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úvodník

Odveta lúzerov

POSLANECKÝ
pokračuje
MARATÓN 2. októbra
O hospodárení a odmenách v októbri
Popoludní boli na programe majetkovoprávne
otázky, ktoré vyvolali
rušnú a často aj kontroverznú diskusiu. Ostatné
body programu poslan-

ci nestihli v rokovacím
poriadkom schválenom
čase prerokovať, a tak
bude maratón pokračovať
v utorok 2. októbra o 14.
hodine. Na programe
bude o. i. aj hospodárenie
mesta za 1. polrok 2007,
návrh na 3. zmenu rozpočtu, návrh na poskytnutie odmeny primátorovi mesta, jeho zástupcovi
a hlavnému kontrolórovi
mesta, návrh na rozšírenie počtu príslušníkov
mestskej polície i spoločnosti Energobyt na
zníženie cien tepla.
Viac zo zasadania str. 2.
kan

INZERCIA

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167

2227

Vadex, s. r. o.,
Rimavskosobotský Mäsohrad
Ul. B. Bartóka 24, Rim. Sobota

AKCIA: tlačenka- vák. bal. 85 Sk/kg
bravčový parízer 60 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota

KÚPIME SKLAD
alebo RODINNÝ
DOM alebo pozemok
vhodný na podnikanie (sklad)

MONTAG s.r.o
KONTAKT:
0905 705 966
58 11 788

2825-40

Vaša lekáreň
www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS
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V jeho úvode ich bolo
prítomných 19. Poslanci
si minútou ticha uctili pamiatku pri nehode tragicky zosnulého architekta
Stanislava Krosnera. Po
voľbe návrhovej komisie a určení zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
nasledovala správa o činnosti mestskej rady, ktorú
predložil prednosta mestského úradu Ladislav

Kovács. Dopoludnia sa
rokovalo o správe o hospodárení a cieľoch hospodárenia v mestských
lesoch, ktorej predkladateľom bol primátor mesta Štefan Cifruš. Počas
trojhodinovej prestávky
sa niektorí z poslancov
a vedenie mesta zúčastnilo pohrebu architekta
S. Krosnera.
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V zasadačke bývalého
Župného domu v Rimavskej Sobote prebehlo minulý týždeň
v utorok rokovanie
poslancov mestského
parlamentu.

Na vulgárnom
internetovom
portáli sa
nedávno objavili
manipulujúce
články týkajúce
sa Gemerských Zvestí a Gömöri
Hírlap so zdeformovanými informáciami. Boli k nim pripojené aj
osočujúce komentáre, ktorých
autorstvo je anonymné. Z nechutnej kampane zameranej proti
mestským médiám trčí slama
tých, ktorým sa ich v apríli nepodarilo sprivatizovať. Za ich kúpu
vtedy ponúkali smiešnu sumu 200
tisíc korún. Poslanci mestského
parlamentu však rozhodli, že vydavateľom GZ a GH bude naďalej
Mesto Rim. Sobota. Dali novému
vedeniu šancu skvalitniť periodiká
do marca budúceho roka, kedy sa
činnosť redakcií bude prehodnocovať. Záujemcovia teda neuspeli.
Ich odveta vo forme manipulácie
s verejnou mienkou s cieľom
vyvolať hystériu proti novinám
prostredníctvom internetu na
seba nenechala dlho čakať. Mnohí
čitatelia našich novín si však určite
všimli, že od mája nastalo niekoľko i viditeľných zmien. Zvýšil sa
počet spravodajských a publicistických materiálov, sprehľadnila sa i štruktúra novín a vďaka
novému technickému redaktorovi
Jaroslavovi Verlíkovi sa zmenila aj
grafika. Obe redakcie boli technicky i personálne poddimenzované.
V Gömöri Hírlap od decembra
minulého roka nepracoval žiadny
redaktor na TPP a noviny ležali
len na pleciach externistov. V júli
bolo vypísané výberové konanie
a od augusta boli do pracovného
pomeru prijaté dve redaktorky
Alžbeta Homolyová a Andrea Dósová ( o tom sme vás už informovali v predchádzajúcich číslach).
Mesiac predtým sa stala členkou
redakčného kolektívu Dana
Vojteková, ktorá má na starosti

pokračovanie str. 2
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Mestské lesy: rozhodne výberové konanie
Rušná diskusia sa rozpútala
na septembrovom rokovaní
rimavskosobotských poslancov
mestského parlamentu v súvislosti so správou o hospodárení
a jeho cieľoch v mestských
lesoch.
Poslanci si vypočuli piatich záujemcov, ktorí sa uchádzajú o dlhodobý
prenájom mestských lesov o výmere 1554,58 ha v kat. úz. Tomašová,
Gemerček, Rim. Sobota. Medzi
nimi boli súčasný prenajímateľ Lesy

