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úvodník

Nie je žobrák
ako žobrák

ČO AMFÍKOM?
s rimavskosobotským

Niekoľko rokov pretrváva nevyhovujúci stav amfiteátra v Rimavskej
Sobote. Nespĺňa požadované kritériá ani z hľadiska bezpečnosti pri
práci. Podľa slov riaditeľa MsKS
Ľubomíra Šárika by k zlepšeniu
situácie mala prispieť jeho revitalizácia. Podľa vypracovaného
projektu v objeme okolo 13 mil.
korún bude zahŕňať aj sanáciu elektrického vedenia, výmenu sedadiel,
rekonštrukciu javiskovej časti, aby
sa tam dali organizovať koncerty

a rôzne spoločenské podujatia
s premietaním filmov. Pod hľadiskom by mali byť funkčné priestory
na malometrážne kiná alebo DVD
premietania. Po revitalizácii by sa
areál mohol využívať aj na trhy.
„Keď budú vypísané grantové
výzvy, budeme sa uchádzať o financie zo štrukturálnych fondov EÚ.
V prípade, že by sme grant dostali,
máme podporu v mestskom zastupiteľstve na jeho kofinancovanie
5 %,“ vyjadril sa Ľ. Šárik. Ďalej

uviedol, že ak sa na celkovú revitalizáciu amfiteátra nepodarí získať
potrebné financie naraz, práce
sa budú robiť postupne. Mestské kultúrne stredisko v prvom
rade zahrnie do svojho rozpočtu
financie na sanáciu elektrického
vedenia, aby amfiteáter vedeli prevádzkovať a ponúkať do prenájmu
aj iným inštitúciám, ktoré by tam
organizovali koncerty a rôzne iné
masové podujatia.
kan

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

Akcia: klobása Hegyesi 130 Sk/kg
jaternica
65 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS
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INZERCIA

Vídame ich
v uliciach mesta
s natrčenou dlaňou prosiacou
o almužnu. Sedia
na chodníkoch
pred obchodmi alebo na schodoch pred kostolmi. Žobrú, aj
keď je zima, sneh, páľava či dážď.
Niektorí prejdú okolo nich bez
povšimnutia, iní im hodia do
klobúka alebo plastového pohára
pár drobných. Sú však aj takí,
ktorým prekážajú a tvrdia, že by
sa mali živiť prácou. Ich osudy bývajú rôzne. Mnohí z nich nemajú
ani doklady, prišli o strechu nad
hlavou a prespávajú v kanáloch,
opustených objektoch, na autobusových staniciach alebo na lavičkách. Bezdomovcami a žobrákmi sa väčšinou stali pre alkohol.
Smutné je, keď v uliciach vídať
žobrať aj školopovinné deti. Nie je
však žobrák ako žobrák. Niektorí
podnikavejší chodia žobrať do
zahraničia a majú celkom slušné
nezdanené príjmy. Za hranicami
sa tvária ako chudáci a doma na
Slovensku si žijú dobre. Dokonca
ešte poberajú od štátu aj sociálne
dávky a často majú vyššie príjmy
ako zamestnaní ľudia. Niet divu,
že sa potom do práce nehrnú...
Marta Kanalová,
šéfredaktorka

dnes v čísle

PRÍLOHA VÍZIA

Najlacnejšia laserová tlačiareň
CANON LBP 2900

rozlíšenie tlače 2400x600 dpi
až 12 str./ min. pri čierno-bielej tlači
rýchla tlač prvej strany, rozhranie USB 2.0
v cene (vrátane DPH 19%) 3000 Sk
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Rozhovor s riaditeľkou NsP v Hnúšti n.o. Ing. Zdenou Baranovou

Lepší komfort pre pacientov i zamestnancov

V polovici minulého roka prešla
NsP v Hnúšti n.o. do súkromných
rúk. Jej majiteľom je rimavskosobotský podnikateľ Ing. Peter
Molnár ako fyzická osoba. O
tom, čo sa v nej podarilo za krátke časové obdobie dosiahnuť a
ďalších plánoch, sme sa pozhovárali s riaditeľkou nemocnice
Ing. Zdenou Baranovou.
Viem, že NsP v Hnúšti bola zadĺžená. Darí sa vám jej dlhy
znižovať?
Mesto Hnúšťa prevádzkovalo nemocnicu najprv vo forme príspevkovej organizácie a následne ako neziskovú organizáciu. Bol tam vysoký,
niekoľko desiatok miliónový dlh,
ktorý súčasný majiteľ prevzal spolu
s nemocnicou a ostatnými nehnuteľnosťami patriacimi k nej. Zároveň
sa zaviazal postupne likvidovať
pohľadávky bývalej nemocnice, čo
aj postupne realizuje, a to tak, aby
nebol obmedzený a narušený chod a
prevádzka nemocnice . Tak, ako prichádzajú jednotliví veritelia, snaží
sa pohľadávky bývalej organizácie
priebežne znižovať.
Aké zmeny sa udiali v nemocnici?
- Nemocnica aj v súčasnosti funguje
ako nezisková organizácia. Od
minulého roka sa udialo viacero
zmien. Prvé mesiace do roku 2007
boli monitorovacie. Mapovalo sa,
aká je skutočná finančná situácia
nemocnice, v akom stave je majetok,
prebehla inventarizácia , personálny
audit, zmapovalo sa prístrojové
vybavenie a pod.. Následne sa tento
rok pristúpilo k opatreniam – reštrukturalizácii, zmodernizovaniu
a zefektívneniu chodu nemocnice.
Majiteľ urobil viacero krokov, ktoré
zabezpečia vyšší komfort pre pa-

cientov a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov. Snažíme
sa o získanie lepších zmlúv s poisťovňami a následne o to, aby všetky
zdroje, ktoré máme, boli využité na
kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

EKG a ďalšie. Koncom roka plánujeme zavedenie nemocničného
informačného systému a implementáciu systému manažérstva kvality
ISO 9001:2001 za účelom zvýšenia
kvality služieb.

Čo v súčasnosti riešite?
-Pracujeme na komplexnej rekonštrukcii tepelného hospodárstva,
ktorá je nevyhnutná z hľadiska
racionalizácie, prostredníctvom
firmy EUROSTAV, vo všetkých
priestoroch patriacich k nemocnici
v sume niekoľko mil.korún.
Zabezpečili sme výmenu dosluhujúcej telefónnej ústredne a v súčasnosti prebieha modernizácia vstupných
priestorov nemocnice. Ide o budovanie automatickej vstupnej brány s
diaľkovým vstupom pre RZP, LSPP,
dopravu a zamestnancov v hodnote
cca pol milióna korún. Majiteľ s
nemocnicou prebral aj ubytovňu,
tzv. Banícky dom, ktorý komplexne
zrekonštruoval. Toto lukratívnejšie
ubytovanie ponúkneme záujemcom,
ktorí budú chcieť pracovať v našej
nemocnici. Zriadili sme modernú
nadštandardnú izbu pre pacientov,
ktorá poskytuje absolútny hotelový
komfort. Vymenili sme niektorých
dodávateľov, ktorí boli pre zariadenie nevýhodní. Čo sa týka zdravotnej
starostlivosti, NsP sa usiluje o
priblíženie k potrebám obyvateľov
regiónu, chorobnosti, vekovej štruktúre a demografickému vývoju. Za
uvedeným účelom sme zriadili oddelenie na poskytovanie jednodňovej ambulantnej starostlivosti pre
gynekologických a chirurgických
pacientov , ktorá v blízkych nemocniciach nie je. Z tohto dôvodu sme
prebudovali s nemalými nákladmi
priestory a vybavili ich potrebnými
nemocničnými prístrojmi v hodnote
do 2 mil. korún. Predpokladané
kompletné spustenie JAS je od mesiaca október.
Ďalej plánujeme v blízkej budúcnosti poskytovať aj sociálne služby pre
prestárlych občanov. Za tým účelom
v budove bývalého novorodeneckého a detského oddelenia čoskoro
začnú prebiehať rekonštrukčné práce. Podarilo sa nám získať aj pomoc
celosvetovej humanitnej organizácie
Adra. Jej členovia nám komplexne
vymaľovali priestory nemocnice, zabezpečili pre nás množstvo
zdravotníckeho materiálu, 85 ks
polohovateľných postelí, matrace,
polohovateľné kreslá, nočné stolíky,
vozíky pre imobilných pacientov,

Aké problémy musíte riešiť?
V súčasnosti čelíme, tak ako aj iné
zdravotnícke zariadenia, aj nemalým problémom v dôsledku zníženia
mesačných platieb zo strany VšZP,
ktorá znížila počet objednaných
hospitalizácií, napriek tomu, že naše
zariadenie pôvodný objem naplnilo
uznanými výkonmi zo strany poisťovne. Ďalej musíme čeliť odlivu
zamestnancov do zariadení vyššieho
typu, kde ponúkajú vyššie mzdy napriek tomu, že si neplnia odvodové
povinnosti a sú obrovsky zadĺžené.
Stále je tu dlhodobá diskriminácia
malých a stredných nemocníc v platbách za výkony. Všetky tieto faktory
vytvárajú nerovnováhu na strane
zamestnancov, ale aj prijímateľov
zdravotnej starostlivosti, čím sa diskriminuje časť obyvateľstva malých
miest a vidieka. O to väčšie úsilie
musí nemocnica vyvinúť na zabezpečenie svojej činnosti, na čo používa
aj nemálo finančných prostriedkov
súkromného majiteľa.
Koľko má v súčasnosti nemocnica zamestnancov?
V súčasnosti má nemocnica 135
zamestnancov, potrebovali by sme
viac stredného a predovšetkým lekárskeho personálu, aby sme vedeli
dodržiavať nový Zákonník práce
Ako vnímajú tieto zmeny pacienti?
-Za polrok máme ukončených vyše
2000 hospitalizácií. Pacienti majú
záujem sa liečiť v našom zariadení.
Obhospodarujeme 102 nemocničných postelí, ktoré sú plne vyťažené.
V Zdravotníckych novinách boli
nedávno zverejnené rebríčky spokojnosti klientov. Podľa vyhodnotenie
VšZP sme dosiahli 84 % spokojnosť
pacientov s kvalitou a úrovňou
poskytovaných služieb. Z vyše 100
nemocníc sme boli cca 20. v poradí
aj pred okolitými zdravotníckymi
zariadeniami. Výsledok nás milo
prekvapil a zároveň zaviazal na ešte
kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, na čo je NsP Hnúšta,
n.o., dostatočne materiálno-technicky a personálne vybavená.
Marta Kanalová

Navštívili
sme budúcich
strojárov
Po letných prázdninách sa
znova začala škola. Navštívili sme Stredné odborné
učilište strojárske v Rim.
Sobote. Riaditeľ školy Karol Kisantal nám prezradil,
že tento školský majú 303
žiakov. 9 tried je s vyučovacím jazykom slovenským s
počtom žiakov 193 a 5 s vyučovacím jazykom maďarským s počtom žiakov okolo 110. V tomto školskom
roku otvorili študijné odbory
štvorročné, končiace s maturitou: mechanik nastavovač
a mechanik elektrotechnik.
Ponúkajú aj nadstavbové
štúdium pre absolventov
3-ročných učebných odborov s dennou formou štúdia
2 roky: strojárstvo – výroba,
montáž a oprava prístrojov,
strojov a zariadení a strojárstvo – obrábanie materiálov.
Učebné odbory sú: autoopravár–mechanik (trojročné
štúdium) a strojárska výroba (dvojročné štúdium). V
odbornom výcviku sa žiaci
zaoberajú autoopravárenskou prevádzkou a strojárskou činnosťou, pričom
fungujú ako podnikateľská
činnosť. V nasledujúcom
školskom roku škola plánuje
rozšíriť učebné odbory o
nasledovné: autoopravár-elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník,
obrábač kovov a strojný
mechanik. Každá 4- ročná
trieda je športová so zameraním na futbal. Triedy
využívajú športový areál,
telocvičňu ŠK Tempus na
Šibeničnom vrchu. Najlepší
žiaci z futbalových tried sú
členmi MFK v Rim. Sobote
a ŠK Tempus, ale hrajú aj v
oddieloch v Tornali, Hnúšti,
Jesenskom, vo Veľkom Blhu
a v Tisovci.
da
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Zástupcovia mesta na Festivale Polki
Delegácia Rim. Soboty, vedená
primátorom mesta Štefanom
Cifrušom, navštívila partnerské
mesto Swietochlowice v Poľsku.
Zástupcovia mesta, vrátane prednostu mestského úradu Ladislava
Kovácsa a vedúceho oddelenia
kultúry a starostlivosti o občana
Štefana Baláža sa zúčastnili Festivalu Polki, ktorý sa konal v kultúrno-zábavnom stredisku Skalka.
Podujatie bolo podporené EÚ
a zúčastnili sa ho aj zástupcovia
ďalších partnerských miest Swietochlowíc z Holandska, Rakúska,
Čiech a Maďarska. Tento rok bolo
rozšírené aj o prezentáciu umenia.
Svoje diela v Poľsku maľovali
a vystavovali aj akad. maliar G. V.
Kurilla a učiteľ výtvarnej výchovy
v ZŠ P. K. Hostinského Ján Valach.
Prebehla aj výstava fotografií,

