vedomie, že O. Péter
sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
vzdal 12. júna poslaneckého mandátu. Na
jeho miesto nastúpil István B. Kovács, ktorý
zložil poslanecký sľub. Prestrelka sa strhla
pri správe o činnosti mestskej rady, ktorú
predložil prednosta mestského úradu Ing. L.
Kovács. Poslanec Vaš sa spýtal, či sa mestská
rada zaoberala na svojom ostatnom zasadnutí oslavami 40. výročia vzniku Gemerských zvestí, ktoré iniciovala Redakčná rada.
V tejto súvislosti sa objavili kontroverzné
názory týkajúce sa dejín vydávania novín
v Rim. Sobote a ich rôznych úsekov. Poslanec
A. Hacsi sa okrem osobných útokov adresovaných V. Vašovi a vedeniu GZ vyjadril, že
sa mieni vzdať funkcie predsedu Redakčnej
rady. Poslanci sa po rušnej diskusii napokon
na základe návrhu P. Brndiara uzniesli len
na tom, že šéfredaktori GZ a GH predložia
na septembrové zasadnutie správu o činnosti redakcií. Takže, takto radní prešli od

osláv opätovne k fungovaniu novín, ktoré sa
prehodnocovalo na februárovom zasadnutí.
V rámci majetkovoprávnych otázok poslanci
o. i. schválili odpredaj nehnuteľného majetku mesta pre Energobyt pre výstavbu zdroja
na biomasu v tepelnom okruhu Centrálna
výhrevňa. Celková cena pozemkov predstavuje sumu takmer 3,3 mil. Sk. Prešiel aj odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
tejto spoločnosti, resp. plynovej kotolne vrátane zastavanej plochy a nádvoria o výmere
206 m2 v kat. úz. Tomašová pre Z. Farkaša.
Radní schválili odpredaj pozemku na Sobôtke za 200 Sk/m2 pre spoločnosť Expresstav
za účelom vytvorenia hospodárskeho dvora
pre stavebnú techniku. Bol schválený aj
návrh na zriadenie vecného bremena na
parcelách v k. ú. Rim. Sobota a Tomašová
v prospech investora nákupného strediska
Femily Center, ktorým je Agoria Holding,
s.r.o., a následne v prospech vlastníka stavby. Vecné bremeno bude spočívať v strpení
prípojok inžinierskych sietí na pozemku
a v umožnení vstupu na pozemok za účelom prác spojených s údržbou, prevádzkou,
odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv
a rekonštrukciou potrubí umiestnených na
pozemku. Po tvrdej diskusii prešiel odpredaj
majetku pre YURA ELTEC Corp. Slovakia vo
výške 36 mil. Sk, kde je zahrnutý i cenový
rozdiel budov na Gorkého ul. a v kasárňach.

O projektoch, odmeňovaní
a investíciách

vok vo výške 1000 Sk na úhradu telefónnych
poplatkov súvisiacich s výkonom funkcie.
Radní schválili zmenu termínu splnenia
bodu B/ v uznesení č 66/2008- MsZ zo dňa
29.4. 2008 do nadobudnutia účinnosti novely
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Taktiež vzali na vedomie
správu o aktuálnom stave investičných akcií
v investorstve mesta.

V bode rôzne bolo schválené kofinancovanie
projektov rekonštrukcie ZŠ P.K Hostinského
na Družstevnej ul. vo výške 5% z celkových
výdavkov, t.j. vo výške 1 994 798,50 Sk, a
financovanie prestavby ZŠ M. Tompu na
Šrobárovej ul. vo výške 1 271 730 Sk. Oba
projekty sú v súlade s územným plánom
rozvoja mesta. Poslanci súhlasili aj so
zmenou sídla Domova mládeže na Školskej
7 v Rim. Sobote ako súčasti Združenej strednej školy poľnohospodárskej a potravinárskej, Okružná 61 v Rim. Sobote na Domov
mládeže Okružná 61. Schválili aj odúčtovanie zmarených investícií k 31.máju 2008
z investičného účtu do nákladov PD – Rim.
Sobota, P. Hostinského ul.- bytový dom vo
výške 94.075 Sk a PD – FC ubytovňa vo výške
2840 Sk. Prešla aj zmena Poriadku odmeňovania MsZ s tým, že odmena za účasť na zasadnutí MsZ a MsR sa neposkytuje zástupcovi primátora mesta uvoľnenému na výkon
funkcie a predsedovi VMČ sa poskytuje ako
súčasť odmeny za príslušný polrok príspe-

Návrh na zrušenie VZN č. 85/2007 o státí a parkovaní motorových vozidiel na
území mesta, ako aj návrh na zrušenie

VZN č. 44/1998 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach bol stiahnutý z rokovania.
Pomerne dlhá diskusia sa týkala návrhu
na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008.
Poslanec Š. Koháry požiadal poslancov
o navýšenie rozpočtu o 2 mil. Sk pre OZ
Mestský futbalový klub Rim. Sobota. Okrem
futbalových fanúšikov, ktorí podporili návrh,
sa však z radov poslancov objavili aj názory,
aby sa financovanie futbalu stransparentnilo, aby sa prioritne riešil Kurinec a chodníky,
pretože najprv treba dať ľuďom chlieb a až
potom hry. Poslankyňa A. Vargicová upozornila aj na fakt, že MFK nemá ešte vrátenú
vyše 2-miliónovú pôžičku, ktorú zástupcovia občanov v minulosti schválili. Primátor
mesta Š. Cifruš žiadal do zmeny v rozpočte
zakomponovať aj príspevky pre cirkvi. Po
takmer hodinovej diskusii napokon návrh
na 2. zmenu rozpočtu prešiel, pričom príjmy
činia 434,5 mil. Sk a výdavky 388,397 mil. Sk
oproti pôvodným 385,997 mil. Sk. Hospodársky výsledok tak činí zisk 46,103 mil. Sk.
Zahŕňa aj príspevky pre MFK, pre neziskové
organizácie, na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu vo Vyšnej Pokoradzi i v Dúžave. Poslanci uznesením požiadali predsedu
MFK Rim. Sobota predložiť na septembrové
zasadnutie správu o hospodárení klubu za
roky 2007/2008. V decembri má predseda
predložiť návrh na riešenie ďalšieho pôsobenia klubu v meste.
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Financie aj na šport
Na návrh predsedu komisie mládeže
a športu MsZ Mgr. Š. Koháryho bolo schválené prerozdelenie finančných prostriedkov
v objeme 605 tis. Sk z rozpočtu mesta na
činnosť športových subjektov v druhom
polroku 2008 nasledovne: Mladosť Relax
(džudo, stolný tenis, ju-jutcu) 90000 Sk,
hokejový klub mesta 80 000 Sk, TJ Lokomotí-

va (zápasenie, džudo) 70000 Sk, volejbalový
klub Slovan 70000 Sk, TJ ŠK Uraken (karate)
35000 Sk, TJ ŠK Tempus 30000 Sk, plavecký
klub 30000 Sk, mestský tenisový klub 30000
Sk, kolkársky klub 30000 Sk, hádzanársky
klub 30000 Sk, Okresné združenie telesnej
kultúry (volejbal muži, viacboj všestrannosti, JK Pegas, RR KST) 25000 Sk, športovostrelecké združenie Magnum 20000 Sk, 1
DFC (ženský futbal) 20000 Sk, klub slovenských turistov mesta 10000 Sk, Model klub
10000 Sk, OJ Taekwondo WTF klub 5000 Sk,
športový klub polície 5000 Sk, jazdecký klub
Carmina 5000 Sk, DSTK(stolný tenis) 5000
Sk, Oblastná speleologická spoločnosť 5000
Sk. V bode rôzne schválili mestskí poslanci finančné príspevky pre Reformovanú
kresťanskú cirkev na Slovensku- Cirkevný
zbor Rim. Sobota vo výške 200 tis. Sk, pre
Evanjelický a.v. cirkevný zbor vo výške 200
tis. Sk a pre Okresné združenie telesnej kultúry(OZTK) 150 tis Sk. To plánuje prestavať
chátrajúcu budovu, v ktorej sídli 15 rokov, na
Dom športu. Bude plniť úlohu strediska pre
rôzne školenia, semináre, ubytovanie a pod.
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Čo bude s Kurincom?
J

edným z dôležitých bodov rokovania
bola informatívna správa o postupe prác
v II. etape výstavby rekreačného komplexu
Zelená voda na Kurinci. Ako je známe, to
trápi mnohých Soboťanov. Za uplynulé roky
tam bolo preinvestovaných cca 202 mil. Sk
vrátane dokončenia technickej infraštruktúry, prípojky geotermálnej vody k bazénu,
športovo-rekreačnej zóny a splaškovej
kanalizácie. Geotermálna voda je vhodná

na rekreačné a wellnes účely a dosahuje 33,
3 stupňa. Má liečivé účinky na pohybové,
nervové a kožné choroby. Poslanci vzali na
vedomie informatívnu správu a schválili
ukončenie zmluvy s developerskou holandskou spoločnosťou VVMZ z dôvodu
neplnenia jej ustanovení ohľadom zabezpečenia investorov na výstavbu aquaparku.
Odporučili po obdržaní stanoviska ministerstva životného prostredia k posudzovaniu

O ubytovni a organizačnej štruktúre

3

vplyvov na životné prostredie dokončiť zo
strany mesta proces na vydanie stavebných
povolení na aquapark. Zároveň odporučili preveriť možnosť riešenia samostatnej
výstavby bazénov s obslužnými priestormi
na rezervných plochách, exitujúcom bazéne
a okolí, ktoré nebolo riešené v rámci projektu aquaparku. Na septembrové zasadnutie
by mal byť predložený aj koncepčný zámer
využitia plážového kúpaliska a Rekreačnej
oblasi Zelená voda.
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Vyhlásenie