SR, š. p. Banská Bystrica- Odštepný závod Rim. Sobota, Slovenská
lesnícka spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Zoltán Czene, LES
KORP, s.r.o., Hnúšťa a M-D-J, s.r.o,
Košice. Komisia podnikateľskej
činnosti, obchodu, bytov, služieb
a cestovného ruchu odporučila na
prenájom lesov vypísať verejnú
ponuku so stanovením podmienok,
za ktorých sa môžu uchádzači do
nej prihlásiť.
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy a oddelenie

životného prostredia mestského
úradu však odporučili predĺžiť nájom Lesom SR. Aj názory poslancov
na túto tému boli rôzne. Niektorí
navrhovali vypísať výberové konanie s vopred určenými kritériami.
Iní zastávali názor, aby bol prenájomca vybraný na základe najvyššej
cenovej ponuky. Po dvojhodinovej
diskusii napokon prijali uznesenie,
aby bolo na prenájom mestských
lesov vypísané výberové konanie,
pričom určujúcim kritériom bude
však cena.
kan
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anketa

O novinách
Znova sme oslovili obyvateľov mesta. Tentokrát sme boli
zvedaví na to, čo si o našich
novinách myslia. Ste spokojní
s vynovenými Gemerskými
Zvesťami? O čom by ste sa
ešte chceli v našom týždenníku dočítať?
Ján Jamnicky, Rimavská Sobota:
„Myslím si,
že v novinách
by malo byť
viacej z diania v meste. Často sú v
nich články o poslancoch mesta,
malo by byť viac informácií o živote v meste, životnom prostredí a o
celom našom okrese. Teda, mali by
byť obšírnejšie.“
Pavel Kojnok, Rimavská Sobota:
„Som spokojný, tie nové sú
lepšie. Hlavne
ma v nich zaujíma šport, inzeráty ale
prečítal by som si aj články zo zahraničia, také perličky.“

Firma Kissling sa bude rozširovať
Ťažiskovým bodom rokovania
poslancov mestského parlamentu boli majetkovoprávne
otázky. Počas štyroch hodín sa
v nich zaoberali o. i. odpredajom časti tzv. Pappovho domu
na Šrobárovej ul., schválili vysporiadanie stavby vodovodu
Mojín- Dúžava, odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta
v čističke odpadových vôd pre
Stredoslovenskú vodárenskú
spoločnosť v celkovej sumevrátane príslušných pozemkov33,8 mil. korún.
Poslanci schválili aj odpredaj pozemkov v objekte bývalých kasární
spoločnosti Kissling Invest Slovensko o výmere cca 19 000 metrov
štvorcových za kúpnu cenu 210
Sk/m2. V tomto bode rokovania
vystúpil aj konateľ spoločnosti Ing.
Jozef Hrablay. Firma zabezpečuje
činnosti súvisiace s oblasťou jem-

nej mechaniky, elektrotechniky
a elektroniky. V súčasnosti sídli
v prenajatých priestoroch v budove
Junior Komplexu. Má 40 stálych zamestnancov a 15 dočasných. Mieni
sa rozširovať a ku koncu budúceho
roka plánuje zamestnať 60 ľudí a
k 1. 10. 2010 asi 80. Jej zámerom je
vybudovať novostavbu v hodnote
cca 100 mil. korún. Prešiel aj návrh
na nájom nebytových priestorov
pre Sewon ECS Slovakia v bývalých
kasárňach. Rušná diskusia sa týkala
aj odpredaja budovy bývalej ZŠ vo
Vyšnej Pokoradzi pre súkromných
podnikateľov Milana a Petra Sojku,
ktorí tam prevádzkujú pekáreň.
Znalecký odhad bol na 1,2 mil.
korún, ale podnikatelia ponúkli
800 tisíc. Medzi diskutujúcimi
bola aj predsedníčka výboru tejto
mestskej časti Drahoslava Hrončeková. S odpredajom súhlasila
s podmienkou, že získané financie
budú preinvestované len vo Vyšnej