Chcete si privyrobiť?
Hľadáme šikovných

kolportérov
na predaj
GEMERSKÝCH ZVESTÍ.
Bližšie informácie osobne v inzertnej kancelárii na prízemí
na Svätoplukovej 5 alebo na
tel. č. 56 04 673.

anketa

znázorňujúcich partnerské mestá
Swietochlowíc, a prezentácia ich
gastronómie. Gemerské špeciality
pripravovali aj majstri OV a žiaci
Spojenej školy v Rim. Sobote.
V rámci tradičnej kultúrnej prezentácie vystúpila i rimavskosobotská country kapela Bluetrend,

Uhoreli dve deti
Minulý týždeň vo štvrtok horel rodinný dom v
Uzovskej Panici. V čase požiaru bola v dome
29-ročná družka majiteľa domu, štyri maloleté
deti a jej príbuzní. Podľa vyjadrenia ženy v dome
v čase požiaru a po ňom zostali dve deti vo veku
2 a 4 roky. Požiar lokalizovali hasiči z Rimavskej Soboty, na mieste bol prítomný aj znalec
z Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ. Po
jeho uhasení boli v mieste požiaroviska nájdené
telá oboch detí.
„Presnú príčinu požiaru vyšetrujú. Cudzie
zavinenie zistené nebolo. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného
ohrozenia,“ uviedla banskobystrická hovorkyňa Mária Faltániová.
kan

ktorá zožala veľký úspech. Ako nás
informoval L. Kovács, ťahákom
podujatia bola známa kapela
SMOKY. Naša delegácia absolvovala aj prehliadku najväčšieho
pivovaru a pivovarníckeho múzea
v Poľsku v meste Tychy múzea.
kan

V areáli bývalého Risa v Rim.
Sobote otvorili 6. septembra
novú predajňu potravín Lidl.
Opýtali sme sa niektorých
zákazníkov, čo si myslia o ponúkanom sortimente tovaru
a cenách.
Roman
Iždinský,
Rimavská
Sobota:

Obec Hode jovec v rámci
realizácie projektu Revitalizácia centra
obce dokončila oplotenie
budovy obecného úradu a
vybudovala
časť chodníkov v obci. Projekt finančne
podporil Banskobystrický
samosprávny
kraj sumou 30
tisíc korún.
red

„Podľa mňa
sú ceny vyššie
ako v Kauflande. Čo sa tu oplatí
kúpiť, je fľašková voda, nealko
a možno ešte aj pekárske výrobky, ale nič iné.“
Ján Lacko, Rimavská Sobota:

„ Som už starší a nevládzem veľa
chodiť. Prišiel som na to, že Lidl
mám najbližšie k bydlisku. Momentálne sa mi zdá, že výrobky
sú lacnejšie ako inde. Kupoval
som iba najpotrebnejšie veci.”

Bežecká skupina Rákócziho aj v R. Sobote
Nadácia Rákóczi Városa Alapítvány so sídlom v Szécsény
už 11. rok organizuje Rákócziho spomienkový beh cez
5 štátov. Tento rok vyštartovali
2. septembra z Ónódu a 15.
septembra dobehli do Pásztó.
Bežeckú skupinu riadil Tibor
Balla. Beh Rákóczi Ferencza
II. sa uskutočnil v rámci duchovných hodnôt v nádeji
spoločnej úcty na trase: Ónód
(Maďarsko) – Sárospatak
(Maďarsko) – Borsi – Cigánd
(Maďarsko) – Vaja (Maďarsko) – Szatmárnémeti (Rumunsko) – Beregszász (Ukraina) – Munkács (Ukraina)

Ste spokojní
s Lidlom?

– Veľké Kapušany – Košice –
Kežmarok – Ó-Szandec (Poľsko) – Rožňava – Rimavská
Sobota – Lučenec – Ipolyvarbó (Maďarsko) – Balassagyarmat (Maďarsko) – Romhány
(Maďarsko) – Pásztó (Maďarsko). Naše mesto a tým
aj Slovensko reprezentoval
István Mács. Trasa trvala 15
dní a mala 1700 km. Skupinu
bežcov prijal na radnici 13.
septembra aj primátor mesta
Štefan Cifruš a podpísal zástavu svetového spolku Maďarov
(Magyarok Világszövetsége) a
zástavu bežcov.
he/prekl.da

Jarmila
Čabrádiová,
Rimavská
Sobota:

„Páči sa mi
tu, je to tu šikovné. Ceny sú vysoké, keď si to
človek porovná s výplatou. Ale u
nás ceny nie sú na úrovni výplat.
Najlepšie sa tu oplatí kupovať
kávu a minerálky.”
Zoltán
Kósik,
Šimonovce:

„ Ne m y s l í m
si, že mesto
Rimavská
Sobota potrebovalo ešte jednu predajňu potravín. Nie je tu veľká kúpna sila obyvateľstva. Som sklamaný, výrobky
sú tu neprehľadné. Pozitívom je,
že vybudovali kruhový objazd.“
Pýtala sa: he, prekl. a foto da
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S radosťou končíme výcvikový rok
v dobrovoľnej požiarnej ochrane. Bol
úspešný, čo znamená, že Dobrovoľné
hasičské zbory z okresu Rim. Sobota
vynikajúco reprezentovali svoje obce,
okres, ba dokonca i Banskobystrický
samosprávny kraj. DHZ zastupovali
BBSK na republikovej súťaži dobrovoľných hasičov v Pruskom. S potešením sme sa teda podujali za finančnej
pomoci BBSK zorganizovať na záver
výcvikového roka medzinárodnú súťaž
s názvom Euroregionálne ukážkové
cvičenie mladých požiarnikov z DHZ
SR-MR v Abovciach. Po podaní projektu, jeho schválení a po stretnutiach
s požiarnikmi z Maďarského zväzu požiarnej ochrany 1. septembra za priamej
účasti Obecného úradu v Abovciach na

príprave a menovite starostky Irenky
Hanobíkovej toto podujatie prebehlo
v priateľskej atmosfére. Ukážkové cvičenie CTIF previedli deti od 8 do 16 rokov.
Odmenení boli všetci vďaka poslancom
a predsedovi BBSK M. Murgašovi
i Okresnému výboru Dobrovoľnej
požiarnej ochrany. Osobne ďakujem
aj občanom obce Abovce, všetkým
dobrovoľným funkcionárom Okresného výboru Rim. Sobota, Hasičskému
a záchrannému zboru a každému, kto
sa akoukoľvek mierou pričinil o to, aby
1. september ostal v spomienkach ako
pekne, užitočne strávený deň v kruhu
starších i mladších požiarnikov.

Posviacka zvonice vo Vyšnej Pokoradzi
26.august 2007 bude na Vyšnej Pokoradzi zapísaný ako
slávnostný a dlho očakávaný
deň v Evanjelickom cirkevnom
zbore.
V tento deň za účasti seniora
Gemerského seniorátu Dušana Germana, farára Mariana
Bodolló a vyšnopokoradzkých
cirkevníkov, rodákov, ako aj
ostatných spoluobčanov bola po
generálnej oprave odovzdaná do
užívania zvonica.
Služby božie v kostole začala
skupina „anjelikov“ - našich
najmenších spoločnou básňou.
Program okrem ďalších básní

od Sone Kmeťovej spestril hrachovský spevokol.
Akt vysvätenia pokračoval
priamo pri zvonici, kde ho vykonal Dušan German senior. O
histórii zvonice, ako aj priebehu
opravy informoval Vladimír
Törköľ, dozorca cirkevného
zboru. Zvonica bola postavená
uprostred dediny v roku 1806.
Objekt vznikol ako doplnková
účelová budova k tolerančnému ev.a.v. kostolu. Jej dispozičnopriestorové riešenie sa
nezmenilo a stavba si zachovala
výraz barokovo– klasicistickej
architektúry. Spolu s miestnym

ev.a.v. kostolom je dokladom
stavebného vývoja architektúry
v južnej oblasti Slovenska. Ako
pamiatkovo hodnotná stavba
bola v roku 2005 zapísaná ako
kultúrna pamiatka. Po skončení
oficiálnej časti boli všetci prítomní pozvaní na občerstvenie
do kultúrneho domu. Na príprave a zabezpečení akcie sa okrem
cirkevného zboru podieľalo
Urbárske spoločenstvo , Kamenosochárstvo Róbert Huszti,
Pekáreň M. Sojka a Milada
Kochanová, za čo im srdečne
ďakujeme!
Drahoslava Hrončeková

Nikdy sa nehanbite za evanjelium!
Letné prázdniny – slovné spojenie, ktoré skrýva toľko voľnosti, radosti a šťastia. Je to čas
oddychu, bezstarostnosti. Je to
čas, o ktorom dnes už hovorím
v minulom čase. Platí to aj pre
žiakov Evanjelickej základnej
školy v Rimavskej Sobote.
Ich nový školský rok 2007/2008
sa začal pre nich tradičnými
slávnostnými službami božími
v evanjelickom chráme. Liturgovali ich Miroslava Kerekréty,
nový duchovný správca školy,
Viktória Lisáková – evanjelická farárka a Dušan German
– senior Rimavského seniorátu
a zriaďovateľ školy. Kázňovým
slovom poslúžil Milan Krivda,
biskup Západného dištriktu

ECAV na Slovensku. Riaditeľka
školy Marcela Bellová srdečne
privítala všetkých prítomných
a obzvlášť prváčikov a nových
pedagógov. Rodičom žiakov
poďakovala za to, že výchovu
svojich ratolestí zverili práve
tejto škole.
Všetkým žiakom a zamestnancom školy zaželala, aby spoločnou snahou získali záujem
o školskú prácu a radosť z nej.
Kráčajme teda po zemi s nebom v srdci. Sme soľou zeme
a svetlom sveta. Najbožskejšia
z Božích vecí tu na zemi je výchovou privádzať k múdrosti iných.
Majme vždy elán, úsmev a srdce
plné lásky.
kres

Kornélia Nosáľová,
Riaditeľka OV DPO

17. september 2007
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DIVOSUD: Príbeh o troch sestrách a ich sluhovi
Koncom júla sa rimavskosobotský
divadelný súbor Divosud zúčastnil
zahraničného zájazdu v Plumlove
na Morave. Na divadelné tvorivé
dielne tam pravidelne chodievajú
niekoľko rokov aj lektori zo Slovenska. DS Divosud tam zahral dve
inscenácie Gogoľov Nos a Zabíjačku. Z nášho regiónu v Plumlove
vystúpil aj súbor Daxner z Tisovca.
Mimochodom, v lete mal súbor
divadelné prázdniny, ktoré skončili
4. septembra. V súčasnosti pripravuje novú inscenáciu od Kohlhaaseho Ryba pre štyroch. Podľa
slov režiséra a vedúceho súboru
Ľuba Šárika je to komédia o troch
sestrách žijúcich na samote a ich
sluhovi, ktorý sa rozhodne od nich
odísť. A keďže ony o sebe nevedia,
vždy tým zvyšným chce povedať, že
prezradí vzťah s tou jednou, s ktorou práve hovorí, a za to chce isté

výhody, ktoré mu sľúbili. Sestry ho
stále strašia tým, že ho otrávia, ale
nikdy to neurobia. On tiež svoje
vyhrážky nesplní. Sluha napokon
sestry zabije sekerou. Príbeh hrajú
herci ako spomienku na udalosti

sluhu, ktorého prenasleduje obraz
z minulosti. Premiéra inscenácie bude v novembri. Okrem nej
pripravuje DS Divosud aj hru od
Marty Hlušíkovej Výklad.
„Je to spoločensko- kritická téma