V

R

ušno bolo počas správy o výsledku vykonaných kontrol kvôli návrhu opatrení
na zlepšenie činnosti a hospodárenia MsBS
v ubytovni na Gorkého ulici. Strhla sa kontroverzná diskusia zameraná na problematiku sociálnych bytov verzus turistickej ubytovne. Konateľ MsBS S. Müller upozornil na
predložený návrh opatrení, nového cenníka
ubytovania a návrhu ubytovacieho poriadku.
Podľa správy hlavného kontrolóra mesta
Ing. L. Csanka bolo k 21. 4. na ubytovni MsBS
ubytovaných 110 ľudí vrátane detí. Pritom
25 z nich nemalo trvalý pobyt v meste Rim.
Sobota, čím sa porušuje ubytovací poriadok.
Ten sa porušuje aj v tom, že ubytovanie sa
poskytuje najviac na 6 mesiacov, pretože
niektorí tam bývajú aj 10 rokov. Ubytovanie sa má poskytovať rodičom s deťmi nad
6 rokov. Celkovo je na ubytovni 27 detí,
pričom 13 z nich je do veku 6 rokov, čo je
porušovanie ubytovacieho poriadku. Niekoľko ubytovaných žien je dokonca tehotných. Výsledky hospodárenia ubytovne sú
nepriaznivé. Vlani bola strata 1,603 mil. Sk,
čo je dvojnásobok straty oproti roku 2005.
Nakoniec poslanci návrh opatrení konateľa
MsBS v súvislosti s touto problematikou,
ako aj správu o kontrolnej činnosti schválili
i s príslušnými úpravami. V osobitnom bode
konateľ MsBS požiadal o zmenu spravovania
bytového fondu vo vlastníctve mesta. MsZ

schválilo i výšku odplaty za výkon správy za
jeden byt a mesiac v hodnote 150 Sk. Pomerne hladko prešlo vyhodnotenie funkčnosti
organizačnej štruktúry mestského úradu.
Materiál predložil prednosta L. Kovács.
Podľa neho celkový počet zamestnancov je
139. Z nich je 76 tzv. „úradníkov“ vrátane
prednostu, čo je porovnateľné s ostatnými
mestami. Na úrade je 8 oddelení a 2 samostatné referáty. Platy pracovníkov sú výrazne pod celoštátnym priemerom v danej
oblasti. Prednosta skonštatoval, že aparát
mestského úradu plynule zabezpečuje úlohy
vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení
bez vážnejších nedostatkov, čo potvrdili aj
závery nezávislých inštitúcií počas kontrol.
Vo všeobecnej rozprave v závere zasadnutia
vystúpil i projektový manažér L. Komiňák,
ako zástupca majiteľa areálu bývalej ZŤS
Ardbeg Consulting, a.s.
Zámerom spoločnosti je zrekonštruovať
budovu a následne ju poskytnúť záujemcom. Na to mieni získať granty z EÚ. Podľa
jeho slov by to však bolo možné len vtedy,
keby predkladateľom projektu bolo mesto,
a preto poslancov požiadal o spoluprácu.
Zámer sa z dôvodu nejasností i vysokých
nákladov nestretol s priaznivými ohlasmi zo
strany poslancov.

o všeobecnej rozprave schválili
poslanci iniciatívu viceprimátora
P. Piliarika. Týkala sa vyhlásenia poslancov MsZ v Rim. Sobote k sérii článkov
JUDr. J. Šimka v regionálnom týždenníku Gemerské Zvesti Plus Soboťan
voči orgánom samosprávy mesta Rim.
Sobota. Hlasovalo za to 16 poslancov, 1
bol proti.
Vyhlásenie prinášame v plnom znení:
„My, poslanci Mestského zastupiteľstva
v Rim. Sobote združení v Spoločnom
poslaneckom klube a Demokratickom
bloku, na základe série článkov JUDr. J.
Šimka uverejňovaných v ním vydávanom týždenníku Gemerské Zvesti Plus
Soboťan na samosprávu mesta, prijímame nasledovné vyhlásenie: Účelovými,
neúplnými, čiastočnými a mnohokrát
skreslenými údajmi a informáciami p.
Šimko sústavne spochybňuje legitímne
rozhodnutia mestského zastupiteľského zboru, vyvoláva nedôveru občanov,
negatívne pôsobí a sťažuje výkon
samosprávy nášho mesta. Zosmiešňuje a znevažuje prácu množstva ľudí,
rozhodujúcich kolektívne a verejne.
Necítime sa byť „ rozkrádačmi“, ani
poškodzovateľmi dobrého mena nášho
mesta. Pri výkone našich poslaneckých mandátov máme vždy na zreteli
rozvoj a prosperitu Rim. Soboty, aj keď
niekedy naše rozhodovanie je zdĺhavejšie a vyžaduje si širšie hľadisko
a komplikovanejšie posudzovanie danej
problematiky. I keď sa nedá niekedy
vylúčiť prvok subjektivizmu, vcelku
prevláda pozitívny prístup k veciam
a snaha o ich riešenie na prospech
občanov mesta- našich voličov. Pritom
neodmietame objektívnu kritiku, ale
takéto obvinenia a vyzývame p. Šimka
aj všetkých spoluobčanov k spolupráci
v mene spoločnej zodpovednosti za
rozvoj mesta a regiónu.“
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Spojenie kultúry s históriou
Festival divadla a hudby Atrium Art hlavne pre náročnejšieho diváka

Ukážky historického šermu v podaní kompánie
Ancile

U

ž po štvrtýkrát sa od 26. do 29. júna na
nádvorí Reduty Čierny orol v Rim. Sobote konal festival divadla a hudby Atrium
Art. Organizovali ho MsKS, Spojená škola,
ZUŠ, OZ Oxymoron a GMOS v Rim. Sobote.
Festival slávnostne otvoril primátor mesta Š.
Cifruš. V programe vystúpil známy jazzový
bubeník a perkusionista Jozef Dodo Šošoka
z Bratislavy, kompánia historického šermu
Ancile z Nitry, Adriena Bartošová and band,
U.N. K. D., Gold Dies, Sorsvirág, folková kapela M.E.L.L., čerstvý držiteľ dvoch Aurelov
2007 skupina Komajota a držiteľ Aurela 2007
za alternatívnu hudbu Sto múch.

Pohľad na účastníkov festivalu Atrium Art

Známy jazzový bubeník a perkusionista Jozef
Dodo Šošoka.

Zaujímavá bola aj Mím SHOW Divadla Mira
Kasprzyka, predstavenie Janko Hraško a
Klauniáda v podaní Divadla v kufri, romanticko-dramatický muzikál Nevesta spod
Baletizolu od Bubla Company, rodinné divadlo Skrinka s dušičkami v podaní Divadla
Maškrta z Košíc i predstavenie zo Života
hmyzu v podaní Bjelovarského divadla. Otcom myšlienky Atrium Art je riaditeľ ZUŠ M.
Lacko. Prezradil nám, že budovu Čierneho
orla postavili v r. 1840 ako redutu. V 17. a 18.
stor. boli na takýchto miestach hotely, reštaurácie, kaviarne ale hrávali sa tam i divadlá
a konali rôzne kultúrne podujatia. Preto
chceli organizátori prostredníctvom festi-

valu vrátiť kultúru tam, kde bola v minulosti. Takéto spojenie histórie s novodobou
kultúrou sa stretlo s priaznivými ohlasmi aj
zo strany návštevníkov Atrium Art. Minulý
ročník navštívilo okolo 2000 ľudí a tento
rok ich bolo viac aj z dôvodu atraktívnosti programu. M. Lacko festival nazval aj
malými hradnými sobotskými hrami. Podľa
slov riaditeľa MsKS Ľ. Šárika podujatie, ktoré
si našlo svoje miesto už štvrtýkrát, bolo
určené hlavne pre náročnejšie publikum.
Je dobré, že aj takýto typ kultúry oslovil
diváka priamo a neprišiel za ním cez zadné
dvierka.

Ocenili najlepších žiakov
V obradných priestoroch radnice mesta
Rimavská Sobota prijal a ocenil 25.júna
zástupca primátora mesta Pavel Piliarik
25 najúspešnejších žiakov a študentov
materských, základných a stredných škôl,
základnej umeleckej školy a CVČ Relax,
ktorí sa významnou mierou pričinili
o dobré meno školy, a tým aj nášho mesta. Viceprimátor P. Piliarik v slávnostnom
príhovore povedal, že z našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní, sebavedomí žiaci
a študenti, ktorí sú schopní obhájiť svoje
vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj
na krajských či celoštátnych súťažiach.
Ocenení dostali ďakovní list primátora
mesta, ako i darčekovú poukážku na

Mestská galéria Rimavská Sobota
vás srdečne pozýva na Tvorivé dielne
MG - Letný ateliér Art + pre deti a dospelých.
Pondelok 7. 6. od 9:00-13:00 hod.
Zoznámte sa, prosím
Po slávnostnom otvorení tábora sa najprv
spoznáme zoznamovacou aktivitou, vytvoríme si Strom prianí. Potom si pripomenieme
vedomosti o jednotlivých farbách, spravíme
si chemický pokus o rozklade farieb chromatografiou a namaľujeme si „surrealistický“ skupinový portrét a táborovú vlajku.
Techniky: kresba, maľba.
nákup. Na záver slávnostného aktu boli
pozvaní na prehliadku radnice, kde si
mohli vyskúšať aj primátorské kreslo.

amb

Násilník so zbraňou
Z vydierania obvinili 34-ročného Romana
S. z Hnúšte. Minulý utorok na parkovisku
pred lekárňou na Hlavnej ulici v Hnúšti
prišiel k 16-ročnej dievčine. Schmatol ju
za ruku a pritiahol k predným dverám
spolujazdca do tam odstaveného auta.
Vozidlo otvoril a tlačil ju do vnútra. Keď

kan

sa bránila, siahol do auta a z úložného
priestoru vytiahol pravdepodobne krátku
guľovú zbraň. Oprel ju dievčine o brucho
a nútil, aby nastúpila. Povedala mu, že
nikam nepôjde, vytrhla sa mu a ušla. Po
násilníkovi bolo vyhlásené pátranie.

kan

Piatok 11. 7. od 9:00-13:00 hod.
Cestovanie v čase
V tento deň sa prenesieme do našej
vzdialenej minulosti, porozprávame sa
o živote v praveku, vyberieme si „pravekú
zvieraciu“ prezývku a kondičku si preveríme
v tréningu zdatnosti pravekých lovcov. Zoznámime sa so starovekým Egyptom, s jeho
umením a kultúrou. Naučíme sa čítať a písať
hieroglyfy, vyskúšame si techniku empaketáž a vyhlásime súťaž o najkrajšiu múmiu,
ktorú si dôkladne nafotíme.
Techniky: land art, empaketáž, dramatizácia, kresba a maľba, fotografovanie.