Pokoradzi a nebudú zahrnuté do
rozpočtu mesta. Poslanci napokon
schválili odpredaj za znalecký posudok s možnosťou splátok. Schválená
bola aj zmena účelu využitia bytu
nad Mestskou galériou na Hlavnom
námestí na nebytové účely. Vedenie
galérie v nich chce zriadiť stálu expozíciu zbierkového fondu galérie
zameranú na prezentáciu umenia
regiónu a hlavne diel Bélu Bacskaiho. Priestory majú byť využité aj
na depozitár a rezidenčné pobyty
pre umelcov. Rušná diskusia sa
rozpútala v súvislosti so žiadosťou
o odpredaj pozemku na sídl. Západ
pre podnikateľa Pavla Törkölyho,
ktorý chce zriadiť lekáreň a predajňu
drogérie a papiernictva. Podnikateľ
ponúkal 300 Sk za meter štvorcový,
no poslanci žiadali zvýšiť cenu v
sumeod 400 do 630 Sk. Poslanecký
zbor napokon prijal uznesenie o odpredaji pozemku za 400 Sk za meter
štvorcový.
kan

Vladimír
Štolc, Rimavská Sobota:
„Páčia sa mi,
kupujem ich
pravidelne.
Hlavne ma zaujímajú mestské udalosti.“
pýtala sa: do

Odveta lúzerov
dokončenie zo str. 1

príjem inzercie, styk s verejnosťou
a administratívu. Vďaka poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí nám
schválili v rozpočte financie na zvýšené investície, sa podarilo technicky
poddimenzované redakcie aj vybaviť
modernou počítačovou technikou.
Konsolidácia mestských médií však
ešte stále nie je ukončená a dá sa
povedať, že krízový stav naďalej
pretrváva. V súčasnosti pracujeme na
skvalitnení tlače a na prijatí redaktora do GZ, ktorý by obohatil špotrové
spravodajstvo. Verím, že zmeny
s podporou vedenia mesta i vás, milí
čitatelia, zvládneme. O našich krokoch vás budeme i naďalej, tak ako
doteraz, pravidelne informovať.
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
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Primátor Š. Cifruš nebol na rokovanie vlády pozvaný
Médiami preletela správa, že prvý muž
Rim. Soboty Štefan Cifruš nebol na
výjazdové zasadnutie vlády do Tisovca
pozvaný a ani sa ho nezúčastnil. On sa k
tejto téme vyjadril, že to nie je otázka osoby a mesto bolo zastúpené prednostkou
obvodného úradu J. Uhrinovou, ktorej
osobne poďakoval za pripravený materiál

a všetko, čo pre mesto urobila. Delegovaný bol aj zástupca primátora P. Piliarik,
ktorý je vo veciach zainteresovaný aj po
straníckej linke. „Nie som ješitný človek,
a keď každý urobí kúsok roboty pre toto
mesto, tak sa splní účel, ktorý sme chceli.
Nechcem toho času kritizovať, prečo sa
zasadnutie vlády nekonalo v okresnom

meste ale na druhej strane, keď sa splní
to, čo premiér prisľúbil, budem spokojný.
Nemyslím si, že moja účasť by bola zmenila rozhodnutie vlády, nakoľko materiál
bol veľmi dobre pripravený a zástupcovia
regiónu prítomní,“ skonštatoval Š. Cifruš. Dodal, že si počká dva mesiace, a
keď sa prísľub vlády nebude plniť, potom

Prevažovali stavebné materiály

Koncom uplynulého týždňa sa v
rimavskosobotskom dome kultúry
konal 5. ročník slovensko-maďarskej
kontraktačno-predajnej výstavy Gemer Expo 2007 a 2. ročník všeobecnej
kontraktačno-predajnej výstavy Euro
Rima Expo 2007.
Slávnostným prestrihnutím pásky podujatie otvorili primátor Rim. Soboty Štefan
Cifruš, prednostka obvodného úradu Jana
Uhrinová a generálny konzul Maďarskej
republiky v Košiciach János Szerencsés.
Na výstavnej ploche 1 300 m2 sa prezentovalo 51 firiem. Z nich bolo 36 zo Slovenska,
11 z Maďarska, 2 z Čiech, 1 z Poľska a jeden
spoločný slovensko-maďarský subjekt
Euroregión Slaná-Rimava. Ako nás informovala organizátorka výstavy a riaditeľka