Krehké drevené plastiky
Soboťanka Miriam Galíková sa asi sedem rokov venuje rezbárstvu.
Z dreva vyrezáva rôzne plastiky. Svoje výtvory vystavovala na Teplom
Vrchu a aj prostredníctvom nadácie Integra, ktorá podporuje ženypodnikateľky. Možno ich nájsť aj v predajni Babylon v Rim. Sobote.
„K vyrezávaniu som sa dostala, keď som bola na materskej s ročnou
dcérkou. Neboli peniažky a rozhodla som sa, že si takto privyrobím.
K takémuto umeniu som mala vždy vzťah. Mala som po ruke drievka,
skúsila som niečo z nich vyrezať a išlo mi to,“ prezradila 40-ročná
Miriam, ktorá používa väčšinou slivkové, jablkové a orechové drevo.
Tieto ovocné dreviny majú totiž zaujímavú farbu a štruktúru. Niektoré
výrobky vytvára dva týždne, iné aj tri mesiace.
„Väčšinou vytváram plastiky na steny, ale i sošky. Najradšej vyrezávam
kone, ženy a anjelikov. Zistila som, že toto remeslo ma napĺňa a snažím
sa do každej plastiky dávať aj seba,“ hovorí M. Galíková, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na výstavu v Španielsku.
kan

Pohyb- to je zdravie v každom veku
Toto je naše motto – motto seniorov
v Klube dôchodcov Jednoty dôchodcov Slovenska v Rim. Sobote.
V jeho duchu sa nieslo aj športové
odpoludnie, ktoré pripravila a viedla
predsedníčka KD Jolana Kalianková.
Začala ho rozcvičkou členka Vlasta
Bottliková. Nenáročné cviky, primerané veku a zdravotnému stavu
naše telá rozcvičili. Po rozcvičke
nasledovali rôzne súťaže, pri ktorých sme využili prírodný materiál.
Triafali sme šiškami do visiaceho
kruhu, zrážali pyramídy z plechoviek, hádzali kameňom a polenami
do diaľky, triafali do jamiek v obaloch
od vajíčok a prenášali vodu v pohároch do iných pohárov. Disciplíny
bodovala porota na čele so Zuzanou

Ľavdisovou. Všetci súťažiaci boli
odmenení sladkosťami. Po skončení
športového odpoludnia sme sa cítili
omladení, pohyblivejší a cvičenie
nám prospelo aj k dobrej nálade. Náš
pohyb však nespočíva len v športových odpoludniach. Ale aj v rôznych
prechádzkach v prírode a uliciach
nášho mesta. Veľmi prospešné boli aj
cvičenia jogy, ktoré viedla erudovaná
cvičiteľka Mgr. Jaroslava Prcínová.
Za zdravím cestujeme do termálnych kúpalísk Vrbov, Beňešová,
Tiszaujváros. Záleží nám na našom
zdraví. Jeseň života chceme prežiť
ešte v pohode, pohybom a rôznymi
činnosťami, pretože nepriateľom
staroby je nečinnosť.
k

o tom, keď dostane človek príležitosť byť vo výklade celý mesiac
a firma mu za to ponúkne 300 tis.
korún. Je o tom, čoho sa človek
dopustí, len aby získal prostriedky, alebo čo je schopný v sebe
poprieť,“ hovorí Ľ. Šárik. DS Divosud má v súčasnosti sedem členov
od 16 do 67 rokov. Podľa slov Ľ.
Šárika najväčším problémom je
to, že sa menia generácie. Stabilná
časť súboru - štyridsiatnici a päťdesiatnici- museli z rôznych, najmä
pracovných dôvodov odísť a súbor,
ktorý bol na špičke amatérskeho
divadla, musel svoje vekové zloženie trošku zmeniť. Do súboru
prišli začínajúci herci a témy a ich
spracovanie sa musia prispôsobiť ich úrovni a schopnostiam.
V ochotníckych súboroch je však
takýto stav prirodzený.
kan, foto moly

NEBOJSA
Po úspešnej Betlehemskej
hviezde pripravuje rimavskosobotské bábkové divadlo Badido
hru Radka Bachratého na motívy slovenskej klasickej rozprávky Dobšinského Nebojsa.
Vo figuratívnej hre pre malých
i veľkých budú aj bábky rôzneho
druhu vrátane maňušiek a jednoduchých marionet. Hrou by sa
chceli prezentovať aj na celoštátnom festivale Divadlo a deti, kde
dospelí hrajú pre deti.
kan
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Z garážovej firmy svetový výrobca

Ján Jur²o (na snímke) a iniciály jeho mena
v názve JJ Electronic +adca sú dnes už
pojmom medzi svetovými výrobcami v takom špecifickom odbore, ako je výroba
elektrónok. Pravdupovediac, na Kysuciach
i v samotnej +adci vedia o elektrónkovej
fabrike len toÖko, že sídli v bývalej Slovene, respektíve
Pratexe a je to firma so solídnou perspektívou.
Ján Jur²o, rodák z Rakovej na
Kysuciach (ro²ník 1951), je teslácky odchovanec. Mladé roky prežil
v Tesle v neµalekom Tìinci, kde
prešiel rôznymi funkciami až po
obchodného námestníka.
Prišiel však rok 1989 a celá
koncepcia výroby, orientovaná
hlavne na NDR a ZSSR, sa rozpadla. Fabriku, ktorá mala 2 300
pracovníkov, zatvorili. Dovtedy
si hÖadala svoje miesto na trhu.
Svoje miesto si hÖadal aj Ján
Jur²o: „Boli to neisté roky, nikto
nevedel, ²o bude µalej. Keµ som
videl, kam fabrika smeruje, za²al
som pokusne doma v garáži
s výrobou elektroniky. Vyrábali
sme napríklad bezkontaktné spína²e, ktoré sa dovtedy dovážali
z Japonska. V roku 1993 som sa
definitívne rozhodol, že pôjdem
vlastnou cestou a za²al som

budovaõ fabriku v +adci. V máji
1994 sme za²ali výrobu so šiestimi Öuµmi, na konci roka, keµ sa
objem výroby zvä²šoval, sme ich
mali už takmer päõdesiat. Za²ali
sme s výrobou troch druhov vákuových elektróniek.“
S rozširovaním výroby a postupným presadením sa na zahrani²ných trhoch zistili, že treba
držaõ krok so svetovým vývojom
na tomto špeciálnom trhu. Už
v prvom roku mali dvoch vlastných pracovníkov vo vývoji. Dnes
vyrábajú 20 druhov elektróniek
vlastnej zna²ky. Mesa²ná produkcia je takmer stotisíc kusov.
Od roku 1999 vyvinuli a za²ali
vyrábaõ štyri druhy elektrónkových zosilÜova²ov a dva druhy
predzosilÜova²ov. Na trh prišli
s prvými typmi polypropylénových kondenzátorov a neskôr

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
Pre²o som sa rozhodol založiõ si vlastnú firmu?

Tatiana PAJDOVÁ, predaj
vína a sirupov, Bošany: Pred
dvanástimi rokmi, keµ som zakladala
firmu, bol trh práce v našom regióne
veÖmi obmedzený, veÖa Öudí prišlo
o prácu. Keµže som potrebovala finan²ne zabezpe²iõ rodinu, rozhodla
som sa podnikaõ. Osamostatnila som
sa a už som nebola nikým a ni²ím
viazaná, všetko záviselo už len od
mojej šikovnosti.
PaedDr. Miloš GREGORA,
5 G, s. r. o., Banská Bystrica:
Pre²o? Pretože som sa chcel osamostatniõ a myslel som si, že u nás sa
zákony tvoria pre Öudí a serióznosõ
bude na vyššej úrovni ako kedysi.
V tom som sa, žiaÖ, hlboko zmýlil.
Ale firma, zaoberajúca sa predo-

všetkým obchodnou ²innosõou, je
napriek všetkému funk²ná, a tak
nemám ²o Öutovaõ.
Marián HAAS, Haaspress,
Zvolen: Mojou pohnútkou bolo skúsiõ nie²o nové, za²aõ z ni²oho a nie²o
vybudovaõ. Chcel som vedieõ, ²i sa
to vôbec dá uskuto²niõ. Dnes môžem
povedaõ, že sa to dá a že to stálo za
to. Podnikám v oblasti reklamy, venujem sa tomu už roky a táto práca
ma plne uspokojuje.
 Dušan LAU+ÍK, typograf
a kníhviaza², Liptovský Mikuláš: Dá sa povedaõ, že v mojom prípade je to asi z núdze cnosõ a z cnosti
hrdinská ideológia. Podnikám v zanikajúcom remesle. Nie je to ni² moc,
(Pokra²ovanie na nasledujúcej strane)

za²ali výrobou elektrolytických
kondenzátorov, ktoré expedujú
do celého sveta.
Snaha o napredovanie a sledovanie svetových trendov sa
vypláca. Dnes generálny riaditeÖ
(Pokra²ovanie na nasledujúcej strane)

EDITORIAL
SLOBODA JE DRAHÁ,
ALE SLADKÁ

Nie je problém nájsõ spolo²ného menovateÖa dnešnej prílohy:
sloboda a samostatnosõ sú drahé,
neraz tvrdo vykúpené, ale sladké
plody rozhodnutia postaviõ sa
na vlastné nohy. Potvrdzuje to
nielen príbeh fabriky z +adce, ale
aj Öudí z ankety. A poznáme podobné z vlastného okolia. Iste, sú
aj príbehy neúspešných. No aj tie
patria k poznaniu, ktoré je cenou,
ale aj motorom slobody. Bez poznania a jeho vrstvenia niet ani
slobodnej spolo²nosti – a pomoc
vzdelaniu – ako v prípade pomoci
základným školám v regiónoch –
patrí k najcennejším investíciám.
No chce to aj uhol pohÖadu, pri
ktorom jeden neúspešný nezatieni troch úspešných.
MICHAL BEUADIK

OMontáž elektróniek je predovšetkým práca pre ženy.
Snímky: L. Paštrnák

Nadácia podporila školy
Vybraným
základným
a stredným školám darovala
Nadácia Penta v závere školského roka finan²né dary. Pri každej
išlo o sumu do 200 ticíc korún.
Dary pre školy sú sú²asõou projektu „Penta v regiónoch“. „Ide
o nový projekt, ktorého cieÖom
je podpora vzdelávania a rozvoj
školstva v tých regiónoch Slovenska, v ktorých private equity
skupina Penta realizuje svoje
investície“, povedal správca
nadácie Peter Húska. Školy boli
vybrané na základe odporú²ania
Öudí zainteresovaných priamo na
projektoch Penty v regiónoch.
Podnik, akým je napríklad
ZSNP v Žiari nad Hronom, už
dlhodobo neformálne spolupracuje so Združenou strednou
školou Dr. Janského. „ Naši
zlieva²i nachádzajú po absolvovaní školy prácu práve v závode
ZSNP. Finan²né prostriedky nám

pomôžu pri skvalitnení výu²by,
²oho dôsledkom by mal byõ
Öahší prechod absolventov do
zamestnania“, uviedol riaditeÖ
združenej strednej školy Miroslav Šurka. Finan²ný dar na
podporu zriadenia po²íta²ovej
u²ebne dostala aj ZŠ v Žiari nad
Hronom. PodÖa slov zástupkyne Andrey Némethyovej, dar,
o ktorý sa podelili so Združenou
strednou školou privítali, pretože od prvého ro²níka chcú za²aõ
s informa²nou výchovou. Potešil
aj riaditeÖku ZŠ na Tríbe²skej ulici
v TopoÖ²anoch Gabrielu Herodekovú, kde plánujú vybudovaõ
viacú²elové ihrisko. Projekt
„Penta v regiónoch“ bude pokra²ovaõ aj na za²iatku budúceho
školského roka, kedy Nadácia
Penta odovzdá finan²né dary
Základnej škole v Zbrojníkoch
a SOU strojárskemu v +adci.
Peter HÚSKA