GTV oslávila rok

S

lávnostným galaprogramom v rimavskosobotskom dome kultúry si 20.
júna Gemerská regionálna televízia (GTV)
pripomenula 1. výročie svojho vzniku. Podujatie sa konalo pod záštitou poslanca NR SR
Zsolta Simona a bola na ňom prítomná aj
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs, ktorá udeľovala televízii
licenciu. Riaditeľ televízie Alexander Gál
vo svojom príhovore zvlášť privítal hostí z
vedenia mesta. Bol však sklamaný z toho,
že ostatní poslanci si nenašli čas na to, aby
oslavovali spolu s televíziou.
V kultúrnom programe vystúpil Dance klub
Tornaľa, deti z rimavskosobotských základných škôl P. Dobšinského, P. K. Hostinského
a M. Tompu. Program moderovala moderátorka televízie M. Svoreňová a redaktor
J. Hronček. V závere galaprogramu boli na
základe hlasovania divákov vyhodnotené
deti zo základných škôl, ktoré sa podieľali

Poslanec NR SR Simon
s aktérmi relácie Večerníček.
na tvorbe programu Večerníček. Prvé miesto
získala Erika Litavská zo ZŠ Š. M. Daxnera s
počtom hlasov 377, druhé Viktória Gyürkeová zo ZŠ P. K. Hostinského s počtom
hlasov 362 a tretie Barbara Burszky zo ZŠ
M. Tompu s počtom hlasov 81. Ako uviedol
riaditeľ GTV Alexander Gál, do Večerníčkov,

Vynikajúce športové hry
V
športovom areáli piešťanského hotela
Sorea Sĺňava sa od 20. do 22. júna
uskutočnili športové hry Uniqa 2008. Okolo
300 ľudí súťažilo v družstvách regionálnych
riaditeľstiev poisťovne Uniqa z Bratislavy,
Banskej Bystrice, Košíc, ústredia a z INAS
–DATA. V rámci košického regiónu sa do bojov zapojili aj 10 pracovníci pobočky v Rim.
Sobote. Za pekného slnečného počasia sa
súťažilo v mini futbale, volejbale, tenise,
štafetovom behu, v zliezaní steny. Zaujímavé disciplíny mali voľné súťaže: skákanie
vo vreci a na lopte, hod šípkami, preťahovanie lanom, jazda s fúrikom či chodenie
na chodúľoch. Hosťom športových hier

kan

amb

Súťažné družstvo z Rimavskej Soboty.

Stretnutie motoristov, futbalové zápasy
družstiev „starých pánov“ a rôzne súťaže.
a ihrisku obce Bátka sa v sobotu 29.
júna od 9. hod. uskutoční III. stretnutie
obcí Blhžskej doliny. Jeho hlavným organizátorom je Miestna organizácia SMK v Bátke.
Podujatie slávnostne otvorí o 14. hod. starosta obce Bátka Z. Mács a poslanec NR SR
Zsolt Simon, pod záštitou ktorého sa bude
konať. V rámci programu prebehne súťaž vo
varení pod vedením starostov prihlásených
obcí, výstava a burza domácich miláčikov,
súťaž v mariáši, rôzne hry a súťaže šikovnosti pre deti do 15 rokov. Svoje strelecké
schopnosti predvedú členovia z Klubu

ktoré mohli diváci sledovať od 5. mája, sa
zapojilo asi 40 detí. Do budúcnosti televízia
pripravuje reláciu pre starších žiakov škôl.
GTV začala vysielať 17. apríla v káblových
rozvodoch v Rim. Sobote a od júla ju môžu
sledovať aj diváci v Tornali. Za rok pripravila
takmer 200 hodín čistého vysielacieho času.
Na sklonku roka 2007 odvysielala GTV prvé
živé vysielanie, rozhovor s primátorom Rim.
Soboty Štefanom Cifrušom. Na celkovej príprave a následnej reprodukcii spracovaných
programov sa podieľa 6-členný tím.
„Pracujeme zo srdca, nepretržite, zamestnanci televízie sa stali fanatikmi. Nie je
to zdravé, ale bez toho novinár nemôže
existovať. Keď niekto pracuje v televízii, to
je ako vírus, z ktorého sa nedá vyliečiť, ale je
to pekná práca. Verím v to, že v meste vieme
pomôcť ľuďom aj tým, že ich informujeme
prostredníctvom záznamov prenosov zo
zasadnutia MsZ rozsiahlejšie. Snažíme sa
tak prispievať k zlepšeniu života v meste,“
vyjadril sa riaditeľ GTV A. Gál.

bola podnikateľka a bývalá fitneska Zora
Czoborová. S ňou prebehla pred začatím
súťaží rozcvička. Poradila účastníkom, ako
správne cvičiť a zdravo sa stravovať. Celkové
vyhodnotenie prebehlo večer. Po sčítaní
bodov zo všetkých disciplín sa víťazom stalo
družstvo INAS-DATA. S rovnakým počtom
bodov skončili na druhom mieste družstvá
regionálneho riaditeľstva Košice a ústredia.
Ceny slávnostne odovzdal generálny riaditeľ poisťovne Uniqa SR H. Chrstos a Zora
Czoborová. Po úspešnom športovom dni
čakala na účastníkov diskotéka.

Stretnutie obcí Blhžskej doliny
N
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lukostrelcov z Bašty. Akciu spríjemní folklórna skupina z Káloše pod vedením Gejzu
Molnára. Nebude chýbať ani stretnutie motoristov, futbalové zápasy družstiev „starých
pánov“, rôzne súťaže v pití piva, silných
mužov, v speve a tombola. Záujemcovia sa
budú môcť previezť na koči, na motorových
bicykloch a jazdiť na koňoch. V parku sa
uskutoční prehliadka záhradných traktorov,
kosačiek a rotovátorov spoločnosti UNIAGRO. Rómska komunita z Bátky upečie svoju
špecialitu z cesta. Piecť sa bude aj prasa.

kan

Výstavy v Gemersko-malohontskom
múzeu
2.5. – 30.9. - Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach
22.5. – 30.9. - Archeologický výskum
Stránska – Figa
17.7. – 17.8. - Fínske remeslo a dizajn
11.7. – 31.8. - Ivan Krasko – Život a dielo

Pozor súťaž!
Kto prvý zatelefonuje do našej
redakcie na t. č. 58 11 311 a správne
odpovie na otázku, v ktorom meste
sa konali tohtoročné Uniqa športové
hry, získa balíček s reklamnými
predmetmi tejto spoločnosti:
tričko, šiltovku, reflexnú vestu a.i
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Úspech delegácie mladých „europoslankýň“

V

dňoch 13. a 14. júna zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Banskej
Bystrici vo Zvolene ďalší ročník regionálneho
zasadnutia rokovania Modelového Európskeho parlamentu /MEP/.Projekt je zameraný
na vekovú skupinu 15 – 17 ročných študentov
stredných škôl.
Je to moderný spôsob vzdelávania prostredníctvom hry na europoslancov, ktorý prispieva
k zvýšeniu záujmu o život v štátoch Európskej
únie, k poznávaniu konceptu spoločnej Európy
a systému fungovania európskych inštitúcií.
Každá prihlásená škola zastupuje na modelovom zasadnutí jeden z členských štátov EU. Delegácii rimavskosobotského gymnázia bolo pridelené Rakúsko. Počet členov školskej delegácie
študentov je zhodný s počtom stanovených
rokovacích výborov EU. Rokovacím jazykom
na regionálnom a celoštátnom kole je slovenčina, na medzinárodnom zasadnutí angličtina.
V piatich rokovacích výboroch zastupovali našu
školu študentky Ľubica Gregorcová, Zuzana
Tomčová, Katarína Martišová, Jana Revúciová
a Viktória Floreková. Regionálneho rokovania
MEP sa zúčastnilo 25 stredných škôl nášho

Nové občianske preukazy
Od 1. júla sa začne s vydávaním nových
občianskych preukazov formátu Európskej
únie. Staré občianske preukazy sa však
budú používať až do dátumu skončenia
ich platnosti. Správne poplatky sa meniť
nebudú. Nové občianske preukazy pozostávajú z polykarbonátovej (umelohmotnej)
karty, na ktorej je laserom vygravírovaná
podoba tváre a osobné údaje občana. Budú
obsahovať aj podpis a osobitné záznamy,
kam možno uviesť napr. krvnú skupinu, ako
aj údaje o závažných chorobách. Nové občianske preukazy obsahujú ochranné prvky,
ktoré zodpovedajú najvyššej úrovni ochrany.
Novinkou sú aj mobilné pracoviská pre občanov s dlhodobo obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripútaných na
lôžko. Tí môžu prostredníctvom príbuzného
alebo opatrovníka na príslušnom okresom
riaditeľstve Policajného zboru požiadať o
to, aby ich pracovníci mobilného pracoviska
navštívili priamo doma, kde im nasnímajú tvár a zapíšu všetky údaje potrebné na
vydanie občianskeho preukazu. Ten im po
vyhotovení bude doručený priamo domov.
V takomto prípade je potrebné predložiť aj
potvrdenie od lekára o zdravotnom stave
žiadateľa. Lehoty a poplatky za vydanie
občianskeho preukazu ostávajú nezmenené.
Zákonná lehota na vydanie občianskeho
preukazu je 30 dní od podania žiadosti.
Nový občiansky preukaz možno získať až po
skončení platnosti starého (bez poplatkov).

kpt. Mária Faltániová,
hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica

Policajt - môj
kamarát
V Laskomerskej doline v Banskej
Bystrici sa 19. júna uskutočnilo krajské
kolo súťaže „Policajt- môj kamarát“.
Zúčastnili sa na ňom víťazné družstvá
z okresných kôl zo všetkých okresov
Banskobystrického kraja (Brezno, Lučenec, Zvolen, Rimavská Sobota, Banská
Bystrica, Žiar nad Hronom).

kraja so 100 delegátmi. V silnej konkurencii
sme zožali veľký úspech: Katarína Martišová vo
svojom Výbore pre životné prostredie, verejné
zdravie a potravinovú bezpečnosť obsadila prvé
miesto. Bude zastupovať náš kraj v celoslovenskom kole. Jana Revúciová, Ľubica Gregorcová
a Zuzana Tomčová sa umiestnili na druhých
miestach. Sú registrovanými náhradníčkami do
celoslovenského kola.
Mgr. Adela Alakšová

Zelená oáza
v Rimavských
Janovciach
Združenie rodičov pri maďarskej škole
pod vedením riaditeľky Moniky Tóthovej podalo projekt s názvom ZELENÉ
OÁZY, ktorý schválila nadácia Ekopolis.
Keďže sa škola nachádza v strede dediny pri hlavnej ceste, tento nápad pomôže vytvoriť menej prašné prostredie a
bude zachytávať aj smog z okoloidúcich
áut. O projekte sme informovali obyvateľov obce prostredníctvom plagátov
a letákov. Z nich sa mnohí zapojili
do prác. Pri výbere rastlín pomáhal
záhradník. V strede oázy sa podarilo
vytvoriť aj jazierko, ktoré ešte vyzdvihne estetickú hodnotu oázy. Výstavba
areálu sa zavŕšila osadením lavičiek.
Slávnostné ukončenie projektu sa
uskutoční koncom júna za prítomnosti
všetkých, ktorí sa podieľali na jeho realizácii. Všetkým, ktorí pomohli vytvoriť
malú, ale užitočnú zelenú oázu, kde sa
školáci a obyvatelia obce môžu dobre
cítiť, by sa chcelo združenie rodičov
a riaditeľka školy poďakovať. Menovite: starostovi obce Ing. Stanislavovi
Malčekovi, miestnym podnikateľom
Štefanovi Egrimu, Jánovi Kovácsovi, Jurajovi Czikorovi, záhr. architektovi Ing.
Daliborovi Doubekovi, OZ Spoločný cieľ
Rómov, miestnej organizácii Csemadoku a miestnej reformovanej cirkvi.