spoločnosti SVT Spišská Nová Ves Mária
Kleinová každoročne na výstavách prevažujú stavebné materiály a technológie s
nimi spojené, ktoré sú doplnené nábytkom
a bytovými doplnkami. Nechýbali však ani
invalidné vozíky, schodolez, expozície áut
či finančné služby. Súčasťou výstav bolo aj
maďarsko-slovenské stretnutie podnikateľov organizované Obchodnou kanceláriou
Veľvyslanectva MR a ITD Hungary.
„Myslím si, že výstavy majú svoje opodstatnenie, lebo aj prostredníctvom nich sa naše
mesto dostáva do povedomia verejnosti
a dávajú určité podnikateľské možnosti.
Budem naďalej podporovať cezhraničnú
spoluprácu, aby sa podnikatelia mohli
stretnúť a prezentovať svoje zámery,“ vyjadril sa primátor mesta Š. Cifruš.
kan

Na jarmoku klobásky aj burčiak
V Rimavskej Sobote vládla minulý týždeň v piatok a v sobotu jarmočná
atmosféra. Konal sa Gemersko-malohontský
jarmok, nadväzujúci
na tradičné sobotné
trhy, ktoré dali mestu
meno.
Otvoril ho primátor mesta
Štefan Cifruš, ktorý prijal
na radnici i zahraničných
hostí. Historickú atmosféru umocňoval alegorický
sprievod idúci od obvod-

ného úradu na Hlavné
námestie a ukážky historického šermu v podaní
skupiny Jago, ktoré sa pre
dážď museli predčasne
skončiť. Ako to už býva
zvykom, na Hlavnom námestí bola prezentácia a
predaj remeselníckych
výrobkov. Návštevníkov
jarmoku lákal aj predaj
rozličného spotrebného
tovaru na uliciach Malohontskej a Jánošíkovej.
Pravú jarmočnú atmosféru dotvárala aj vôňa klo-

básky či iných grilovaných
špecialít. Niektorí neodolali ani burčiaku. V rámci
kultúrneho programu sa
divadlo Maska zo Zvolena
predstavila rozprávkovou komédiou pre deti
a dospelých Čarodejník
Abrak a drak. Tohoročný
jarmok však sprevádzalo
sychravé, daždivé počasie,
čo niektorých predávajúcich i občanov odradilo.
Fotoreportáž prinesieme
v budúcom čísle.
kan, foto da

bude kritický. Toho času by akákoľvek
kritika nebola férová. Zarážajúce však
na tejto záležitosti boli slová premiéra
Fica, ktorý pred médiami povedal, že on
konkrétnych ľudí nepozýval. „Nikdy som
sa tým nezaoberal, prečo tu vlastne nebol
pán primátor, neviem. Mne postačovali
tí, ktorí tu boli,“ povedal.
kan