Opýtali sme sa za vás...
ZamestnávateÖ ma uvoÖnil
na seminár ako na služobnú cestu, a po návrate
mi nariadil, aby som si na
vymeškané dni vypísala dovolenku. Pritom nemám so
zamestnávateÖom uzavretú
zmluvu o zvyšovaní kvalifikácie, ale moje štúdium
mi jednozna²ne zvyšuje
kvalifikáciu a riaditeÖ to
uznáva. Mám nárok na to,
aby mi zamestnávateÖ hradil náklady na štúdium?
O. P. L. Mikuláš
- Zákonník práce (ZP) rozlišuje
medzi zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie zamestnanca.
O zvyšovanie kvalifikácie ide
vtedy, ak má zamestnanec µalším
vzdelávaním nadobudnúõ pred-

poklady ustanovené
právnymi predpismi,
alebo splniõ požiadavky nevyhnutné
na riadny výkon dohodnutej práce. Zvyšovanie kvalifikácie je
prekážkou v práci na
strane zamestnanca
a zamestnávateÖ nie
je povinný poskytnúõ zamestnancovi pracovné voÖno alebo
náhradu priemernej mzdy a ani
uhrádzaõ náklady s tým spojené.
Prehlbovanie kvalifikácie je povinnosõou zamestnanca. Hoci
v zmysle ZP sa zamestnávateÖ
stará o prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov alebo o jej zvyšovanie, ani v prípade prehlbovania
kvalifikácie zamestnancov nie je

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
ale zatiaÖ sa mi darí a celkom ma to
aj uspokojuje. Len som si nie istý, ²i
som chcel byõ slobodný práve týmto
spôsobom.
 Margita HRUBJAKOVÁ,
TOMAR - výroba syrových korbá²ov, Rab²a: Manžel robil kedysi
revízora a veÖmi málo zarábal. Pracovala som vtedy v obchode a stratila
som prácu. RozmýšÖali sme preto,
v akej oblasti by sme mohli za²aõ
podnikaõ. Keµže v našom okolí bolo
veÖa obchodov, rozhodli sme sa vyskúšaõ výrobu. Naši známi z Dolného
Kubína vyrábali korbá²e a my sme si
povedali, že by sme to tiež zvládli.
Okrem toho, v tých ²asoch, na hornej Orave nikto neponúkal korbá²e.
Podnikáme od r. 1999 a v sú²asnosti
máme osem zamestnancov.
 Martin HUBINÁK, Rybarske potreby, Dolný Kubín:
Pracoval som v elektre, neskôr som
vycestoval za prácou do Anglicka.
Boli tam zlé podmienky a po ²ase
ani nebolo ²o robiõ. O tri mesiace
som sa vrátil na Slovensko a rozhodol som sa podnikaõ. Chcel som byõ
sám sebe pánom, ²o sa mi aj podarilo.
Skúsenosti v predajni mám, a popri
tom som spojil koní²ek s užito²ným.
Moje rozhodnutie podporil úrad práce, keµ mi ponúkol finan²nú dotáciu.
To bola dôležitá motivácia. Teraz sa
snažím rozvíjaõ svoj obchod.
Jozef MALINOVSKÝ, konateÖ STK Control, Prešov: Založenie
firmy bolo výzvou dokázaõ si vieru
vo vlastné schopnosti a získaõ nezávislosõ. Tiež to znamenalo zmenu
pohÖadu na veci, ktoré môžem tým-

to spôsobom pozitívne ovplyvÜovaõ.
No a nakoniec, s tým všetkým súvisí
aj ekonomická samostatnosõ.
Štefan TARKOVI+, majiteÖ
firmy Tarco, Prešov: Už pred rokom 1989 som chodil po západnej
Európe, veÖa som videl i po²ul, takže
po revolúcii bol už len krô²ik k tomu,
aby som si založil vlastnú firmu.
Nechcel som totiž so založenými
rukami ²akaõ na zázrak. Tým, že
mám vlastnú firmu a dávam Öuµom
prácu, pomáham aj iným.
Rudolf JARABICA, majiteÖ
firmy Domes, +adca: Podnikaõ
som za²al v roku 1996 v odbore
autodoprava. Neskôr firma za²ala
rozvíjaõ aktivity smerom k cestovnému ruchu. K podnikaniu ma priviedli moje organiza²né schopnosti,
ktoré by som v tej dobe ako radový
zamestnanec õažko zúžitkoval. Mal
som jasný cieÖ, pevnú vôÖu a chuõ
pracovaõ. Dnes môžem povedaõ že
náš nový Hotel Centrum v +adci
patrí svojou úrovÜou k tomu najlepšiemu v regióne.
Peter KOLEMBUS, spolumajiteÖ softvérovej firmy CBsoft,
s. r. o., Zborov nad Bystricou: Po
rokoch zamestnania som cítil potrebu zmeny. Internet bol moje hobby,
mal som však aj nápady, vlastné
predstavy, svoj pohÖad. Pamätám si
obdobie, kedy bol internet len hra²ka,
dnes sa aj na Slovensku z neho stáva
silný obchodný nástroj. Teší ma, keµ
našim zákazníkom prinášame služby
a softvér, s ktorým dokážu výhody
internetu zúžitkovaõ k µalšiemu
rastu.
Pripravili: (reg. red)

Sone LACUŠKOVEJ, personálnej manažérky
Penta Investments, a. s.
zamestnávateÖ povinný
poskytovaõ zamestnancovi pracovné voÖno,
náhradu mzdy alebo
uhrádzaõ náklady. Ak
však zamestnávateÖ
zamestnancovi uloží
zú²astniõ sa na µalšom
vzdelávaní s cieÖom
prehÔbiõ si kvalifikáciu,
je ú²asõ na vzdelávaní považovaná za výkon práce, za ktorú patrí
zamestnancovi mzda. ZamestnávateÖ však nemôže zamestnancovi uložiõ povinnosõ prehlbovaõ
si kvalifikáciu v prípade, ak
predpokladané náklady na prehlbovanie kvalifikácie dosahujú
aspoÜ 100 000 Sk. ZP však usta-

novuje, že zamestnávateÖ môže so
zamestnancom uzavrieõ dohodu,
ktorou sa zamestnávateÖ zaviaže
umožniõ zamestnancovi zvýšenie
kvalifikácie poskytnutím pracovného voÖna, náhrady mzdy
a úhrady µalších nákladov spojených so štúdiom a zamestnanec sa
zaviaže zotrvaõ po skon²ení štúdia u zamestnávateÖa ur²itý ²as,
alebo mu uhradiõ náklady spojené
so štúdiom. Takáto dohoda musí
byõ písomná, inak je neplatná.
Z vašich faktov je zrejmé, že so
zamestnávateÖom nemáte uzatvorenú písomnú dohodu o náhrade
nákladov za vzdelávanie, a preto
nie je povinný vám ich uhradiõ
(lac)

Z garážovej firmy svetový...
Ján Jur²o s uspokojením hovorí:
„Prelomom bol rok 2005, keµ
sme za²ali predbiehaõ našich
konkurentov, ktorými sú najmä
americké firmy. Myslím, že
v sú²asnosti sme zrejme svetovou dvojkou na trhu elektrónok,
keµ odhadujem, že na svetovej
produkcii sa podieÖame asi 25
- 28 percentami. Jednotkou je
zrejme firma NeWSensor z USA.
PodÖa jeho slov, asi 60 percent
odbytu elektróniek majú v USA
a Kanade, asi 20 percent v juhovýchodnej Ázii a zvyšných 20
percent v Európe.
Snaha a túžba po kvalitnom
zvuku na celom svete, ktorého
neodmysliteÖným atribútom sú
klasické elektrónky ako najver-

nejšie prenáša²e zvuku, má za
následok aj neustály dopyt po
kvalitných výrobkoch. Bez kvalitných elektróniek sa dnes nezaobíde žiadna hudobná kapela, ²i
akékoÖvek hudobné teleso, ktoré
potrebuje zosilÜovaõ zvuk. Ján
Jur²o v pozícii generálneho riaditeÖa má teda aj trochu príjemné
problémy z neustáleho rastu výroby: „Dnes náme vyše 230 pracovníkov a v najbližšom období
sa chceme pustiõ do výstavby
µalšej výrobnej haly s rozlohou
asi 5 000 m2, v jeseni sa dobre
pripraviõ na vytvorenie µalšieho
obchodného miesta v Singapure
a v januári 2008 sa predstaviõ na
každoro²nej svetovej výstave
v Los Angeles... L. PAŠTRNÁK

JEDNA OTÁZK A pre ...
Ing. Jozefa ŠPIRKA, partnera private equity skupiny Penta
 +o prináša zamestnancom
aj podnikom nový Zákonník práce (ZP)?
- Je to zlý zákon, ktorý nepodporuje µalšie znižovanie
nezamestnanosti a znižovanie
regionálnych rozdielov. Podnikom prináša výrazný rast
nákladov najmä v prospech
vysokých privilégií pre odborových funkcionárov, zhoršuje
podmienky pre tvorbu nových
pracovných miest. Predkladatelia nového Zákonníka práce
nepochopili, že už nežijeme
v 19. storo²í, ktoré charakterizoval triedny boj zamestnancov

za základné sociálne práva. Ak
chce byõ v sú²asnosti zamestnávateÖ úspešný, je odkázaný na
spoluprácu so zamestnancami,
musí vytváraõ podmienky, aby
si kvalitných Öudí vedel udržaõ.
Viem, že nie všade na Slovensku to takto funguje, avšak
tento nový ZP nerieši problém
ochrany zamestnanca. Je nepochopiteÖné, že napriek tomu,
že došlo k výraznému poklesu
nezamestnanosti z takmer 20 %
v roku 2002 na dnešných 10 %,
vláda zmenila k horšiemu práve
ZP, ktorý sa významne zaslúžil
o tento dobrý výsledok.
(r)

VÍZIA – príloha regionálnych a lokálnych novín. Vydáva mesa²ne Arva, s. r. o., D. Kubín v spolupráci s Pentou Investments Bratislava. Realiza²ný garant: Asociácia
vydavateÖov regionálnej tla²e na Slovensku, Martin. Príloha vychádza v celoslovenskej sieti regionálnych a lokálnych novín REGIONET v súhrnnom náklade 190 000
Dragijský nástenkumanažér
v čakárni
svojej
ordinácie
výtla²kov. Gestor za Pentu Investments: Mgr. MartinMUDr.
Danko P.
(danko.martin@penta.sk),
projektu:
PhDr.
Michal BeÜadik (043/430 28 81, avrt@stonline.sk),
šéfredaktor prílohy: PhDr. Peter Lau²ík (052/78 78 301, petros@podtatranske-noviny.sk). udržiava sviežo aktuálnu.
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v
meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./ Tel.: 0903 515 109.


880-51

Ponúkam na prenájom
zabehnuté obchodné priestory
aj so zariadením, ul. SNP č.18.
Tel.č.: 0908 937 392.


932-38
 Predám záhradu (4 á) s
chatkou v lokalite Tormáš. Cena
dohodou. Tel.: 048/4137299,
0907 120 271.

937-38
n Predám

RD. Tehlová 7.
5-izbový. 1.450.000 Sk. Dohoda.
Tel.: 0907 884 276.
954-38

 Dám garáž do prenájmu.
Č.t.: 5634259.

1009-38

Predám záhradný domček v
tvare suda. Č.t.: 0915 625 196.


1016-38
 Predám rodinný dom v
Rimavskej Bani s pozemkom
a záhradou, s vlastnou pitnou
vodou. V dome sú 4 izby, krb,
plyn, kuchyňa, kúpeľňa, WC,
garáž, pivnice. Kúpou sa dom
uvoľní. Cena dohodou. Kontakt:
0903 541 095.

1017-38
 Dám do podnájmu garáž pri
železničnej stanici. Tel: 0908 384
041, 56 240 77.

1031-39
 Predám rozostavaný rodinný dom (hrubá stavba pod
strechou) na IBV Sobôtka.
Tel: 0905 446 136

1038-38

Na predaj pohostinstvo
„Tulipán“ s rodinným domom,
nedokončené podkrovie, na
všetky účely podnikania a lekárske ordinácie na ul. Škultétyho
14 v Rim. Sobote.
Tel: 56 33 524.


1039-38
 Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ. T.č.: 0915 844 269.

1049-39
 Predám 2-izbový byt s
loggiou na ul. Školskej 14 v
Rim. Sobote, cena 300.000,- Sk,
neprerobený. Kontakt: 0915
273 669.

1051-40

Dám do prenájmu 1 izbu
(dohodou obidve) z dvojizbového bytu v R.S. Info: 0907 212
148.