Judita Szekeresová

V silnej konkurencii si s náročnou
traťou a úlohami na deviatich stanovištiach, kde museli súťažiaci preukázať
svoje zručnosti, šikovnosť, presnosť
a rozum, najlepšie poradili z našich
zverencov v kategórii mladších žiakov
žiaci 4. B triedy, zo ZŠ J. A. Komenského
v Revúcej v zložení:
Michaela Štúllerová, Diana Repáková,
Timotej Hutáň, Richard Kič. Získali
striebornú medailu, ale len o chĺpok
im ušla zlatá, a to takým spôsobom,
že mali rovnaký počet bodov ako zlatí
medailisti, ale mali trošku horší čas.
Dostali sa tak na druhé miesto (ale
v našich očiach sú ako prví). Poďakovanie patrí aj učiteľke Mgr. Kataríne
Valaštekovej za veľmi dobrú prípravu
svojich žiakov.

kpt. Mgr. Katarína Baboľová,
skupina prevencie VO OR PZ
v Rimavskej Sobote

Hasiči
upozorňujú
O

kresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Rim. Sobote upozorňuje občanov na riziká vzniku
požiarov v letnom období, ktoré sa vyznačuje vysokými dennými teplotami,
suchom, letnými poľnohospodárskymi
prácami, zberom a uskladňovaním
objemových krmovín. Najviac ohrozené
v tomto období sú naše lesy. Z tohto dôvodu vyzývame občanov, aby sa zdržali
konania, ktoré by mohlo viesť k vzniku
požiarov, a to vypaľovaním suchých
trávnatých porastov, zakladaním ohňa,
alebo jeho nedostatočným uhasením.
Chceme osloviť aj rodičov maloletých
detí, ktoré majú nemalý podiel na vzniku požiarov, aby im počas prázdninového obdobia venovali náležitú pozornosť.
Na záver si vás dovoľujeme upozorniť,
že za porušenie požiarno - bezpečnostných opatrení bude v priestupkovom
konaní vyvodený postih voči porušovateľom.

Z regiónu
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Lekári účtovali fiktívne prevozy pacientov
MUDr. Csaba Lehocký tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní nepreukázali
spoločnosti Legamed akékoľvek porušenie spoločenských vzťahov chránených
trestným zákonom.

V

celoslovenských médiách sa objavila
správa, že niektoré firmy, poskytujúce služby prvej pomoci, oberajú zdravotné
poisťovne o peniaze. Účtujú vraj fiktívne
prevozy pacientov do nemocnice. Takéto
prípady zaznamenala aj Spoločná zdravotná poisťovňa, ktorá má problémy s
rimavskosobotskou spoločnosťou Legamed, zabezpečujúcou službu prvej pomoci.
V denníku Hospodárske noviny sa uvádzalo,
že poisťovňa sa obrátila na políciu a Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Firme uložila pokutu 25 tis. Sk. Na neoprávnené účtovanie kilometrov prišla počas
kontroly aj poisťovňa Dôvera. Jej výsledkom
bola pokuta 40 tis. Sk a podanie trestného
oznámenia na políciu. V tejto súvislosti sme
požiadali o vyjadrenie konateľa spoločnosti
Legamed MUDr. Csabu Lehockého, ktorá je
prevádzkovateľom lekárskej služby prvej
pomoci (LSPP) v Rimavskej Sobote. Uviedol,
že úlohou prevádzkovateľa je organizačne
zabezpečiť výkon lekárskej služby prvej
pomoci a prostredníctvom tejto spoločnosti
sa zabezpečuje aj úhrada výkonu lekárskej
služby prvej pomoci jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. lekárom, ktorí službu reálne vykonávajú. Lekár
vykonávajúci službu zodpovedá v plnom
rozsahu za správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za správnosť vedenia

zdravotnej dokumentácie, ale aj za vykazovanie počtu pacientov, využitia zdravotnej
dopravenej služby a pod. spoločnosťou LEGAMED, s.r.o. „Naša spoločnosť po skončení
kalendárneho mesiaca údaje z podkladov
jednotlivých lekárov, ktorí v danom mesiaci
vykonávali službu, zosumarizuje a odošle spolu s faktúrou príslušnej zdravotnej
poisťovni. Po úhrade zo strany zdravotnej
poisťovne uhrádza lekárovi odmenu na
základe zmluvy uzatvorenej medzi našou
spoločnosťou a lekárom. Sme teda akýmsi
sprostredkovateľom LSPP medzi lekármi,
zdravotnými poisťovňami a pacientmi. Je
samozrejmé, že pri sumarizácii jednotlivých
údajov môžeme vychádzať len z údajov,
ktoré nám lekári predložia. Zodpovednosť za

správnosť vykazovaných výkonov je zakotvená aj v zmluve s lekárom,“ povedal MUDr.
Csaba Lehocký. Dodal, že ak bolo zdravotnými poisťovňami zistené vykazovanie
výkonov a zdravotných dopravných služieb,
ktoré sa v skutočnosti nerealizovali, nestalo
sa tak úmyselným konaním spoločnosti
LEGAMED. Bežnou kontrolou ani zdravotná
poisťovňa nezistila nezrovnalosti vo vykazovaní zdravotných výkonov. Zistila to až po
oslovení jednotlivých pacientov. Spoločnosť
nemá žiadne zákonné oprávnenie oslovovať pacientov a žiadať od nich poskytnutie
takejto informácie. Prijala sankcie uložené
zdravotnými poisťovňami za nesprávne
vykazovanie výkonov. Tie však prenesie
ďalej na svojich zmluvných partnerov, na
lekárov, ktorí výkony neoprávnene vykázali.
Orgánmi činnými v trestnom konaní nebolo
spoločnosti a jej zástupcom preukázané
akékoľvek porušenie spoločenských vzťahov
chránených trestným zákonom.„Spoločnosť
LEGAMED tým, že vykázala nerealizované
výkony zdravotnej poisťovni na základe
nesprávnych údajov lekárov, nekonala vedome s cieľom poškodiť zdravotné poisťovne.
Teda „neklamala“, „neoberala o peniaze“,
„nefalšovala“ a nevykonala nič, čo by bolo v
rozpore s ustanoveniami trestného zákona,“
uzavrel MUDr. Lehocký.

M. Kanalová

Deň obce v Rimavských Janovciach
J

e krásne stretnúť sa človek s človekom
a zaspomínať. V takomto duchu sa niesol Deň obce v sobotu 23.júna v Rimavských
Janovciach. V úvode sa konali ekumenické
bohoslužby rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi a.v. a reformovanej cirkvi na Slovensku, ktoré boli veľmi pôsobivo doplnené
vystúpením spevokolu Bonafide MsKS z Rimavskej Soboty. Spevokol účinkoval spolu
s deťmi materskej školy na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom
starosta obce odovzdal ocenenia. Ďakovný
list Jurajovi Kučerovi a ďakovný list in memoriam Zoltánovi Samuovi a Jánovi Miklovi, všetkým za aktívny podiel na budovaní
obce. Ďakovné listy in memoriam prevzal
syn pána Samua Zoltán Samu mladší a dcéra
pána Mikla MUDr. Eva Fizeľová. V poobedňajších hodinách ožil športový areál kultúrno
– športovými podujatiami: futbalový zápas
Rimavské Janovce, starí páni – Chrámec, starí páni, športovo súťažné aktivity detí, ktoré

pripravili učiteľky materskej školy a základných škôl v obci, blok domácich súborov
– žiaci obidvoch základných škôl, tanečný
súbor Csicsóka zo základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, spevácky a tanečný súbor Sugar csajok, detský tanečný
súbor Žabky z Rimavskej Soboty, hudobná
skupina Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou, folklórne súbory Rimavan a Nový Gemer
– Uj Gömör z Rim. Soboty, rocková skupina
Sexit z Rožňavy a diskotéka pre všetkých.
Program uvádzali Ing. Veronika Doubeková
a Ondrej Samu. Popoludnie bolo spestrené
atrakciami – súťaž vo varení gulášu, maľovanie tváre, prehliadka leteckého modelárstva, jazdenie na koňoch, drezúra koní- svoje
ukážky prezentovali jazdecké kluby zo Širkoviec a Rimavského Brezova, vozenie sa v koči
ťahanom konským záprahom a atrakcie pre
deti – elektrické motorky a autíčka a nafukovacia včielka. Z plánovaných atrakcií sa
neuskutočnil ohňostroj z dôvodu pochybe-

nia vykonávateľa ohňostroja, ktorý si podľa
najnovšieho ospravedlnenia pomýlil termín.
Týmto sa ospravedlňujeme všetkým obyvateľom obce a návštevníkom, ktorí sa naň tešili.
Dobré počasie a pestrá ponuka gastronomických špecialít a nápojov len umocnila atmosféru slávnosti v Rimavských Janovciach.

Ing. Stanislav Malček, starosta obce

Vyjde dvojčíslo
Z dôvodu čerpania letných
dovoleniek vyjde 7. júla
dvojčíslo Gemerských zvestí.
Najbližšie číslo bude vydané
až v pondelok 21. júla.
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Inzercia / OZNAMY

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

30. 6. 2008

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0902 304 428
2042-11

Mesto Rimavská Sobota na základe uznesenia
MsZ č. 49/2008 zo dňa 29. apríla 2008 vypisuje

verejnú ponuku

na predloženie investičných zámerov
za účelom výstavby nasledovných zariadení
• obchodné centrum
• bicross ihrisko
• športovo-relaxačné tenisové centrum

Super
jarné
zlavy

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

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.