Splní Ficova vláda sľuby?
V Tisovci sa konalo 26. septembra výjazdové zasadnutie Vlády SR. Prvým bodom rokovania bola situácia v okrese Rim.
Sobota a to, ako mu môže pomôcť. Vláda vzala na vedomie
analýzu sociálno-ekonomickej situácie nášho okresu a návrhy
na jej zlepšenie. Vypracovala ich pracovná skupina zložená
z prednostky obvodného úradu, viceprimátora mesta Rim.
Sobota, predsedu ZMOG, poslancov BBSK, vedúcich oddelení Úradu BBSK, pracovníkov štátnej správy, samosprávy i
poslancov MsZ. Podľa slov prednostky obvodného úradu J.
Uhrinovej situácia by sa dala zlepšiť riešením štyroch priorít.
Prvou je cestná infraštruktúra, ktorá sa týka dobudovania
rýchlostnej cesty R2 Bratislava – Košice, druhou realizácia
priemyselných parkov v bývalých kasárňach v Rim. Sobote a
v objekte firmy T-GUM v Hnúšti. Treťou je rozvoj cestovného
ruchu, resp. vybudovanie aquaparku na Kurinci a dokončenie
zimných stredísk na severe nášho okresu v Kokave a Tisovci.
Štvrtou prioritou je pilotný projekt sociálneho poľnohospodárskeho podniku, ktorý by riešil zamestnanosť dlhodobo
nezamestnaných.
“Tento projekt má pripraviť Ministerstvo práce, soc. vecí a
rodiny tak, aby boli pri jeho tvorbe prítomní aj zástupcovia
okresu Rim. Sobota a Revúca. Ostatné priority sa majú začať
realizovať v priebehu budúceho roka s tým, že o dva roky má
byť výjazdové zasadnutie vlády v Rim. Sobote a zhodnotí sa
to, čo sa zrealizovalo,“ informovala nás J. Uhrinová, ktorá
dúfa, že vláda začne naozaj robiť konkrétne kroky, ktoré
pomôžu nášmu okresu. Podľa nej výjazdové zasadnutie bolo
prínosom a signálom toho, že vláda má záujem nepriaznivú
situáciu v našom okrese riešiť. Podobný názor zastáva aj
primátor Tisovca P. Mináč. Podľa neho by sa mala najskôr
riešiť infraštruktúra, dobudovanie R2, ktorá je dôležitá pre
príchod investorov i rozvoj regiónu. To, či splní Ficova vláda
sľuby, však ukáže čas.
kan
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TSM sa ,,pochlapili”, mláky nebudú...
Nedávno sme v Gemerských
Zvestiach písali o prevádzkovateľoch stánkov na autobusovej stanici v Rim. Sobote.
Trápilo ich, že sa počas dažďov tvoria na komunikácii
veľké kaluže vody. V tejto súvislosti sme oslovili riaditeľa
TSM Pavla Rábelyho, ktorý
prisľúbil, že sa bude snažiť
situáciu riešiť.

v skratke

Kultúrne
pozvánky
Kresťanské country
Občianske združenie Adra & sólový spevák gospel music Jim McDonald Vás srdečne pozývajú na koncert kresťanských country piesní,
ktorý bude v utorok 2. 10 o 19. hod.
v Dome kultúry v Rim. Sobote.
Remeselníci Marty Fügedy
V galérii Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry sa 2. októbra o 16. hod. uskutoční vernisáž
výstavy Združenia ľudového umenia Marty Fügedy. Jej súčasťou
budú ukážky tvorby remeselníkov.
Výstava potrvá do 16. októbra.

Potešiteľné je, že svoj sľub
v krátkom čase splnil. Minulý týždeň v utorok sa totiž
zrealizovala živicová úprava
komunikácie, ktorá by mala
zabrániť tvoreniu sa mlák
pred stánkami.
kan, foto moly

postrehy z mesta

Balkánska paradajková...

Výklad
Poznámka zodpovednej ženy
pri prezeraní výkladu s fotkami mladomanželov: „Musím
si dobre popozerať tváre
ženatých mužov, aby som vedela, s kým si nemám začať,
keď ma začne „baliť“...“

Išli sme sa najesť do jednej nemenovanej reštaurácie v našom meste.
V jedálnom lístku nám padla do oka
„Balkánska paradajková polievka“.
Hm, to bude určite nejaká špecialita,
pochúťka- povedali sme si a zároveň
si ju objednali. Čašník ju priniesol
úplne horúcu, pred chvíľou asi musela

doslova vrieť. Jej chuť mi však bola
akási povedomá. Instantná minútová
polievka – došlo mi. Hm, netušil som,
že vrecúšková paradajková polievka,
ktorú si občas kúpim v potravinách,
je vlastne „balkánskou špecialitou“.
S jediným rozdielom – v cene...
Peter z Rimavskej Soboty

Spomienka na Jána Francisciho Rimavského
Obradná sieň Mestského úradu v Hnúšti sa 6. septembra stala miestom slávnostného aktu. Spomínalo sa na Jána
Francisciho Rimavského pri príležitosti
prvého stretnutia s jeho potomkami
žijúcimi v Maďarsku.
Pochádzajú z Budapešti, Salgótarjánu
a Miškovca. Na slávnostnom obrade vo
svojom otváracom príhovore primátor
mesta Hnúšte Martin Pliešovský ocenil
spoločenskú a kultúrnu činnosť J. F. Rimavského. Po krátkom kultúrnom programe

jeho potomok ,žijúci v Maďarsku, Tamás
Frics sa poďakoval primátorovi za toto
stretnutie, ktoré zorganizoval Frics Tamás
s Peterom Feledym. Po slávnostnom akte
účastníci položili vence k buste J.F.Rimavského. Oslava sa skončila neformálnymi
rozhovormi na mestskom úrade. Na záver
by som sa chcel poďakovať rimavskosobotskému skautskému klubu za účasť na
organizovaní tejto akcie.
István Újj,
veliteľ rimavskosobotského
klubu starších skautov