1055
 Predám zariadený stánokvoda, elektrika, možnosť od-

vozu. Cena: 25.000,- Sk. 0907
877 495 1056-38
 Predám garáž na ul. Rožňavskej 21 m2, tel.: 0915 566
693

Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď
ponúkajú na odpredaj
rekreačnú chatu v obci Kokava nad
Rimavicou, lokalita Kokava-Háj

-39
 Predám družstevný byt v
OV, komplet prerobený, na sídl.
Západ, tel.: 0915 566 693

Písomné ponuky aj s cenovou ponukou prosíme
zaslať na adresu: Slovenské cukrovary, s.r.o. Cukrovarská 3, 979 01 Rimavská Sobota.

-39
 Predám záhradu s murovanou podpivničenou chatou
v OV v záhradkárskej oblasti
Nižná Pokoradz. Kontakt: 0904
101 466

1061-40
 Predám zabehnutý obchod
na ul. SNP12 v Rim. Sobote.
Kontakt: 0908 931 483

1064-40

Kúpim 1- izbový byt v Tisovci. Tel.: 55 96 336


1065
 Dám do prenájmu 3-izbový
byt na sídl. Západ na ul. L.Svobodu. Tel.: 0907 389 055 alebo
56 27 236

1585-40
 Predám zabehnutý obchod
(spodné prádlo) na ul. SNP 18,
1. posch.. Tel: 0907 833 865

2829-43
 Predám starší 4-izbový
rodinný dom v Širkovciach č.d.
165. Cena 250 000,– Sk. Tel:
0915 807 022

1072-40
 Kúpim 1-izbový byt v Hnúšti. Tel: 55 96 336

1066
 Dám do prenájmu obchodné priestory na podnikanie. Rozloha 35 m2 na ul. Železničnej v
Rim. Sobote. Tel: 0915 823 031

1075-39
 Prijmem na byt v rodinnom
dome muža. Tel: 56 24 266

1076-39

Dám do prenájmu prázdnu
garáž vedľa Gymnázia na ul.
Gorkého. T.č.: 0907 631 443,
0910 372 088


1077-39
 Dám do podnájmu 1-izbový
zariadený byt v centre mesta. T:
0905 734 377

1079-39

Predám 34 árový stavebný
pozemok 5 km od R.S. Cena 70
tis. Tel: 0905 734 377
1080-39
 Predám 1-izbový byt na sídl.
Západ. Tel.: 0908 102 564
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ZAMESTNANIE
 Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.

17. september 2007

2831-39
903-44

Hľadáme čašníka/čašníčku do
pivárne, dobré platové podmienky. Tel.: 0903 693 793.


945-38
 Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. republiky 5, 984
01 Lučenec prijme pracovníkov do
výroby na rôzne pozície (obsluha
linky, nakladača, kolesového rýpadla) s miestom výkonu práce vo
Veľkých Dravciach. Žiadosti so životopisom posielajte do 30.9.2007
na adresu spoločnosti. Kontakt:
Ing. Findra, tel.: 047/4373279.

2826-38
 Prijmeme spoľahlivých vodičov sk. C na rozvoz pekárenských
výrobkov, vyučených pekárov a
šikovných pomocníkov do výroby.
Práca na nachádza v ČR. Turnusová práca, týždenné zálohy, ubytovanie a cesta zadarmo. Kontakt:
051/7733888, 0907 157 004.

1034-40

Prijmeme pracovníkov do
zinkárne sa povrchovú úpravu
kovov. Práca na nachádza v ČR.
Turnusová práca, týždenné zálohy, ubytovanie a cesta zadarmo.
Kontakt: 051/7733888, 0907
157 004


1035-40
 Hľadám čašníka alebo servírku do reštaurácie v centre R.S.
Č.tel.: 0907 251 478.

Privyrábanie – 0918 151



321

1062-42
 SLOVNAFT, čer. stanica
Cukrovarská prijme pracovníkov
na pozíciu obsluhy pokladne.
0903 502 505, len vážne.
 Prijmeme vodičov na rozvoz
výrobkov. KORO-047/58 11 868,
0903 632 250
1082-39
 Firma zaoberajúca sa predajom konfekcií, pôsobiaca na celom
území Slovenskej republiky hľadá
predavačku. Znalosť slovenského
a maďarského jazyka je nutná.
Bližšie informácie na t.č. po 17
hod. – 0918 671 440
1083

Hľadáme tlmočníka /-čku
francúzskeho jazyka
na čiastočný úväzok.
Kontakt: 0949 429 485.
1019-38

Firma LIOS, s.r.o. prijme do
pracovného pomeru
OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU
pre stredoslovenský kraj.
Požiadavky: min. prax 2
roky, ochota pracovať
Bližšie informácie na
t.č.:047/56 21 519

2827-39
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1048-39
 FIAT Rimavská Sobota Autoservis Gabriel Steiner prijme:
automechanika, klampiara-lakýrnika s praxou. T.č.: 047/5632 196,
0903 530 476.

1054-41
 Prijmem čínskeho kuchára.
Bližšie informácie: 0902 889 449
2828-40
 Hľadám prácu na doma. Robím menšie zámočnícke práce +
ohýbanie plechov. 0904 438 241
1068
 Hľadám brigádnika – dôchodcu na umývanie prepraviek
3x týždenne. Tel: 047/58 11 868,
56 33 788
1073-39

pozvánka
Dom slovenskej kultúry
v Békešskej Čabe
s úctou pozýva
Vás a Vašich priateľov
na vernisáž výstavy maliara
Štefana Balázsa
ktorá sa bude konať
10. septembra (pondelok) od
16.00 hod. pod titulom
GEOMETRICKÉ ŠTÚDIE.
Kurátorkou výstavy je
Gabriela Garlatyová.
Výstava potrvá do 4. októbra.

9
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ZVIERATÁ
Predám psíka Vestíka. Tel.:
0903 591 847 .


998-38

 Predám ošípané vo váhe
120-200 kg. Tel.: 0908 265
466.

1030-38.
 Predám psíka – pekinský
palácový pinč. Tel: 56 77 145,
56 77 165
1063

Predám ovce-matky +
plemenného barana druh Ill de
France. Cena dohodou. Volať
po 20.00 hod. na mobil: 0915
340 350


1078-38,40

AUTO-MOTO
Predám AVIU skriňovú, 2
roky po komplet GO, veľmi dobrý
stav, spoľahlivá. Cena 55.000,Sk, možnosť montáže tachografu
+ 10.000,- Sk. Alebo dám do
prenájmu 1 deň/500,- Sk, Mobil:
0907 401 444.


1011-38

 Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.

1012-38

 Predám AVIU skriňovú, 2
roky po komplet GO, veľmi dobrý
stav, spoľahlivá. Cena 55.000,Sk, možnosť montáže tachografu
+ 10.000,- Sk. Alebo dám do
prenájmu 1 deň/500,- Sk
Mobil: 0907 401 444.

1011-38

Predám AVIU valník 3,5 t.
Tel.č.: 0907 884 948.


1012-38

rôzne
 Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.

736-52

 Doveziem štrk, piesok, šotolinu, kameň. Výhodne. Tel.:
0908495173, 5694226.

Predám tatranský
profil – brúsený

1.trieda 125 Sk/m2
2.trieda 95 Sk/m2
Cena aj s dovozom.
Tel.: 0905 808 616. 2815-45

1071
 Predám automatickú pračku
– ARDO, nerezový bubon aj vaňa
a kombinovanú dvojmotorovú
chladničku značky Calex. Všetko
vo veľmi dobrom stave. Cena dohodou. Kontakt: 0908 559 718
1067-39

749-39
 Vykupujem starožitnosti,
komody, truhlice, nábytok, domáce
plátno, staré perie a komplet pozostalosti. Info: 0903 537 225.
930-39
 NOVINKA! TETRA-K materiál - kvalitnejšia a lacnejšia
náhrada sadrokartónu:
1. odolnejší voči vlhkosti (povrchová úprava), nerozpadne sa vo
vlhkom prostredí ako sadrokartón
2. pevnejší, ohybný-pružný,
nižšia hmotnosť, tepelná izolácia
ako drevo – nemá tepelný most.
Info: www.lewastav.echoviny.sk,
0904 504 504

 Predám formátovú pílu s
predrezom. T.č. 0904 234 434
 Predám zachovalú gaučovú
súpravu, 2 ks nové páperové paplóny. Tel: 0915 512 700
1060-41
 Predám kombinovanú 2
kompresorovú chladničku Calex
CM 305. Cena 4000,– Sk. Tel:
0904 577 200
1081-39
 Predám bubnovú pračku,
žmýkačku, 2 skrine – starožitnosť.
T.č.: 0907 330 973
1587-39

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk





1041-38

Predám zariadenie pohostinstva – stoly a stoličky pre 40 osôb aj
jednotlivo. Tel: 0907 884 948.


1090-52

Ponúkam prácu na doma
pre nezamest. aj podnikat.
Tel: 0900 811 056

1091-39

ZOZNÁMENIE

1045-39

 Predám medovinu 100 l. Cena
dohodou. Tel: 0907 529 006.

1046-38

 Predám plynový sporák. Cena
dohodou. Tel: 0907 529 006.

1046-38

Predám Petrof vo výbornom
stave aj na splátky. Odvoz zabezpečím. T.č.: 0908 868 982, 0907
877 495.

Slobodná mamička 32 r. hľadá dobre situovaného priateľa
do 40 rokov. T.č. 0910 336 857
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 Exekútorský úrad Rim. Sobota
JUDr. Ing. Ján Gasper
ul. Kalmána Mikszátha 268
979 01 Rim. Sobota
vypisuje dražbu stavebného reziva v množstve 9,33 m3 (hranoly,
fošne, dosky) cena 54 133,– Sk.
Dražba sa uskutoční na exek. úrade
dňa 20. 9. 2007 o 11,00 hod.

SLUŽBY


Pôžičky – 0910158697.

733-51
 VYSOKORÝCHLOSTNÝ
INTERNET, bez telefónnej linky,
garantovaná rýchlosť od 1536/256
kbps, NEOBMEDZENÉ A BEZPLATNÉ VÍKENDY už od 401.Sk s DPH mesačne. Info: 047
4513153, 0903 544 040.

2795-38

Silikónové tesnenie okien .
0907 831 424.


928-33,35,37,39,41

 Predíďte chorobám, prípadne
zbavte sa ich včas, PRÍJEMNOU
a vysoko účinnou procedúrou,
najmodernejším DETOXIKAČNÝM prístrojom, certifikovaným
pre EÚ, v ordinácii ENERGYRS. Termín si žiadajte na čísle:
0903178646.

Prijmeme vodiča

na nákladné auto v Rim. Sobote
Podmienka: vodičský preukaz
skupina C.
Nástup ihneď.
Info: 0905 227 165, 0908 180 364
alebo 56 21 041

994-39

Stredoškolský profesor doučuje anglický jazyk, pripravuje na
prijímačky. Tel.: 0907 853 164.


2832-39

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!
 V sobotu zľava 10 % na
celý sortiment tovaru veľ. 4464. Kupóny do 30.9. – 3-nás.
hodnota. Moletka, Železničná
č.9, Rim. Sobota.

1027-39

 Účtovníctvo, mzdy, výkazy. T.č. 0907 850 679.

1028-40

 Pôžička - zamestnaný,
dôchodca, živnostník. Tel.:
0918 379 239

960-39

 Firma SOFIA ponúka svoje služby: stavebné práce od A
po Z. Info: 0907 108 492

974-38

 Ponúkam murárske práce
- prestavba bytových jadier –
voda, plyn, elektrika, odpad,
zateplenie budov, maliarske
práce, kladenie podláh. Tel:
0911 615 007, 0918 366 683.

1044-39



1057-39

ZA obsahovú a gramatickú
stránku inzerátov
zodpovedajú inzerenti!

1074-39

1033-43

Predám traktor Zetor 5711
a otočný pluh dvoják. Tel: 0908
922 861.

AKUPRESÚRA
MASÁŽ CELULITÍDY
TEL. 0904 518 246

1018-38

 Sťahujete sa? Pomôžem
Vám. T.č.: 0907 877 495.