OBKLADY
DLAŽBY
SANITA
ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

NOVÉ KOLEKCIE NA ROK 2008,
KÚPELŇOVÝCH ZOSTÁV,
INTERIÉROVÝCH A TERASOVÝCH DLAŽIEB
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

Podmienky:
Obchodné centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta  
o výmere 8 229 m² ( pri zimnom štadióne )   
     v prípade rozsiahlejšej investičnej akcie je možné odkúpiť od
fyzických osôb pozemky o výmere 4 666 m² a od SPF
o výmere 5 726 m²
•    účelom verejnej ponuky je výstavba obchodného centra
a priľahlých parkovísk
•    stavba môže mať 3 až 4 nadzemné podlažia
    (hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru )
•   zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
obchodného centra a parkovísk
•   zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
- primerane potrebe stavby – meniť
• ponechať priestor pre peších od krytej plavárne cez lávku ponad
Rimavu po Ul. Kirejevskú
•    minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Bicross ihrisko
•   predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta
o výmere cca 3400 m²
    (naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
•   účelom verejnej ponuky je výstavba bicross ihriska
•    minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Športovo-relaxačné tenisové centrum
• predmetom verejnej ponuky sú pozemky vo vlastníctve mesta
o výmere cca 9 450 m²
    (naproti futbalovému ihrisku v priestoroch bývalej panelárne)
•   účelom verejnej ponuky je výstavba 4 tenisových dvorcov
a športovej haly
•   stavba môže mať maximálne 4 nadzemné podlažia
    (hmota stavby a jej architektonické stvárnenie sa posúdi
po predložení stavebného zámeru)
•   zachovať proporcionalitu vymedzených plôch na stavbu
a tenisových dvorcov
•   zastavaná plocha stavbou je cca 2 400 m²
•   plochu o výmere cca 7 050 m² je potrebné využiť na tenisové
dvorce, obslužné plochy a parkovisko s minimálne
16 parkovacími miestami
•   zastavané plochy je možné v rámci celkovej plochy
– primerane potrebe stavby – meniť
• minimálna cena pozemku Sk 800/m²
Verejná ponuka bude vyhodnotená až po schválení územného plánu
zóny v mestskom zastupiteľstve. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky, ponukové konanie zrušiť alebo
výberové konanie ukončiť ako neúspešné.
Kontakty: Anna Brezovická, č.t. 047 5604633  
(obhliadka nehnuteľností)             
Ing. Janka Jurčuková, č.t. 047 5604645 (technické záležitosti)
Investičné zámery posielajte v zalepenej obálke na adresu: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota viditeľne označené "Neotvárať – ponuka" najneskôr do
31. augusta 2008.

Inzercia

30. 6. 2008

NOVINKA!

TETRA-K materiál,

ALWADO s.r.o.
realitná činnosť

Dosky a sendvičové panely.

Potrebujete predať,
kúpiť rodinný dom,
chatu, chalupu, pozemok,
záhradu, garáž, byt?
Radi Vám pomôžeme

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

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

kvalitnejšia náhrada
sadrokartónu, pružný,
pevnejší, tepelnoizolačný.

2067-17

EICHENWALD s.r.o.
zoberie do
prenájmu les
v súkromnom
vlastníctve
alebo urbariát.
Info: 0908 931 360

2068-17

PROFESIONÁLNY
ÚČTOVNÍK
Ing. Marcela Szőllősiová
• komplexné vedenie JÚ, PÚ a miezd
• daňové priznania, výkazy, analýzy
• účtovné a daňové poradenstvo
Kirejevská 25, Rimavská Sobota
0911 622 033

2143-26

2155

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

sti,
Super ceny v ho3tomevo
siacov
ktoré stamí zaplatiË do
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katalóg
ZDARMA

Je tu nový
katalóg Triangel
so skvelou akciou,
aká tu ešte nebola!
Nový katalóg
si môžete vyzdvihnúť
ZADARMO
na doleuvedenej adrese
KANCELÁRIA TRIANGEL
Edita Jončevová
Železničná 1 (pri Tutti-Frutti)
Rimavská Sobota

SCHOPNÁ Pôzička

0905 357 897

• od 100 000,- do 1. mil. Sk
• bez rucienia nehnuteľnosťou
• na čokoľvek
• pre každého

Sociálna
ubytovňa aj
pre rodiny.

09055 100 870, 0910 449 129
0949 338 579

Tel.: 0918 392 513
2168
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10 Inzercia
Nehnuteľnosti
• Najlacnejší prenájom v meste.

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

106

•

Dám do prenájmu obchodné priestory v centre RS oproti
Domu textilu, ul. SNP.
1. miestnosť – na prízemí, výklad,
vchod z ulice, 20 m2; 2.miestnosť – na prízemí, malý výklad, 23
m2. Mob: 0903 306 291

651-29

•

Predám budovu 20 x 6, blízko RS-5 km, vhodnú na garáž,
záhrada aj na chov dom. zvierat.
Lacno. Tel: 0911 675 614
722-27
		
• Predám 3-izbový byt v strede mesta Rim. Sobota. Tel: 0903
557 257

757-26

•

Predám 4-izbový byt v OV.
Cena: 980 000,- Sk. Tel: 0948
010 340
758-26			
•
Prenajmem obchodné – kancelárske priestory na ul. SNP – pešia zóna. Tel: 0903 526 980

763-28

•

Predám 3-izbový byt + garáž
na ul. Rožňavskej za 1 000 000,Sk. Predám 4-izbový byt na sídl.
Rimava. Tel: 0911 691 515

772-26

•

Predám 3-izbový byt na ul.
Malohontskej (pri mliekárňach)
v pôv. stave. Cena 900 000,- Sk.
Tel: 0903 118 035, 047/56 34 725

773-26

•

Predám záhradu vo Vinici. Cena: 50 000,- Sk. Tel: 0908
393 937

776-26

• Predám RD v Hodejove za
300 000,- Sk. Predám chatu v Tornali. Tel: 0911 691 515
778-26				
• Predám chalupu v okrese LC
na samote neďaleko Mýtnej.
Zn.: Lacno. Tel: 0904 151 115
1651-26

• Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt po rekonštrukcii
oproti Hypernove.
Tel: 0904 880 760
788-27			
• Predám 2-izbový byt v R. Sobote. Cena 590 000,- Sk. Vymením
rod. dom vo V. Teriakovciach za
byt v R. Sobote. Tel: 0902 700 400
813-27

•

Vymeníme 2-izbový byt za
3-izbový bez doplatku. Tel: 0908
911 735

815-26

•

Na lukratívnom mieste v Rim.
Sobote predám garzonku v OV,
23 m2, s dvomi oknami za 440
000,- Sk. Tel: 0911 076 750

818-27

• Kúpim dom v blízkosti R.S., nie

cez realitnú kanceláriu. Tel: 0911
726 645

30. 6. 2008
863-27

•

Predám 1-izbový byt v pôvod.
stave na ul. Jánošíkovej. Cena
620 000,- Sk, 3-izbový byt v dobrom stave, dobrý vchod na sídl.
Západ, cena 800 000,- Sk. Tel:
0903 118 035,
047/56 34 725 – večer.

820-27

• Predám dom so záhradou blízko Rim. Soboty, cena 450 000,Sk. Predám horu 0,63 ha,
cena 300 000,- Sk. Tel: 0905
506 338

821-26

•

Hľadám si prenájom do rod.
domu zo zdravotných dôvodov.
Len v RS. Súrne.
Tel: 0904 892 007

822-27

• Predám v tichej lokalite blízko
centra v Rimavskej Sobote byt
v štvorbytovej jednotke o rozlohe 114 m2 po celkovej rekonštrukcii, samostatné kúrenie
DEVI, keramická dlažba, digi TV,
internet, 2 lodžie, sprcha, bidet,
2 umývadlá, veľká murovaná
pivnica, súčasťou pozemku samostatne stojaca garáž, dve
záhrady, možnosť vybudovania
podkrovia. Cena dohodou. Tel:
0908 923 385
823-28

• Predám 2-izb. byt na ul. L. Svobodu, pôvod. stav, nie je v OV.
Cena 650 000,- Sk.
Tel: 0911 956 919
824-27

•

Ponúkam na predaj parcely
vhodné na výstavbu rodinných
domov v tichej, atraktívnej
a v súčasnosti veľmi vyhľadávanej lokalite – Molnárka. Parcela
podľa vlastného výberu veľkosti
a polohy. Voda a elektrina. Tel:
0905 117 803

826-27

•

Predám 1, 2, 3 a 4-izbový byt.
Tel: 0948 010 340

827-29

•

Predám 3-izbový veľký byt
v OV, špajza + balkón + záhrada.
Vlastné UK. Tiché prostredie. Tel:
0907 531 820

8327

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej. Cena dohodou. Tel:
0903 587 049
834-26

• Predám 3-izbový byt v OV
v centre mesta na prízemí. Cena
1 250 000,- Sk.
Tel: 0911 203 131
838-28

•

Ponúkam ubytovanie v Štúrove. Tel: 0908 561 530

837-26

•

Ponúkam na predaj RD v Rimavskej Sobote a v okolí Rs. Tel:
0915 672 530

842-26

• Kúpim 2 – 3 izbový byt v Rs
alebo RD v okolí Rs. Tel: 0915
672 530
843-26

• RD s veľkou záhradou a pozemkami na predaj v Kružne.
Tel: 0915 672 530
844-26

• Na predaj byty, domy v Rs, Lc...
www.realityexkluziv.sk
850-35

• Predám 2-izbový byt v Rim.
Sobote, obnovený + spálňa. Tel:
047/56 32 060
853-28

•

Predám 3-izbový byt v OV
s lodžiou + záhrada s možnosťou chovania hosp. zvierat. Obec
Drienčany, v blízkosti rekreač.
strediska – priehrada T. Vrch.
Cena 350 000,- Sk. Tel: 0905
800 279

859-26

Predám stavebný pozemok
32 árový na Molnárke. Cena
dohodou. M: 0908 931 360
2158-27

Prenajmem alebo predám
obchodné priestory

blízko centra v Rim. Sobote,
vonkajšie plochy 10880 m2
a 1441 m2 kancelárske
a skladové priestory.
Tel: 0905 518 454
2157-26

Zamestnanie
• KORO s.r.o. prijme vodičov autodopravy pre rozvoz distribúcie
výrobkov. Tel: 047/58 11 868, 56
33 788, 0903 632 250
780-26

• Zamestnám vodiča na nákladné motorové vozidlo. Tel: 0902
515 109
795-26		
• Základná škola Ožďany príjme
od 1.9.2008 učiteľa matematiky
na zastupovanie počas dlhodobej PN. Kontakt: 047/56 94 580,
0905 716 505
811-26

• Prijmem predavačku do obuvi,
Hlavné nám. 19 (Štýl), Rim. Sobota. Životopis a žiadosť zaslať
na adresu Ing. Krchňáková Magdaléna TOP SHOP, Obuv, Masarykova 1, 984 01 Lučenec
814-26

orangemail.sk

830-27

• Spoločnosť KORO, s.r.o. hľadá externých prepravcov pre
distribúciu výrobkov na území
SR. Ponúkame dlhodobé zmluvy s garantovaným množstvom
najazdených km každý mesiac.
Tel: 0903 449 164, 047/58 11 868.
840-28

•

Spoločnosť KORO, s.r.o. príjme pracovníkov do potravinárskej výroby. Tel:047/58 11 868, 56
33 788.