Dni nezábudiek a duševné poruchy - nezabudnime
Celoslovenskú kampaň
Dni nezábudiek, spojenú s predajom umelých
kvietkov nezábudieksymbolom duševného
zdravia- organizuje liga
v spolupráci s materskými
centrami, organizáciami
pacientov a príbuzných,
neziskovými organizáciami, vybranými školami,
centrami pedagogickopsychologických poradní
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a regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva
už štvrtý rok. Krehkosť
nezábudky symbolizuje
zraniteľnosť ľudskej duše,
preto kúpa tohto kvietku
vyjadruje solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia duševnými
ochoreniami. V tomto roku
bude zbierka prebiehať na
Slovensku v dňoch 10.,11
a 12. októbra počas týždňa
duševného zdravia, ktorý

sa koná pri príležitosti
Svetového dňa duševného zdravia. Je venovaný
nielen ľuďom s duševnými ochoreniami a možnostiam ich liečby ,ale aj
ostatným, aby si uvedomili vážnosť duševných porúch a snažili sa im predchádzať. Komunikačná
kampaň a zbierka počas
Dní nezábudiek bude preto toho roku zameraná na

sociálne začlenenie ľudí
s duševnými problémami (podpora chránených
dielní, chránenej práce,
chráneného bývania, podpora vzdelávania, stacionárov na zmysluplné
a tvorivé trávenie voľného
času ). Miestny organizátor zbierky OZ Opora
G+N a Trend G+N v Rim.
Sobote ďakuje médiám za
podporu dní nezábudiek.

Oslava folklóru i regiónu
BBSK, GMOS, MsKS a TIC v Rim.
Sobote Vás pozývajú na kultúrnospoločenské podujatie s názvom
Zabaľte si do batoha, ktoré bude
v rámci Svetového dňa cestového
ruchu 6. 10 na Námestí Š. M. Daxnera a v dome kultúry. Na programe budú od 9. hod. pozývačky
na podujatie v meste, od 10. hod
otvorenie programu pred domom
kultúry, ochutnávka regionálnych
špecialít, prezentácia projektu Maľovaná truhlica, prehliadka ľudového odevu, kyjatických hračiek,
vystúpenie folklórnych súborov
atď. Od 13. hod. sa uskutoční uvedenie knihy vydavateľstva Dajama
Slovenské Rudohorie –západ-Cerová vrchovina.
Slovenský rybársky zväz mestská
organizácia Rimavská Sobota
I. obvodná organizácia organizuje
BRIGÁDY:
20. 10. 2007
Náhradný termín
Miesto konania: VN Ožďany
V čase od 8.00 do 14. hod.
21. 10. 2007
Miesto konania: VN Kurinec
V čase od 8. 00 do 14 .00 hod.

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.
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V. Mináč - komunista, či Slovák?
„Pre nás je právo nad všetkými právami, to je naša zvrchovanosť,
pre nás je ústava nad všetkými ústavami, to je Ústava slobodnej Slovenskej republiky“.
Toto je Mináčov výrok, ktorý je
na pamätnej tabuli na budove
bývalej Slovenskej národnej rady,
ktorý bol predmetom polemiky.

to, čo ostatní občania SR by asi ani
nemali poznať, pretože médiá tento
výrok neuverejnili? Alebo nesmeli?!
V rámci slobody prejavu !!!