1058-39

 Vhodný čas na investovanie do úspešných: ABN
fondov: Čína, India, Brazília a
ďalších, KD fondov: Prosperita, Russi a ných, Tel.: 0911
726 645
1069-39
 PROFIREAL - pôžičky.
Tel: 0911 726 645
1070-39
 www.erikmultimedia.
eu vám ponúka zhotovenie
videozáznamov a fotografií zo
spoločenských akcií (svadby,
stužkové...) 0905 505 687
1586
 Prestavba bytových jadier
komplet elektrika – voda –
plyn, zabezpečujeme materiál
a odvoz. Zn. kvalita, rozumná
cena. Tel.: 0908 931 165
1084-40
 Vykonávam vodoinštalačné práce rozvody a montáž.
Tel.: 0908 931 165
1085-40
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PREDAJŇA MORA - GORENJE

ulica Hatvaniho (bývalý mliečny bar) Rim. Sobota
vám ponúka V AKCIOVÝCH CENÁCH:
sporáky, varné platne, vstavané rúry, odsávače
pár, chladničky, práčky, kotly...
2814

KRBOVÉ KACHLE

17. september 2007

INDECO s.r.o.
skrine na mieru
s posuvnými dverami

_________________________
P. O.B OX 128, Tormáš 4401
979 01 Rim. Sobota
prijme stolára
Podmienky:
- stolár s výučným listom
- vodičský preukaz

Predaj na splátky!

OTVORENÉ:
PO - PI: 8.30 - 16. 30 hod.

Ponúkame:
- prácu v medzinárodnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- možnosť osobného rastu
Žiadosť so životopisom zašlite
na horeuvedenú adresu.

Zahájili sme totálny výpredaj, rušenie predajne,
všetko znížené na polovicu – 50%.
Platí len do 28. 9. 2007!!! Kúpte darček svojim
blízkym už na Vianoce za super cenu, ktorá sa
už nebude opakovať!!! Predám zariadenie predajne. Info v predajni.

2838-39

Ubytovňa Mestskej bytovej správy na Gorkého ul. 8
v R.Sobote ponúka ubytovacie služby pre fyzické
a právnické osoby za výhodné ceny. Tel.: 56 241 87.

Mesto
Rimavská Sobota
ponúka na odpredaj:
a) 3 - izbový byt s balkónom na
Ul. Rožňavskej 5/39 v Rimavskej Sobote, 40 b. j., 10. poschodie - formou
verejnej ponuky.
Minimálna cena bytu 250.000,- Sk.
b) 2 – izbový byt s balkónom na Ul.
Školskej 20/18 v Rimavskej Sobote 18
b. j., 2.poschodie – formou verejnej
ponuky.
Minimálna cena bytu 230.000,- Sk.
c) 2 – izbový byt s balkónom na Ul.
L. Svobodu 5/110 v Rimavskej Sobote,
128 b. j. 8 poschodie – formou verejnej
ponuky.
Minimálna cena bytu 260.000,- Sk.
Písomné žiadosti zasielajte na Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota najneskôr
do 01. 10. 2007. Ponukové konanie sa
bude konať dňa 11. 10. 2007 o 14.00 h.
na Mestskom úrade, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, II. poschodie, zasadačka
č. dv. 16. Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové – referát
správy majetku, Rimavská Sobota č. t.
047/5604626, 5604631, 5604633.

Veľkoobchod bytového textilu
na Cintorínskej ul. v Rim. Sobote
Otvorili sme vzorkovú predajňu
oproti VÚB banky popri Optike

úzkou uličkou vedľa predajne AMAZONAS.

Ponúkame: Posteľné súpravy, plachty, záclony,
záves. látky, prehozy, deky, obrusy, uteráky,
koberce a iný doplnkový tovar.
Najnižšie ceny v meste, príďte sa pozrieť.
Kúp. predložka AQUA-MAT len 129,– Sk/m
Posteľná súprava 2+2 len 650,– Sk
Uterák len 59,– Sk
Osuška len 115,– Sk
Prehoz 200 x 240 od 580,– Sk

Veľkoobchod ponúka výhodný nákup
pre rôzne organizácie, hotely, penzióny,
školy, škôlky a iné.
2839

17. september 2007

pohotovostné služby

POZOR ! POZOR !
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala
z doterajších priestorov na
Daxnerovej ulici do priestorov
novovybudovaného Zdravotníckeho strediska Rimava
na Dobšinského ul. (vedľa
Diagnostického centra Dg.,
resp. oproti detskému zdravotnému stredisku a tlačiarni
Gemko).

V pracovných dňoch od
16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa.
Voľné dni a sviatky: od
7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa. Dobšinského ul.,
Rimavská Sobota, čís. tel. 56
33 333 - LSPP dospelých,
56 34 444 - LSPP detí.
ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných
ambulanciách počas
víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
22 a 23.9.2007
MUDr.Jurkemík J.Csc.
Gorkého 9 č.t. 58 11 009
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SERVIS, OZNAMY

Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 4.9.2007 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi:
Mária Jakabšicová, Branislav Bánik, Mária Páneková, Jozef Suja, Dezider Bartók, Miroslav Soukup,
Marian Majan, Ján Ivan, Lucia Turňová z Rimavskej Soboty, Ján Žabka, František Zvozil, Eugen
Csitneky, Mária Kromholcová, Jaromír Balciar z Hnúšte, Matej Kaľavský,
Peter Kaľavský, Pavel Dovala z Klenovca, Andrea Csépeová, Vojtech
Bálint z Blhoviec, Ján Demeter z Kráľa, Tomáš Malatinský z Kocihy,
Ladislav Jonáš z Čoltova, Gyöngyi Tóthová z Behyniec, Ľubor Palkovič
z Veľkých Teriakoviec, Štefan Komora z Čerenčian, Štefan Brezányi
z Tornale, František Buday zo Stránskej, Ján Juhász z Aboviec, Milan
Kováčik z Poltára, Ján Faltus z Gemerskej Vsi, Marian Lajgút z Nižného
Skálnika, Katarína Odlerová z Gemerčeka.
Prvýkrát darovali krv:
Peter Bartók z Rimavskej Soboty, Mgr.Mária Štefániková z Hnúšte,
Martin Vargic z Poltára, Jaroslava Bálintová z Rimavskej Seči
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote

Biela pastelka

19,20.. sept.EMBER

EVAN
VŠEMOHÚCI

Poznajte nového vyvoleného.
A jeho blízkych. MP od 12 r.
Komédia USA. Začiatok
predstavení len o 17:45 hod.


19,20.sept.EMBER

PRINCEZNY

Príbeh dvoch žien, dvoch
prostitútok, dvoch princezien. MN. Španielsky film.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.



Vidieť znamená pre niekoho bežnú samozrejmosť, ale pre niekoho
je to priam luxus. Stačí si zavrieť na chvíľu oči a robiť bežné životné
úkony, ako sú napríklad naliať si čaj, uvariť jedlo, vyprať bielizeň,
vkusne a moderne sa obliecť a ísť do obchodu alebo cestovať do
najbližšieho mesta. Však nie je to také jednoduché, i keď ťažká je
predstava situácie každému, kto ju nezažil. Na poradenstvo pri strate
zraku osobám, ktoré sa snažia s touto ťažkou situáciou vyrovnať,
na realizáciu kurzov, počas ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia
získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život, napríklad
bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Brailovho písma
a sebaobslužné činnosti, ako varenie, upratovanie, osobná hygiena
a podobne, na projektové programy samotných zrakovo postihnutých ľudí, na ich aktivizáciu, vzdelávanie a na krízovú pomoc sa bude
konať 26. septembra celoslovenská verejná zbierka Biela pastelka
na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

21,22, 23. sept.EMBER

VRATNÉ LAHVE

Komédia ČR. MP od 12 r.
Aby mohlo byť vítanie, musí
byť najskôr lúčenie.Začiatok
predstavení len o 17:45 hod.


21,22, 23. sept.EMBER

NOVÉ
FRANCÚZSKO

Povstaň, miluj, bojuj...
MP od 12 r. Veľkolepý
historický film Francúzsko.
Začiatok predstavení len
o 20:00 hod.

V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

Zbierku budú môcť ľudia podporiť do 31.12.2007, a to
kúpou bielej pastelky, symbolu zbierky v sume 20,- Sk, prípadne
iný dobrovoľný príspevok,
zaslaním SMS správy v sume 30,- Sk,
finančným príspevkom na účet zbierky.



LEKÁRNE

Zbierka sa každoročne koná od roku 2002, kedy bol hrubý výnos
892 942,99 Sk a v roku 2006 už bol hrubý výnos 2 189 034,50 Sk.
V roku 2003 hrubý výnos bol 1 599 850,90 Sk, v roku 2004 to bolo 1
711 276,20 Sk a v roku 2005 vo výške 1 818 970,00 Sk. Organizátor
zbierky Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje všetkým
účastníkom a darcom doterajších zbierok.

Privítajte nesmrteľnú osobnosť MN. Dráma Francúzsko/Anglicko/ČR. Začiatok
predstavení o 17:45 a 20:00
hod.

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

26.27. septEMBER

EDITH PIAF

Spracoval: Vladimír Zán

Mesto Rimavská Sobota
v zastúpení MsBS s.r.o, Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
ponúka do prenájmu nebytové priestory na Malohontskej ul. v Dome služieb na prízemí
( zberňa opravy obuvi ) plocha 40,10 m˛.
Žiadosti zasielajte do 21.09.2007 na Mestský úrad , Oddelenie právne a majetkové - Referát
správy majetku, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota alebo na adresu
Mestská bytová správa s.r.o., ul. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.
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MUDr. Silvia Vargová
AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Praktická lekárka pre dospelých oznamuje širokej verejnosti, že od 1.6.2007 ordinuje v zdravotnom stredisku
Rimava, na prízemí v priestore LSPP. Ordinačné hodiny:
Utorok: 13.30 – 15.30, Streda: 13.30 – 15.30,
Śtvrtok: 7.30 – 15.30, Piatok: 13.30 – 15.30

Tel.: 0905 618 826

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

vyučené šičky, krajčírky
a žehliarky
Kontakt: VANDA s.r.o. Tisovec, Anna Stožeková, tel. č. 047/52 111 86

 kuchynská linka 2 m x 60 cm, digest.skriňa,
drez so sifónom
už od 10 500 Sk + DPH
 sedacia súprava 3+1+1
už od 12 800 Sk + DPH
 vyklápacie váľandy
už od 1 500 Sk + DPH
 garniže
už od 120 Sk/bm + DPH

Predaj aj na splátky QUATRO
Adresa: Nábytok Hajdu, Rimavské Janovce (v kaštieli), otvorené
: pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod., sobota : od 9.00 do 12.00
hod. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809.
2625-50
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slovenský výrobok

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

ÚSPEŠNÁ FIRMA

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

príjme 20 pracovníkov na
obchod so zdravotníckymi
prístrojmi 3-krát týždenne.
KONTAKT: 0908 502 422

ZA obsahovú a gramatickú stránku
inzerátov zodpovedajú inzerenti!

2813 - 36,38

Preprava
do 1,5 tony:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu poľnohospodársku pôdu v k. ú.
Tomašová: a) o výmere 1,1206 ha, ktorá sa nachádza pri Združenej strednej
škole poľnohospodárskej a potravinárskej v Rimavskej Sobote (po pravej strane
na Ul. P. Hostinského). b) o výmere 3,2324 ha, ktorá sa nachádza medzi Starým
Včelincom a Novým Včelincom po pravej strane cesty smerom na Kurinec. Prenájom
bude uskutočnený formou verejnej ponuky. Informácie: Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové – referát správy majetku, Rimavská Sobota, č. t. 047/5604626,
5604631, 5604633. Písomné žiadosti zasielajte na Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, najneskôr do 30. 09. 2007.

Firma MAD SR, s.r.o., prijme do pracovného pomeru
krajčírky najlepšie platové podmienky v regióne
mechanika šijacích strojov
čalúnnika (vyučený) s praxou
pracovníka /íčku administratívy (práca na PC, VŠ)
technického pracovníka výroby
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: mad.sr@madsr.sk, alebo osobne na adrese: Školská 36, 979 01
Rimavská Sobota.







2514-51

www.autopotahy.sk

ANGLIČTINA
PRE ZAČIATOČNÍKOV
Od 2.10.2007 do 14.2.2008
(od 17,10 do 18,10 hod)
Prihláste sa telefonicky
na čísle 0907 255 366
LEN PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV!