841-30

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného zástupcu, fakturanta. Podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz
skupiny B, morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903
511 076

845-29

•

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

846-29

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru murárov –
obkladačov s praxou, za výhodných platobných podmienok.
Tel: 0903 511 076

847-29

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru pracovníkov do skladu. Podmienkou je
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076

848-29

•

Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru vodiča.
Podmienky: vodičský preukaz
skupiny C, morálna bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076

849-29

• Finančné centrum prijíma
mladých ambicióznych ľudí na
prácu do kancelárie, administratíva, PC, výborné platové podmienky. Tel: 0915 156 040
861-27

Hľadáme

výčapníčky,
čašníčky, barmanov.
Tel: 0903 801 265

• Hľadám upratovačku. Tel: 0915
875 849.
819-28		

• ORANGE značková predajňa prijmeme do zamestnania
predajcu. Požadujeme: Znalosť
práce s PC, komunikatívnosť,
stredoškolské vzdelanie. Žiadosti s profesijným životopisom
zasielajte poštou alebo osobne
na adr.: ORANGE zn. predajňa, B.
Bártoka 14, Rim. Sobota, mprs@

855-27

Potravinárska firma v RS
prijme do pracovného
pomeru pracovníka na
pozíciu majster výroby.
Tel: 047/56 33 788,
56 21 672
800-26
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Služby
• Zváračská škola v Rim. Sobote

ponúka záujemcom zváračské
kurzy. Možnosť zamestnania
po absolvovaní kurzu. Kontakt:
0904 416 836, 0905 638 707

býčka. 5 kg balík v cene 600 Sk.
Možnosť dovozu. Nahlasovať do
4. 7. 2008. Tel: 0907 857 117

857-26

Auto-moto

589-33

•

653-26

442-27

• Autodoprava - Fiat Ducato do 1
300 kg. Tel. 0908 948 971
•

Veštenie z kariet /minulosť,
súčasnosť, budúcnosť/, Čerenčianska 22 /vedľa úradu práce/,
Rim. Sobota. Po-Pia od 9.00-15.00
h. Kontakt: 0915 228 482

658-28

• Vymieňame rozvodové remene a motorový olej na os. a nákl.
mot. vozidlách. Pracujeme aj
v sobotu a nedeľu na býv. ČSAO.
Tel: 0908 495 173, 047/5694 226
675-26

•

Splatenie dlhov, kúpa auta,
bytu...? Riešenie: úver zaistený
rentou + výnos z renty. Spolupráca = finančná nezávislosť.
Tel: 0905 100 870, 0910 449 129,
0949 338 579

711-27

•

Vykupujem a opravujem –
reštaurujem starožitné nábytky.
Tel: 0908 318 445		

Predám Ladu 1500 v dobrom
tech. stave – lacno. Tel: 0903
671 003

• Predáme Škodu Fábia 1,4, ABS
ESP, r. výroby 2001 – strieb. metal., Full klim. vyhrievanie pred.
sedadiel, rád. + CD prehr., elektr.
otváranie okien, najazd. 113 000
km, nehavarované vo výb. stave,
4 kolesá so zimnými pneumatikami Cena 190 000,- Sk. Tel: 0905
516 290
828-26
• Predám 1,3 MPI FELÍCIU, rok
v. 2001, prvý majiteľ, 53 000 km,
constract, cena 90 000,- Sk, zimné pneumatiky v cene. Tel: 0903
493 799
835-26

• Predám Škodu 120, ťažné zariadenie, kúpené v r. 1986, cena
9 000,- Sk. Tel: 0907 290 192
851-28

Rôzne

762-33

•

Ponúkam preklady z/do angl.
jazyka, prepis a korektúru textov. Tel: 0902 912 966

806-27

•

Poskytujem kvalitné a ziskové finančné služby. Tel: 0918
561 363
812-28
• Vypracúvam podnikateľský
zámer na poskytnutie finančného príspevku na začatie podnikania z úradu práce. Tel: 0910
337 587
833-27
• Sprostredkujem prácu v EÚ.
Legálne opatrovanie v Rakúsku
na HPP v SR.
Tel: 0910 158 697
852-28

Zvieratá
• Stafordšírsky bulteriér. Predám 7-týždňové šteniatka odčervené, zaočkované. Bez PP. Tel:
0915 876 021
802-26

•

Predám 6-mes. sučku bordó
doga. Cena 4000,- Sk. Tel: 0903
591 847

808-27

•

Predám šteniatka jazvečíkov
dlhosrstých - 3 psíkov, 1 sučku
po 2 500,- Sk, jack russel terriérov – 2 psíkov, 1 sučku po 6 000,Sk, odčervené, zaočkované. Tel:
0908 407 829

856-26

•

V sobotu 5. júla vysekávam

• Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5
%. Tel: 0915 183 843
1005-37

•

Predám gumy na traktor, zberače na Horal, nápravy na tatraplán+prevodovku. Tel.: 0915
357 580, 56 77 215

608

•

Vykupujem staré perie, autobatérie a starožitnosti. Tel: 0903
537 225

707-27

• Predám svetlú obýv. stenu, 3 m
dlhú. Tel: 0903 671 003

443-27

• Predám klavír. Tel: 0904
490 294
793-28			
• Predám obývačku celú súpravu aj do chaty, podľa dohody. Tel:
0907 481 816
794-25

•

Predám 250 l šuflíkovú mrazničku, cena 4 500,- Sk. Tel: 0907
851 970

829-27

•

Ponúkame na predaj: meracie
prístroje, osciloskopy, generátory, multimetre, merače úrovne,
sústruh revolverový, sústruh automatický. Cena dohodou. Tel:
0905 944 597.

839-26

• Predám kompletné zariadenie
do obývacej izby. Treba vidieť.
Cena dohodou.
Tel: 0911 749 786
858-26

• Predám zabehnutý novinový
stánok. Cena dohodou. Tel_ 0904
952 995
860-26

• Predám nové zemiaky. Tel:
0915 625 196

11

Počas leta Vás pozývame na
halušky do novej reštaurácie
v Ostranoch, blízko rekreač.
zariadenia Teplý Vrch.

862-28

			

Predám Fornetti
stánok v prevádzke
na Železničnej ul.
Cena dohodou.
Tel: 0911 183 786

Ponúkame aj možnosť ubytovania.
Tel: 0903 543 582, 0903 903 539
807-27

854-26

Osud je občas veľmi krutý,nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
Dňa 30. júna 2008 uplynie 5 rokov čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra,
manželka, príbuzná, priateľka

Mgr. Zuzana Repová rod. Košťáliková

Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku pri tomto smutnom výročí.
Smútiaca mama, manžel a ostatná rodina

Dňa 2. júla si
pripomíname
13. výročie
úmrtia dcérky

Katky
Sujovej.
Smútiaci rodičia, starí rodičia
a súrodenci.

POĎAKOVANIE
Primárovi chirurg. odd. NaP v Rim. Sobote MUDr. Š. Péterovi za vykonanie operácie k záchrane môjho života a následnej
starostlivosti počas mojej hospitalizácie.
Poďakovanie patrí aj lekárom a zdravotnému personálu z chirurg. odd. OAIM
a OLDCH za ich veľmi dobrú a profesionálnu starostlivosť počas hospitalizácie.
Ďakujem, boli ste skvelí.
J. Kováčik z Bottova

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
Úzka 49, 982 01 Tornaľa
v zriaďovateľkej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23,
974 01, Banská Bystrica
vypisuje výberové konanie v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie
funkcie: vedúceho sociálno – zdravotného úseku
Kritériá výberu: bezúhonnosť- doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
kvalifikačné predpoklady: I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania so špecializáciou na : sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku.
zdravotná spôsobilosť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
prax v sociálnej oblasti minimálne 1 rok .
Ďalšie požiadavky: organizačné schopnosti, pozitívny vzťah k seniorom, osobnostné a manažérske predpoklady, komunikatívnosť
časová flexibilita.
Požadované doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, štrukturovaný životopis, motivačný list, doklady o absolvovaných
kurzoch a výcvikoch, projekt vo vzťahu k výkonu práce, referencie od posledných zamestnávateľov, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zák. č. 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely evidencie
uchádzača a ďalšieho spracovania. Neúspešným uchádzačom budú podklady
vrátené.
Termín zaslania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 11.07.2008
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 18. 08.2008
V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na výberovom
konaním s uvedenými dokladmi na adresu: Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa.
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DAROVALI KRV

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
5.a 6.júla MUDr. M. Kleinová, ZŠ
Ul. Školská 7, č.t. 5631722

LEKÁRNE
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
Víkend:
5.júla sobota Lekáreň U leva štátny
sviatok
6.júla nedeľa Lekáreň Jazmín

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 17.6.2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Dezider Bartók, Gabriel Sebök, Ervin Bálint, Peter Murinček, Marta
Selčanová, Ján Nociar, Magda Bozóová, Ing.František Goceliak,
Ladislav Kertész, Miloš Tomeček, Miroslav Halaj, Jozef Czene z Rim.
Soboty, Jaroslav Kmeť, Jozef Janotík, Rastislav Šuľko zo Sobôtky,
Milan Pohorelský, Eugen Csitneky, Filip Grác z Hnúšte, Emil Gecko,
Ing.Andrej Škorňa z Čerenčian, Rastislav Turis z Rim. Zalužian, Eva
Halászová, Jozef Krága z Otročka, Pavel Holík z Hodejova, Ladislav
Slávik z Riečky, František Koldrás z Klenovca, Peter Ivaník, Dušan
Drdoľ z Jesenského, Peter Bálint z Močiara, Jaroslava Bálintová
z Rim. Seči, Alžbeta Pepríková z Lenartoviec, Adriana Bitalová
z Bakty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme,
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj formou verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC
875/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 846 m2, k. ú. Tomašová, za účelom výstavby rodinného domu na Ul. J.
Kráľa v Rimavskej Sobote v minimálnej cene Sk 467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604633. Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:

KINO
ORBIS
4.5.6. júl
SISSI a YETI
...alebo všetko čo ste chceli
vedieť o cisárovnej Sissi, ale
báli ste sa opýtať. Rodinná animovaná komédia
Nemecko, dabing, MP od 12
r, Vstupné: 60 Sk. Začiatok
predstavení len o 19:00 hod.
4.5.6. júl
PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
Každý hriech zanechá
stopu...
Thriller Veľká Británia /
Kanada, titulky, MN do 18
r. Vstupné: 59 Sk. Začiatok
predstavení len o 21:00 hod.