Neviem, ktoré médium na Slovensku
prinieslo znenie tohto výroku, voči
ktorému mal výhrady najmä poslanec P. Minárik. Ja som tento výrok,
ktorý médiá odsudzujú, našiel len na
teletexte STV.
Prečo práve poslanec strany, ktorá
bola proti prijatiu zvrchovanosti,
ústavy aj samostatnosti SR odsudzuje

A čo víťazný február?
Prečo pán poslanec nekritizuje napr.
expredsedu vlády a (mini) strany,
ktorý kedysi napísal ódu na Víťazný
február. Vari už na to zabudol ?!O
takýchto tzv. slovenských občanoch platí to, čo povedal A.Matuška
r.1946: „Slováci sme, dokonca sme
Slováci od rodu, a každý druhý národu

len na škodu!“
Prečo práve poslanec kresťanskej
strany srší nenávisťou k Slovensku
a odsudzuje výrok človeka, ktorý
v bývalom režime viedol Maticu
slovenskú ?!
Všetkým podobne zmýšľajúcim
odporúčam, aby si prečítali aspoň
dve diela V.Mináča: Tu žije národ a
Dúchanie do pahrieb. Ak si ani po ich
prečítaní niečo neuvedomia, potom je
zbytočné, aby z našich daní poberali
všetky výhody poslancov, zvolených
občanmi tejto republiky !

Koho prezentujeme?
Dokedy sa Slováčikovia ešte budú
deliť na evanjelikov-katolíkov, komunistov-antikomunistov, na Slovákov
– „čistokrvných“ Neslovákov ….
Nie sme všetci občania Slovenskej
republiky Slovákmi ? Koho potom
v zahraničí reprezentujeme, keď
tam chodíme s pasom Slovenskej
republiky?!
Peter Dragijský

KDH DO PLYNU? Zarážajúce prejavy neznášanlivosti
V letných mesiacoch sa aj v Rim. Sobote objavili šokujúce bilbordy kampane Právo na život
s usmrteným zakrvaveným ľudským embryom.
Už sme v minulom čísle našich novín písali, že
reklama vzbudila kontroverzné názory a Rada
pre reklamu rozhodla, že je neetická a žiadala
bilbordy stiahnuť.
Hovorkyňa kampane sa k tejto záležitosti pre médiá
vyjadrila, že je to obmedzovanie slobody prejavu.
V Rim. Sobote sa bilbordy nachádzajú pri pošte,
Hypernove a pri autobusovej stanici. Tam ktosi na
jeden z nich strieborným sprejom napísal hanlivý
a osočujúci nápis pripomínajúci fašistické praktiky:
KDH-ci do plynu! Aj keď anonymného sprejera
možno reklama pobúrila, takýto odsúdeniahodný
prejav neznášanlivosti si mal odpustiť. Smutné je,
že podobné hanlivé nápisy nie sú v našom meste
ojedinelé. Pred dvoma rokmi do Pamätníka obetiam
holokaustu vandali vyryli ostrým predmetom rôzne
heslá a nápisy, napr. aj to, že Holokaust je klamstvo.

V našom meste sa sporadicky objavujú nechutné prípady vandalstva
Vlani v októbri zas zhanobili mramorovú
tabuľu Sándora Petőfiho na Dome múz na
Tomášikovej ulici. Fixkou tam ktosi napísal
vulgárny text s pravopisnými chybami.
V súvislosti s týmito prípadmi sa vynára aj

táto otázka: Čo vedie vandalov k uchyľovaniu sa takýchto praktík ? Možno na
ňu nevedia jednoznačne odpovedať ani
oni samotní...
kan, foto autorka

Jubilanti v klube dôchodcov oslavovali
Motto: Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok.. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok...
Klub dôchodcov- JDS v Rimavskej Sobote prežíval vo štvrtok
20. septembra radostný deň.
Jeho členovia sa stretli na
posedení s jubilantmi, ktorí
sa dožívali svojich okrúhlych
narodenín.
Bolo ich jedenásť. Jubilantov
prišli za mestský úrad pozdraviť
zástupca primátora mesta Pavel
Piliarik a Katarína Noruláková

z oddelenia kultúry a starostlivosti
o občana. Všetkých privítala predsedníčka KD Jolana Kalianková
a jubilantom sa prihovorila milými slovami. Báseň zarecitovala
V. Bottliková. Kultúrny program
pripravila V. Slatinská s E. Čarnokou. Krásneho životného jubilea 80 rokov sa dožil Alexander
Fröhlich.
Ďalšími jubilantmi boli: M. Danielis, Ľ. Hindulák, V. Slatinská,