MATURANTI
l. časť Prípravného
kurzu na maturitu

Od 2.10.2007- do 20.12.2007
(od 16,00 do 17,00 hod.)
Prihláste sa telefonicky
na čísle 0907 255 366
LEN PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV!
2830-39

2754
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Projektovanie
a realizácia záhrad

2723

INZERCIA

+ poradenstvo.

Tel.: 0902 304 428.

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

Akcia na vybrané
druhy tovaru!
B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047/5631524, 0903530819
2821-39

SBS prijme
pracovníkov
s preukazom
odbornej
spôsobilosti pre
pracovisko
v Bratislave

Ubytovanie zdarma,
výhodné platové podmienky.
Bližšie info: 0905359750
2828-40

17. september 2007

NA PRENÁJOM

EUROMOTEL

skladové, výrobné priestory
(od 50 do 5000 m2)
kancelárske priestory a pozemky v areáloch
RISA a RIMAVANU
0915 781 239, 0908 792 702

Restaurant

2833-38,40,42,44

Špeciality
maďarskej kuchyne

MIZA AUTOPOŤAHY s.r.o.
prijmeme:
- krajčírky vyučené, nevyučené zaškolíme
- pracovníkov do strihárne
Kontakt: 0908 487 799, 0907 481 841

ubytovanie od 69 Sk!

Prijmeme čašníka/-čku.
2817-39

V novootvorenej vinárni

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

v Motoreste Cieľ Č.Lúka

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

vás radi privítame každý piatok pri živej
hudbe od 20.00 do 03.00 hod.
VSTUPNÉ ZDARMA
Zároveň prijímame objednávky na rôzne spoločenské
podujatia, rodinné oslavy, školenia, maturitné stretnutia atď.

Info: 047/5633949, 0908960695

a

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

2822

Gemerské Zvesti - najčítanejšie noviny v regióne!
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V oblastných súťažiach neutícha gólová úroda
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Po prvej polovici krajských futbalových súťaží

Gemer naďalej bez straty bodu Prvá prehra Veľkého Blhu
V oblastných futbalových súťažiach pokračuje bohatá úroda gólov.
Najviac ich predminulú nedeľu mohli vidieť v Zacharovciach a v
Chanave, kde padlo 8 gólov, kým v Stárni, v Gemeri a v Rimavskej
Píle po 7 gólov.
V I. triede je na čele naďalej Gemer bez straty čo len jedného bodu, ale
tesne v závese sú aj Stárňa, Chanava a Bátka. Prekvapením kola bolo
vysoké víťazstvo Chanavy nad Klenovcom a nečakalo sa ani víťazstvo
Bátky v Revúčke.
Výsledky 4. kola I. triedy:
Stárňa -Kráľ 5:2 (góly: Patinák 3, Kárász, Ferko-Hugyár 2), Revúčka
–Bátka 1:2 (Šepíl – Lakatoš, Póša), Husiná – Veľké Teriakovce 1:0
(Nagyferenc), Gemer- Rim. Seč 7:0 (Barczi 3, Csutor 2, Drenko,
Lukács), Chanava- Klenovec 6:2 (J. Zsíroš 3, E. Zsíroš, Lenkey,
Kárász – Radič, Barto), Muráň – Ožďany 3:2 (Goldschmidt, Velk,
Matajz – Oláh, Pisár).
Výsledky 4. kola II. triedy:
Uzovská Panica- Jelšava 1:1, Stránska- Čerenčany 2:1, Tisovec B –
Blhovce 2:5, Zacharovce- Gem. Jablonec 6:2.
Výsledky 2. kola III. triedy:
Gem. Ves- Tachty 1:0, Sirk –Radnovce 2:1, Sútor -Chrámec 1:3. s

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvú polovicu jesennej časti krajských
futbalových súťaží. V tretej lige odohrali už dokonca osem kôl, ale rezerva Rimavskej Soboty so sídlom v Martine má na svojom konte o zápas menej. V uplynulom
kole totiž stretnutie Bytča- Rim. Sobota b pre nepriaznivé počasie odložili. Vo IV.
lige došla zrejme trpezlivosť tisovskému vedeniu a po prehre v Brusne odvolalo
trénera Rosiara a na lavičku zasadol Ján Petrák z Revúcej. Ten mal v podstate
víťazný debut, aj keď Tisovčania mali problémy s nevýraznou Revúcou. Opäť sa
nepodaril plný bodový zisk futbalistom z Jesenského, ktorí doma remizovali s
Veľkým Krtíšom, ktorý sa netají ambíciami na postup. Hajnáčka tentokrát cestovala na horúcu pôdu nováčika v Novej Bani a aj keď dala dva góly, inkasovala
opäť štyri a je po šiestich kolách bez zisku čo len jediného bodu.
Výsledky našich mužstiev v 6. kole:
Tisovec- Revúca 2:0 (góly: T. Šándor a Farkaš), Nová Baňa – Hajnáčka 4:2 (góly
hostí: Igo a Végh), Jesenské- Veľký Krtíš 0:0. Po 6. kole je na čele Ružiná s 18
bodmi, Jesenské je na 6. mieste a Tisovec na 7. mieste s 9 bodmi, Revúca je 13.
s troma bodmi a Hajnáčka posledná bez bodu.
V V. lige utrpeli futbalisti Veľkého Blhu prvú prehru, keď v Málinci podľahli 2:1
(gól: Doležal). Rimavské Janovce porazili Mýtnu 2:0 (Góly: Šuhajda, Albert),
Hnúšťa remizovala v Radzovciach 1:1 (gól: Šaliga) a Lubeník vyhral 2:1 na pôde
posledného tímu v Boľkovciach (góly: Svinčiak a Koreň).
s

Ženský futbal v znamení MS v Číne
Mesto Rimavská Sobota
usporiada v dňoch 28. – 29. septembra 2007

XXV. GEMERSKOMALOHONTSKÝ JARMOK
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rimavská Sobota
od 3. septembra 2007.
Predajné miesta budú očíslované.

Súčasne sa v dňoch 27.- 29. septembra 2007
uskutoční v Dome kultúry v Rimavskej Sobote
II. ročník kontraktačno-predajnej cezhraničnej výstavy

EURO-RIMAEXPO 2007
a V. ročník kontraktačno-predajnej výstavy

GEMER-EXPO
Výstavy sú zamerané na: stavebníctvo, bývanie, spotrebný tovar, služby, potravinárske výrobky, prezentáciu
slovenských a zahraničných podnikateľských aktivít.
Informácie na tel. č. : 047/2604628, 5604665, 5631139.

Po neodohratom 5. kole 1. ligy žien vo futbale z dôvodu nespôsobilých
ihrísk (toto naše bude odohraté 10.10. doma so Selcami), pokračuje liga
6. kolom 15.septembra. Nedá mi ale nespomenúť udalosť v Číne, ktorá je
veľkolepá už svojou precíznosťou a nehovoriac už aj o kvalite ženského
futbalu, ktorý ide míľovými krokmi dopredu. Odporúčam si pozrieť na
televíznom kanáli Eurosport hlavne výkonnostnú úroveň Nemecka,
ktoré znesie tie najprísnenšie kritériá. Samozrejme, aj ostatné špičkové
reprezentácie sa im približujú a doslova nás chytá niekedy pri obrazovkách
nostalgia po totálnom futbale Holanďanov, keď dotiahli každú akciu do
konca a hrali smerom dopredu vtipne a oku lahodne. Dnešný mužský
futbal je prenádherný, ale v prevažnej miere ho komercionalizácia tak
ničí, že hráči zabúdajú na jeho hlavnú filozofiu. Veď stačí sa pozrieť na
posledné vystúpenie našej reprezentácie a tým je povedané asi všetko.
Ale späť na našu tému. Tá je veľmi smutná, pretože po minulotýždňovom
článku sa nič z pohľadu mesta nestalo a už teraz je jasné, že do Humenného na majstrovský zápas z finančných dôvodov nemôžeme vycestovať!
Dovoľte mi citovať slovápredsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja Milana Murgaša, ktorý odpovedal na otázky športu takto: „BBSK
si uvedomuje vážnosť situácie v oblasti telesnej kultúry a športu, tobôž v
regionálnom športe. Aby sme predišli ďalšiemu prehlbovaniu nepriaznivého stavu, budeme sa podieľať na tvorbe nových legislatívnych noriem
s využitím našich odborných vedomostí, ale aj skúseností funkcionárov
pôsobiacich vo významných telovýchovných subjektoch nášho regiónu,
pričom budeme vychádzať z významných športových tradícií a výsledkov,
ktorými sa náš kraj hrdo pýši. Pevne verím, že spoločným úsilím štátnych
i samosprávnych orgánov a zdravého jadra telovýchovnej sféry dokážeme
odvrátiť nepriaznivý trend v oblasti športu a kvalitným zákonom o športe
naštartujeme ozdravovací proces v prospech občanov.“
No, to je veľmi pekné, ale všetci, čo pri športe pracujeme, vieme, že v
tomto období robiť šport je ako trest. Deti odmietajú telesnú výchovu ako
predmet v školách, už sa na hodinách TV takmer do úborov ani neprezliekajú, nemajú vytvorené potrebné návyky, je veľmi málo súťaží športového
charakteru medzi školami v porovnaní s minulosťou, a tak sa nečudujme, že
mládež droguje a chodí po zábavných podnikoch. Bohužiaľ, pri hodnotení
telesnej výchovy sa akosi pozabudlo aj na hodnotenie práce učiteľa. Chýba
nová koncepcia, odbornosť, výchovná podoba, dostačujúci počet hodín TV
týždenne, aby nemohol lekár oslobodiť žiaka od telesnej výchovy a stanoviť
kritériá na hodnotenie. Situácia je alarmujúca a slová župana sú
správne, len v praxi to nefunguje, pretože to zastane vždy na ekonomike
športu! Najbližší zápas máme v Čerenčanoch 22. septembra proti LT
Bratislava o 15.00 hod.
Mgr. Róbert Galamb
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MFK Košice B – MFK Rimavská
Sobota 0:0
V zápase priemernej úrovne sa hral medzišestnásťkový futbal bez vyložených gólových
príležitostí v drese Rim. Soboty mal premiéru
stoper Lukáš Nachtman (prišiel do MFK na
hosťovanie zo Slávie Praha). Druhá posila
Ivan Ádam nemohol nastúpiť pre neschopnosť
funkcionárov SFZ vybaviť registračku. Naše
mužstvo nastúpilo v značne oslabenom zložení
bez chorého Janečku, zraneného Kaščáka a Pisára. Na hre to bolo vidieť ale vydreli sme prvý
bod z ihriska súpera.
Zostava MFK: Pulen-Mráz-Nachtman-Rubint-Tomáš-Živanovič-Sihelský(82 min. Migaľa)-Kučerňák-Lazúr-Čižmár (77 min. Pčola)Líška.
ŽK: Kučerňák
Rozhodoval: Šípoš pred slabou návštevou 180
divákov.
O atmosféru sa starali fanúšikovia Rim. Soboty,
ktorí merali cestu do Košíc. Poďakovanie patrí
aj vedeniu MFK za pomoc pri organizovaní
zájazdu.
V nasledujúcom 10. kole privíta MFK Rim.

Sobota na svojom štadióne Michalovce. Hrá sa
v sobotu 22. septembra o 15. hodine.
Zdeno Marek
Ostatné výsledky
Lučenec- Stará Ľubovňa 4:0
Humenné -Inter
0:0
Podbrezová- Šaľa
0:0
Prešov- Prievidza
4:1
Michalovce – Trebišov 2:03

TABUĽKA PO 8. KOLE
1. PREŠOV
2. KOŠICE B
3. PODBREZOVÁ
4. ŠAĽA
5. MICHALOVCE
6. MFK R. SOBOTA
7. PRIEVIDZA
8. INTER BA
9. LUČENEC
10.TREBIŠOV
11.ST. ĽUBOVŇA
12.HUMENNÉ

7
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
0

2
2
3
3
2
1
3
1
4
1
1
5

0
2
2
2
3
4
3
5
3
6
6
4

19:4
17:8
10:4
12:9
11:8
11:10
14:19
12:11
11:13
10:21
9:23
7:13

23
17
15
15
14
13
2
10
10
7
7
5

Výsledkový servis lig. záp.
TJ ŠK Tempus mládežníkov
II.liga žiakov SSFZ skupina juh
Starší žiaci
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 15 –
MFK Nová Baňa 3:1
g.Šustek, Kisfaludi,Csizmadia
Mladší žiaci
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U13 –
MFK Nová Baňa 8:1
g. Galo 3, Antalík 2, Petrus, Andráši,
Ílléš.
Liga prípraviek Sever
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U11 –
Jupi Banská Bystrica 7:1 g. Václavik 2,
Boroš, Múčik, Čiešok, Radič, Maňovský.
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U10
– Jupi Banská Bystrica 4:1 g. Balyo 3,
Morong.
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U
9 – Jupi Banská Bystrica 10:5 Vilček 3,
Hruška 3, Rapčan 2, Janíček, Nôta.
Liga prípraviek Juh
FC Fiľakovo - TJ ŠK Tempus Rimavská
Sobota U 11 2:13
g. Boroš 5,Václavik 3, Múčik 2, Radič,
Maňovský, Balyo.
FC Fiľakovo - TJ ŠK Tempus Rimavská
Sobota U 9 1:4
g. Rapčan 2, Hruška, Matyas.