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,
b) 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.

•

Mesto ponúka

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

Výberové konanie
Obec Hostice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 144, Hostice
– Gesztete s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa (y) Základnej
školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná
144, Hostice – Gesztete s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským
Vyžaduje sa VŠ vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
min. 5 rokov pedagogickej praxe, absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky

bezúhonnosť, predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie,
znalosť školskej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, znalosť právnych,
ekonomických a bezpečnostných predpisov
práce s PC
Požadované doklady:
overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
stručný profesijný životopis, koncepčný zámer rozvoja
školy
Žiadosť o výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 18.07.2008 do
12.00 hod. na adresu: Obecný Hostice, 980 04 Hostice.
Obálku označte heslom
“Výberové konanie ZŽ s MŠ s VVJM“
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Ondrej Berki, starosta obce

Vás pozýva na:

LETNÉ POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

Dám do prenájmu
- zariadený luxusný apartmán
v centre mesta
- luxusne zariadenú kanceláriu
v centre mesta
- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK

Tel.: 0907 83 0073

Vadex, s. r. o.,

Rimavskosobotský Mäsohrad
Akcia: Bravčové stehno : 149 Sk/kg
Br. plece : 123 Sk/kg
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Chcete získať výučný list?
Ak áno, tak v rekordne krátkom čase ho získate
v Spojenej škole - SOU služieb v odboroch kuchár,
čašník, kaderník, elektromechanik. Prihláste sa
na sekretariáte školy. SOU služieb – nič nie je nemožné! Spojená škola- SOU služieb Rim. Sobota

oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 otvára
nadstavbové štúdium v odboroch spoločné stravovanie, elektrotechnika, prevádzka obchodu,
odevníctvo, vlasová kozmetika. Štúdium je dvojročné a ukončené maturitou. Spojená škola- SPŠ

potravinárska Rim. Sobota oznamuje, že v školskom roku 2008/2009 otvára pomaturitné štúdiu
v odbore hygiena potravín. Štúdium je ukončené
absolutóriom a je určené pre maturantov rôznych
typov škôl.
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ZÍSKAJTE NAJLEPŠÍ ÚROK 4,2 %
A ZJEDNODUŠTE SI PRECHOD NA EURO

Termínovaný vklad Výhoda v SKK,
viazanosť 12 mesiacov
Termínovaný vklad v SKK,
viazanosť 24 mesiacov

www.dexia.sk

HIT_gemzvest190x135.indd 1

Novela zákona o službách zamestnanosti
Dňa 26.4.2008 bola uverejnená v Zbierke zákonov v Čiastke 60, novela
zákona č. 5/2008 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá je publikovaná pod
č. 139/2008 Z.z. a je účinná od 1.5.2008.
Novelou sa napĺňajú opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístupu zameraného na predchádzanie vylúčenia z trhu práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín do zamestnania, ktoré boli súčasťou
Programového vyhlásenia vlády.
Novela zákona obsahuje viaceré dôležité zmeny v oblasti práce s klientom:
• menia sa ustanovenia zákona týkajúce sa kontaktných návštev uchádzačov
o zamestnanie ( ďalej len UoZ ), pričom sa stanovuje UoZ povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie a preukazovať to úradu najmenej raz za kalendárny
mesiac v termíne a na mieste určenom úradom. • na strane druhej aj úrad,
ktorý má povinnosť raz za kalendárny mesiac ponúknuť UoZ vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorých z aktívnych opatrení na trhu práce. • zavádza
sa nová funkcia na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania – agent pre
pracovné miesta, ktorý zisťuje požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov, pracovné podmienky u zamestnávateľov a sleduje situáciu na trhu práce.
• dochádza k podpore teoretickej a praktickej prípravy UoZ a záujemcov
o zamestnanie podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce prostredníctvom
interných vzdelávacích projektov. • vypracovávanie individuálnych akčných
plánov ( IAP ) sa stáva povinné pre vybrané skupiny znevýhodnených UoZ
( absolventi škôl, UoZ starší ako 50 rokov a UoZ, ktorí z dôvodu starostlivosti
o dieťa ešte nepracovali a nepripravovali sa na povolanie ).
V rámci aktívnych opatrení trhu práce novela zákona zavádza poskytovanie
týchto nových príspevkov:
• Príspevok na zapracovanie znevýhodneného UoZ – je určený najviac na 3
mesačné zapracovanie znevýhodneného UoZ u zamestnávateľa, pred jeho prijatím do zamestnania, zároveň sa UoZ poskytuje príspevok na zapracovanie,
ktorý je do výšky sumy životného minima • Príspevok na podporu udržia-

Bližšie podmienky ponuky sú k dispozícii v pobočkách Dexia banky a na www.dexia.sk. Zvýhodnená
úroková sadzba 4,2 % p. a.platí pre termínovaný vklad Výhoda s viazanosťou 12 mesiacov pre klienta
s otvoreným ľubovoľným balíkom Výhoda a pre termínovaný vklad s viazanosťou 24 mesiacov. Ponuka
platí od 23. 6. 2008.

6/23/08 4:24:45 PM

vania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami – môže sa poskytovať
zamestnávateľovi, za podmienok určených zákonom, na úhradu poistného do
poistných fondov platených zamestnávateľom a zamestnancom • Príspevok
na podporu vytvárania a udržiavania pracovných miest v sociálnom podniku ( od 1.9.2008 ) – príspevok bude riešiť tvorbu a udržiavanie pracovných
miest pre znevýhodnených UoZ v týchto podnikoch • Príspevok na podporu
zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce – je určený
v zákonom stanovenej výške pre zamestnávateľa, ktorý príjme do zamestnania absolventa strednej školy a občana staršieho ako 50 rokov veku, ktorý absolvoval vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečeného úradom
• Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
• Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ( pre PO/FO )
- príspevok na aktivačnú činnosť je novelou zákona rozdelený do dvoch ustanovení a je poskytovaný na základe zmenených podmienok • Príspevok na
presťahovanie za prácou – poskytuje sa ako náhrada časti preukázaných nákladov súvisiacich s presťahovaním UoZ za získaným zamestnaním, podporuje
sa ním profesijná a územná mobilita • Príspevok na dopravu do zamestnania
– môže sa poskytovať zamestnávateľovi – fyzickej osobe, najviac do výšky polovice nákladov, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť
Nanovo sa tiež upravuje podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ( ďalej len občan so ZP ).
• Novela priznáva občanom so ZP prípravu na jeho pracovné uplatnenie,
ktorá zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu a trvá najviac 6 mesiacov. • Zavádza sa príspevok na udržiavanie v zamestnaní občana so ZP, poskytuje sa
zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so ZP z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov. • Subjektu, ktorý prevádzkuje
chránenú dielňu alebo chránené pracovisko môže úrad poskytnúť príspevok
na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska.
ÚSPVR v Rimavskej Sobote, Odbor služieb zamestnanosti
Ing. Ida Melichová, riaditeľka ÚPSVR v Rimavskej Sobote
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Kde skončí
slovenský futbal?!

V

týchto dňoch vrcholí futbalová horúčava
v Európe. Iba včera sa skončili majstrovstvá
Európy, na ktorých opäť chýbal slovenský futbal.
Zastupovali ho a myslím si, že celkom úspešne,
rozhodcovia Micheľ – Balko – Sviško. Ako delegát tam bol aj súčasný šéf futbalového zväzu F.
Laurinec. Zbožné želanie väčšiny slovenských
futbalových fanúšikov je, aby zostal pracovať
v zahraničí a nevracal sa na Slovensko. Stačí si
urobiť štatistiku pôsobenia vo futbale a hneď je
každému jasné, prečo má futbalový zväz toľko
nepriateľov. A to už nevravím, že slovenský futbal stráca čoraz viac svoj kredit. Z tejto situácie
netreba však viniť iba vedenie SFZ. Sú tu aj politici, ktorí by mali viac pomáhať. Všade počúvame, aký sme ekonomický zázrak Európy, že
o pár mesiacov zavedieme euro. Bohužiaľ, tento
zázrak sa neprejavuje v našom futbale ani celkovom živote. Nemáme dôstojný národný futbalový štadión a nebyť pár fanatikov pôsobiacich
po celom Slovensku ako sponzori, nebolo by ani
pár štadiónov, ktoré ako tak spĺňajú požiadavky
a súčasný trend. V roku 2011 pridelili Slovensku
zorganizovať MS v hokeji. Bohužiaľ, sa kompetentní nevedia dohodnúť a ľahko sa môže stať, že
nám organizáciu majstrovstiev zoberú. Ako asi
zareagujú športoví fanúšikovia na Slovensku?!
Už máme dosť výhovoriek a neodbornosti! Keď
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to neviete robiť, odíďte z teplých a dobre finančne ohodnotených miest. Možno si poviete, že to
nesúvisí s rimavskosobotským futbalom. Súvisí
a veľmi. Je malý zázrak, že pôsobíme v profesionálnej súťaži. Vôbec nie je ľahké zháňať na
chod klubu financie. Podnikatelia sa odvracajú
od sponzorovania najpopulárnejšieho športu,
lebo väčšina neverí, že je slovenský futbal čistý.
K ich nedôvere prispievajú aj jednotlivé prípady,
v ktorých bola dokázaná korupcia. Porekadlo,
že ryba smrdí od hlavy, platí aj v slovenskom futbale. Darmo si budete zakrývať oči a tváriť sa, že
nič nepočujete. Tak, ako je zakorenená korupcia
a úplatkárstvo v spoločenskom živote, tak je aj
v našom športe a futbale. S týmto neduhom sa
museli vysporiadať aj v iných krajinách: v Taliansku, Česku, Poľsku Portugalsku. V Taliansku nebol problém vylúčiť zo súťaže také slávne
mužstvo, ako je Juventus Turín. V Čechách pristúpili k výmene dvadsiatich rozhodcov. V Poľsku je obvinených 28 klubov z účasti na korupcii. V Portugalsku vylúčili zo súťaže mužstvo
Boavista Porto. A u nás nič! Ako keby bolo všetko v najlepšom poriadku. Nikoho nezaujíma, že
bolo dokázané podplácanie v zápase najvyššej
súťaže Bystrica- Púchov. Do dnešného dňa čakáme na potrestanie. Kým budú takíto ľudia robiť
v štruktúrach, náš futbal sa nepohne z miesta.
Ale aby som len nekritizoval. V súčasnom slovenskom futbale robia aj ľudia, ktorým záleží
na jeho napredovaní. Ale... Ako veľmi by Slovensku pomohol účinný zákon o preukazovaní
pôvodu majetku. Ale že niečoho takého sa dočkáme, je sen. Ako dobrý príklad o „odbornosti“
zväzu svedčí aj to, že nebolo človeka, ktorý by
odovzdal pohár po víťazstve Artmedie Bratislava