Názor: Korupcia vo futbale II.
V minulotýždňovom článku som
vyjadril svoj názor na situáciu okolo
korupcie a nedôveru v SFZ. Jasným
dôkazom je aj kvalifikačný zápas
Slovensko –Írsko, ktorý SFZ jednoznačne nezvládol a organizácia
zlyhala na celej čiare. Možno si poviete, že sme regionálny týždenník
a tieto veci nepatria do Gemerských
Zvestí ale všetci dobre vieme, aká je
situácia okolo MFK Rim. Sobota.
Veľmi ťažko sa hľadajú sponzori,
a to hlavne pre to, že je nedôvera
zo strany sponzorov a podnikateľov
voči celkovej situácii v slovenskom
futbale. Ešte šťastie, že sa nájde
pár „dobrodruhov“ na Slovensku,
ktorí vynakladajú nemalé finančné
prostriedky na podporu futbalu.
Nedávno som počul názor jedného
z tých podnikateľov, ktorí prispievajú na futbal nemalou čiastkou.
Ide o pána Antošíka, majiteľa Žiliny
(ináč rodáka z nášho mesta), ktorý
verejne deklaroval a odpovedal na
otázku novinára, že po zverejnení
a dokázaní korupcie v SFZ malo
jeho vedenie jednoznačne odstúpiť.
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Viete, to je názor človeka, ktorý
dáva a zabezpečuje ročne 60 mil.
rozpočet, ale vedenie SFZ ostáva hluché a slepé. Potrebujeme
jednoznačne vyčistiť a vymeniť
celé vedenie a začať sa uchádzať
o dôveru spoločností a sponzorov
futbalu na Slovensku, aby nedošlo
aj k takým situáciám, aká sa stala
nedávno v kvalifikačnom zápase
Slovensko- Írsko (kde, podotýkam,
na našom štadióne mali prevahu
írski fanúšikovia). Zase sme sa
presvedčili, že páni, ktorí majú
na starosti futbal na Slovensku,
jednoznačne zlyhali a nemajú čo
hľadať vo funkciách SFZ. Sú to
ostré vyjadrenia, ale fanúšikovia
na Slovensku nie sú slepí. Politici
často vravia, že účty im skladajú
voliči pri voľbách. V SFZ si asi myslia, že sú nenahraditeľní. Ale veľmi
sa mýlia. Je to hlavne ich chyba, že
na reprezentáciu príde len 5000
ľudí (nabudúce nech stojí lístok
4000 Sk!). Sledujete vôbec finančnú situáciu ľudí, ktorí doslovne
prežívajú zo dňa na deň (okrem

okolia Bratislavy), ale vám je to
jedno. Hlavne, že sa chválite, že ste
úspešní a zahraničie vás uznáva.
Lenže na Slovensku ste na smiech.
Veľmi mi je ľúto futbalistov, ktorí
nastupujú za Slovensko v takej
atmosfére, aká bohužiaľ vládne na
Slovensku. Či sa to týka vybavenia
štadiónov a celkovej atmosféry.
Hráči si nezaslúžia takýto prístup
verejnosti. Ale hlavnú vinu nesie
vedenie SFZ. Ako ďalší príklad môžem uviesť nekompetentný prístup
v kauze prestupu hráča Viazanka,
ktorý vďaka vašej nemohúcnosti
nemôže vykonávať svoje povolanie.
Pýtam sa: Akým právom bránite
hráčovi hrať futbal? Ak náhodou
neviete, tak hráči sú platení za to,
že hrajú futbal (to len šéf SFZ robí
zadarmo). Chcem poprosiť hráčov,
majiteľov klubov, aby apelovali na
okamžité odstúpenie celého vedenia SFZ. Keď to takto pôjde ďalej,
ako je to teraz, štadióny na Slovensku budú zívať prázdnotou. Futbal
sa hrá pre ľudí a nie pre pár jedincov. Viem, že moje články sú ostré,

ale píšem to preto, lebo mi záleží na
tom, aká je situácia vo futbale na
Slovensku. Chcem, aby sa zmenili
pomery a priniesla sa do futbalu
dôvera a vzájomná úcta. Ďalej chcem apelovať na majiteľov klubov
(ktorých si vážim, lebo podporujú
futbal finančne), aby veľmi dobre
vyberali ľudí do funkcií a mali pri
tom šťastnú ruku. Niekto predsa
musí ponúknuť úplatok a určite to
nie sú obyčajní fanúšikovia, ktorí
ho núkajú a vytvárajú nedôveru vo
futbale. V snahe udržať si lukratívne miesta sú to predovšetkým ľudia
a funkcionári, ktorí robia okolo
futbalu. Chcem vyzvať všetkých
ľudí na Slovensku bez ohľadu na
klubovú príslušnosť, aby sa spojili
a očistili futbal od nečestných ľudí
a pomohli naspäť získať dôveru
fanúšikov. Toto všetko sa dá, ale
len po odstúpení terajšieho vedenia SFZ. V nasledujúcom článku
prinesiem názor na minulosezónnu
baráž, ktorej účastníkom bola aj
Rim. Sobota.
Zdeno Marek
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SPP posilňuje zákaznícku linku
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pred
vyše rokom uviedol do prevádzky novú službu pre zákazníkov – Zákaznícku linku SPP
0850 111 363. Kvalifikovaní operátori Zákazníckej linky SPP poskytujú zákazníkom informácie
o cenách zemného plynu, faktúrach a platbách.
Prostredníctvom telefónu môžu zákazníci oznámiť odpočet plynomeru, upraviť zálohu a spôsob platby či aktualizovať údaje zo zmluvy. Zákaznícka linka SPP je k dispozícii v pracovných
dňoch v čase od 7.00 do 20.00 hodiny za cenu
miestneho volania. Od 1. 10. bude Zákaznícka
linka SPP posilnená o nových operátorov.

So Zákazníckou Linkou SPP získate
informácie z pohodlia svojho domova
Zákaznícka linka SPP predstavuje jednoduchý,
rýchly a flexibilný spôsob, ako môžu zákazníci
z pohodlia svojho domova získať všetky potrebné informácie. Záujem o tento pohodlný spôsob
kontaktu rastie, o čom svedčí aj počet volaní.
„V tomto roku Zákaznícka linka SPP zaznamenala vyše 317 000 volaní, z ktorých bolo 92 %
zodpovedaných. Našou snahou je, aby sme
zákaznícke hovory vybavili k čo najlepšej spokojnosti našich zákazníkov. Linka tiež úspešne
zvládla nápor volaní v súvislosti so zavedením
cenového zvýhodnenia pre seniorov Plus Senior,“ povedala riaditeľka sekcie masového trhu
SPP Katarína Lucinová. Na jeseň začne SPP
prostredníctvom zákazníckej linky aktívne ponú-

kať produkty a služby, ktoré prispejú ku komfortnému využitiu zemného plynu. V budúcnosti plánuje SPP rozšíriť možnosti kontaktu z pohodlia
svojho domova aj o interaktívny webový portál.
S pracovníkmi Zákazníckej linky SPP sa môžu
zákazníci skontaktovať nielen telefonicky, ale aj
e-mailom na zakaznickalinka@spp.sk či na faxovom čísle 02/5869 9000. Zákaznícka linka
vybaví mesačne približne 4 000 e-mailových,
resp. faxových otázok zákazníkov.

SPP optimalizuje počet
zákazníckych centier
SPP chce prostredníctvom pohodlnejšej telefonickej či elektronickej formy kontaktu so

zákazníkmi pokračovať v nastúpenom trende
efektívnejšieho a rýchlejšieho spôsobu obsluhy
svojich zákazníkov.
Keďže využívanie služieb Zákazníckej linky SPP
neustále narastá, pristupuje SPP k optimalizácii
počtu Zákazníckych centier SPP, určených na
osobný kontakt so zákazníkom. Od 1. októbra
2007 bude zákazníkom k dispozícii 19 z pôvodného počtu 39 zákazníckych centier.
Informácie o rušených Zákazníckych centrách
SPP bude možné získať na webovej stránke
www.spp.sk, prostredníctvom Zákazníckej linky
SPP 0850 111 363 a tiež oznamom, umiestneným priamo v rušených regionálnych Zákazníckych centrách SPP.

Zoznam najbližších Zákazníckych centier SPP, platný od 1. 10. 2007
Mesto, adresa

Otváracie hodiny

ZVOLEN
Lieskovská cesta 1418/5, 960 27 Zvolen

Po, Ut, Št, Pi:

LUČENEC
Železničná 44, 984 01 Lučenec 1

Po, Ut, Št, Pi:

ROŽŇAVA
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Po, Ut, Št, Pi:

Streda

Streda

Streda

12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

8:00 - 11:30

12:00 - 17:00

Poznámka: k 1. 10. 2007 sa ruší Zákaznícke centrum SPP v okrese Rimavská Sobota.

ZÁKAZNÍCKA LINKA SPP • 0850 111 363

www.spp.sk

Ponúknite psíkom z útulku nový domov
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Frodo- 2-3- ročný psík stredného
vzrastu. napriek vážnej nehode, z ktorej mu zostala jazva na zadnej labke,
je to jeden z najmilších a najoddanejších psíkov v útulku. Svoj domov bude
strážiť a svojho pána ochraňovať.
Kastrovaný.
Hnedka- 4- ročná fenka stredného
vzrastu. Vďaka svojej bezproblémovej
povahe je maznáčikom útulku. Je
hravá, zbožňuje dlhé hladkania a veľa
lásky. Je vhodná aj k starším ľuďom aj
k deťom, do domu aj do bytu. Sterilizovaná.

Rexo- 3-ročný psík stredného vzrastu. Ostražitý, dobrý strážca každého
domu i firmy.

Riky- 2- ročný psík, skutočné „levíča“ útulku, má huňatú, dlhú srsť a
odvážne srdce. Voči svojmu pánovi
je pozorný, stráži a šteká na každý
podozrivý pohyb. Vhodný do domu aj
do bytu.

12.9.2007 16:15:41

Dnes sa o možnosť nového domova zaujímajú tieto psíky
z lučeneckého útulku na snímkach. Ak vám nie je ich osud
ľahostajný a chcete sa o ne postarať, volajte kedykoľvek vedúcu útulku K. Ferenczovú, t. č. : 0907 134 955, 0903 647 914.
Prispieť finančným darom na opustené psíky môžete na č. účtu:
2622170345/1100. Obyvatelia i pracovníci útulku ďakujú.
Rony - 2-3-ročný psík veľkého
vzrastu, veľmi dobrý strážca
domu i firmy. Je ostražitý, pozorný a rozumný spoločník.

Suti – 6- mesačné šteniatko, má
krásnu, lesklú, čiernu srsť, bude
veľkého vzrastu. Je to jeden
z miláčikov útulku. Prekonal
vážnu chorobu, odvtedy rastie
jedna radosť. Je veľmi odvážny,
úprimný a láskyplný. Bude z
neho fantastický pes.
Ušiak – 3-ročný psík malého
vzrastu, typický beťár na dedinský alebo mestský dvor. Veľmi
milý, strážny psík, ktorý vás bude
oddane strážiť a poslúchať.

Okrem týchto psíkov na vás v lučenskom psom útulku čaká ešte veľmi veľa labiek, dospelé psíky aj šteniatka (krížence čuvača a malamuta, krížence jazvečíka, krížence labradora a nemeckej dogy a iné)