Chcete si privyrobiť?

v Senci. Naša futbalová generalita musela vtedy
odcestovať do Moskvy na finále Ligy majstrov.
Však, čo tam po nejakom majstrovskom titule v najvyššej súťaži! Na čo by sa páni zo SFZ
obťažovali, však aj tak navštívilo stretnutie iba
1000 divákov! Hneď po zápase to okomentoval
aj tréner V. Weiss. Vyhlásil, že toto nemá obdobu
a je sklamaný zo súčasnej situácie okolo nášho
futbalu. Ako sa slovenský fanúšik tešil, že si
v televízii pozrie derby Trnava- Slovan. Šéfstvo
SFZ rozhodlo, že zápas sa nebude vysielať po
tom, čo vo finále slovenského pohára (kde celý
štadión nadával na SFZ) už nechcelo počúvať
v priamom prenose nadávky a ohodnotenie svojej práce. Podarilo sa vám oddialiť problém, ale
ľudia a fanúšikovia nie sú slepí. Výsledky vašej
práce hovoria za všetko. Sú zápasy, kde sú úplne
prázdne štadióny. Vám je to však úplne jedno.
Pozrite sa na výsledky reprezentácie, ktorá kráča od desiatich k piatim. Na atmosféru zápasu,
kde hrá reprezentačné mužstvo. Na to, aké ľudové ceny vstupeniek ste určili v predchádzajúcej
kvalifikácii (ešte šťastie, že sa k nám došli zabaviť fanúšikovia z Írska, Česka, Nemecka). Jedno je isté. Čo sa týka celkovej situácie, spravili
ste viac zla ako dobra. Ak ozaj chcete pomôcť
nášmu futbalu, tak je najvyšší čas na to, aby ste
odstúpili a dali šancu ľuďom, ktorí to s naším
futbalom myslia naozaj dobre. Netreba sa silou
mocou držať pri válove.
(Pokračovanie v budúcom vydaní.)
Zdeno Marek
Výsledky prípravných zápasov MFK RS
MFK Michalovce – MFK Rim. Sobota 0:1
MFK RS – Tatran Liptovský Mikuláš 3:0

Pozícia: Kontrolórka
kvality / balička

Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.

Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď

MAD

Iné výhody:
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- teplá strava

Môžu byť aj študenti alebo nezamestnaní.
Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č. 56 04 673.

Požiadavky:
- aktívny prístup k práci

KAMENÁRSTVO

Pohovor: MAD SR s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská
Sobota
Personalista: 047/5626366, mad@madsr.sk

Ulický
Nová prevádzka
RIMAVSKÁ SOBOTA
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

Motorest Cieľ osada Čierna Lúka
otvoril od 8.5.2008
NONSTOP PREVÁDZKU s GRILOVANÝMI ŠPECIALITAMI

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
2036

Súčasne prijmeme do zamestnania vyučeného kuchára-čašníka za
výhodných platových podmienok. Ubytovanie zabezpečené zadarmo.

Info: 047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058
2131-20

Šport

30. 6. 2008

15

Relax pre športovcov

Predseda oddielu hodnotí džudistov

O

ddiel džudo pri TJ Lokomotíva Rimavská Sobota v tomto roku pracuje
už 41. rok. Začali sme teda novú štyridsiatku. Mladí džudisti trénujú v malej
telocvični ZŠ Š.M. Daxnera na sídl. Západ
pod vedením trénerov Antala a Vaša.
Výsledky tréningového procesu sa dajú
kontrolovať v tomto športe na turnajoch
organizovaných oddielmi Slovenského
zväzu džuda a samozrejme aj v zahraničí. Za účasti trénera a za pomoci rodičov sa džudisti Lokomotívy zúčastnili
niekoľkých medzinárodných turnajov na
Slovensku a v zahraničí.
V prvom polroku 2008 sa oddiel zúčastnil
dvanástich súťaží na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodných Veľkých cien Slovenska sa konalo sedem: v Spišskej Novej
Vsi, Bratislave, Žiline, Pezinku, Bardejove, Rimavskej Sobote a v Michalovciach.
Do zahraničia sme vycestovali trikrát, a to
dvakrát do Maďarska (Kisgyőr a Harsány).
Najväčším zážitkom pre malých džudistov bola súťaž v Bochnii v Poľsku, kde sa
súťažilo 226 metrov pod zemou v najstaršej soľnej bani v Európe. Vrcholom
daného obdobia boli pre mladších žiakov
Majstrovstvá stredoslovenského regiónu
v Martine a samozrejme Majstrovstvá Slovenskej republiky v Považskej Bystrici. Tu
sme zaznamenali výborný výsledok- prvé
miesto- mladšieho žiaka Andrika Benceho. Stal sa teda majstrom Slovenskej
republiky pre rok 2008. Veľmi dôležitým
meradlom je súťaž. Hlavne pre trénerov,
lebo bez nej sa džudista ťažko pripravujenemá cieľ (víťazstvo), ktorý by chcel dosiahnuť. Džudistov sme hodnotili podľa
kľúča: účasť na súťaži, počet vyhraných
zápasov a dosiahnuté umiestnenie. Týmto
spôsobom sa zoradili do tzv. top–tímu, čo

znamená poradie najúspešnejších. Samozrejme tí, ktorí navštevujú oddiel len od
septembra alebo októbra 2007, nemohli
dosiahnuť popredné miesta. Všetko ale
záleží na ich prístupe k tréningovému
procesu. A niekedy to záleží aj na prístupe
rodiča, ktorý keď nemá záujem o fyzický
a duševný rozvoj svojho dieťaťa, tak ani
dieťa ani tréneri nič nezmôžu. Je to šport
pre silné osobnosti. Tu je dôležitá výdrž
a pravidelný tréning, lebo nikto sa nestane olympionikom za jednu noc, alebo za
jeden rok. Preto žiadame rodičov o podporu a výdrž, no a samozrejme aj mladých
džudistov. Nasledujúce výsledky sú len
čiastkové, lebo od septembra sa pokračuje
ďalej a body dosiahnuté na súťažiach sa
budú pripočítavať. Takže za prvý polrok
2008 sa umiestnili džudisti TJ Lokomotíva
takto: 1. miesto Andrik Bence 73 bodov, 2.
Karol Jakab 68 b., 3. Jaroslav Maďar 44 b., 4.
Frederik Strečka 43 b., 5. Denis Farkaš 37
b., 6. Ádám Jakab 35 b. Toto sú prví šiesti.
Ostatným prajeme do budúcna veľa úspechov, aby týchto prvých šiestich dobehli,
alebo aj predbehli.
Možno vás zaujme aj počet medailí, ktoré
džudisti nazbierali na medzinárodných
turnajoch: 13 zlatých, 11 strieborných a
11 bronzových medailí. Samozrejme, že
trénerov pred súťažou trápi najviac zabezpečenie dopravy. Touto cestou by sme
sa ako výbor TJ Lokomotíva, oddiel džudo
chceli poďakovať Mestu Rimavská Sobota
za podporu pri organizovaní a zabezpečovaní ciest na súťaže. Veľa nám pomohli
rodičia niektorých džudistov a aj niekoľko
nemenovaných priateľov.

Bc. Ľubomír Antal,
predseda oddielu JUDO

Foto: Lajos Telek

Fúj, je už taká horúčava, že by som okrem
šiat zvliekla zo seba aj
kožu...
Ďalší triumf Balciara
Slovenský zväz cyklistiky, mesto Brezno
a Slovenský cykloklub Ďumbier usporiadali 14. júna 3. kolo Slovenského pohára
v horskej cyklistike v disciplíne MTB-XCM
pod názvom GIANT biketour BREZNO. Na
trati dlhej 78 km v kategórii juniorov štartoval aj 16- ročný gymnazista z Rim. Soboty
Filip Balciar. V silnej konkurencii skúsených
cyklistov z celého Slovenska nedal šancu
na víťazstvo ani jednému pretekárovi vo
svojej kategórii a na trati zvanej aj „obrík“
suverénne zvíťazil.
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Balciarová
bronzová
v Európe

V

športovej hale na Pasienkoch v Bratislave sa
21.júna konal Európsky pohár mládeže v karate. Nechýbali ani reprezentanti karate
klubu URAKEN Rimavská
Sobota Martin Antal a Dorota
Balciarová. Martinov štart
bol do poslednej chvíle
otázny. Na ceste z Kanady
mu v lietadle nepríjemne
prechladli kolená a celý týždeň vynechal tréningy. Venovali sme sa len terapii
a liečbe tak, aby mohol na
tomto podujatí nastúpiť.
Nakoľko Martin je vo veľmi
dobrej forme, rozhodli sme
sa pre štart, aj keď so silným
zafixovaním kolien. Martin
v kategórii kata starších
žiakov začal famózne, keď
v prvom kole porazil Čecha
Svobodu a následne Meiznera z Rapidu Bratislavaoboch zhodne 3:0. V treťom
kole v zápase s Chorvátom
Stalovičom mu nevydržalo
ľavé koleno a Martin tento
zápas musel pre bolesti
ukončiť s prehrou. Stalovič
postúpil do finále a potiahol
Martina do repasáže , ale po
porade s lekárom sme nášho
pretekára do ďalších bojov
o bronz nenahlásili. Dorota
Balciarová v kategórii kata
dorasteniek bola odhodlaná
zúročiť svoju vynikajúcu
formu na zisk zlatej medaily.
V prvom kole porazila Češku
Židkovú a v druhom kole
Poľku Sciesku zhodne 3:0.
V následnom zápase v boji
o finále s Maďarkou Tacheovou, kde bola favoritkou po
zacvičení kata rozhodcovia
nepochopiteľne, aj napriek
tomu, že Dorota bola lepšia,
pridelili výhru Tacheovej
2:1. Aj napriek protestom
našej výpravy výsledok ostal
v platnosti a museli sme sa
uspokojiť s bojom o tretiu
priečku. Dorota bez zaváhania porazila Kvasnicovú
z Bratislavy 3:0 a získala
pre naše farby bronzovú
medailu.

Ing. V. Molnár