Š. Čomorová, T. Jávorský, B. Klimová, B. Zubáč, M. Ferenczová,
E. Rajzingerová. Najmladšia
členka klubu D. Köbölová oslávila
55 rokov. Jubilanti sa podpísali
do pamätnej knihy mesta a dostali karafiát. P. Piliarik sa im vo
svojom príhovore poďakoval za
doterajšiu prácu a poprial im veľa
zdravia do ďalších rokov života.
Po slávnostnom akte a prípitku
nasledovalo spoločné posedenie

pri dobrom jedle a pečive, ktoré
jubilantom pripravil výbor KD.
Zostalo aj dosť času na spomienky, mladosť, na spev. Dúfame, že
stretnutie s jubilantmi splnilo svoj
cieľ, že sa spolu dobre cítili a bolo
im príjemne teplo na srdiečku.
Nech vám zo dňa na deň rastie
láska, blaho, pokoj, šťastie. To je
naše prianie.
Za výbor KD
Z. Ľavdisová
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Tak ako každý rok aj teraz v termíne od 24.9. do 21.10. 2007
bude prebiehať jesenné upratovanie. Na tento účel budú
rozmiestnené veľkoobjemné
kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Žiadame
občanov, aby túto možnosť
maximálne využili.
HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
30.9. – 7.10.2007
K.Mikszátha - parkovisko
A. Markuša
sídlisko Rimava – medzi bytovkou
B-1 a B-2
sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
7.10. – 14.10.2007
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
14.10. – 21.10.2007
Dúžava – pri cintoríne

Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom
dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Veľkoobjemový kontajner - VOK
je určený na zber objemného odpadu. Do tohto VOK-u v žiadnom
prípade nepatrí nasledovný odpad :
stavebný odpad, nebezpečný odpad
(napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,
pneumatiky, akumulátory, obaly z
náterových hmôt) a pod. Na odpad
zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude
v tých istých termínoch pristavený
druhý – osobitne označený kontajner
( VOK ). Občania môžu odovzdávať v
priebehu celého roka odpady ( vč.
odpadu zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný)
zdarma v Zbernom stredisku odpadov v areáli fi. BRANTNER GEMER, na
Košickej ceste č.344. Odovzdať môžu
papier, drevo, železný šrot, drobný
stavebný odpad, objemný odpad
(vč. spotrebnej elektroniky), textil
(použité šatstvo), PET-fľaše a plasty,
problémové látky – akumulátory,

monočlánky (monočlánky možno odovzdať aj v predajniach Hypernova, Billa,
Kaufland, v predajniach Elektro SFOS na
Školskej ul., J.R.A. na Ul. SNP, ELEKTRÓN
na Rožňavskej ul., GM-PORST a VM-2 na
Hlavnom námestí a vo vestibule MsÚ),
žiarivky a výbojky, prázdne obaly z
náterových hmôt a pod. Nebezpečné
odpady možno v priebehu celého roka
odovzdať zdarma v areáli fi. DETOX
(areál býv. ZŤS na Košickej ceste).
MOBILNÝ ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV SA USKUTOČNÍ 20.10.2007
Prípadné ďalšie miesta resp. termíny
pristavenia VOK-ov budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie
podmienky je možné dohodnúť na
mestskom úrade, oddelení životného
prostredia – č. tel. 5604648, 5604665,
v spoločnosti BRANTNER GEMER (EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX
– č.tel. 5604153.

+ poradenstvo.
Tel.: 0902 304 428.
SBS prijme
pracovníkov
s preukazom
odbornej
spôsobilosti pre
pracovisko
v Bratislave
Ubytovanie zdarma,
výhodné platové podmienky.
Bližšie info: 0905359750

PREDAJŇA MORA - GORENJE

KRBOVÉ KACHLE

2814

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

Predaj na splátky!

OTVORENÉ:
PO - PI: 8.30 - 16. 30 hod.

Do pozornosti mladým rybárom
V školskom roku 2007/2008 v Centre voľného
času Relax v Rimavskej Sobote na úseku Ekorelax začal pracovať krúžok mladých rybárov,
v činnosti ktorého vám ponúkame možnosť
nazrieť do prekrásnych zákutí našej prírody,
spoznať nepoznané a preniknúť do tajomstiev
úspešného rybolovu. Rybolov je činnosť, ktorá
sprevádza ľudstvo od jeho vzniku až doteraz. Vo
svojej dnešnej podobe športového rybolovu sa
stala tým, čo priťahuje k vode už viac ako 100
tisíc nadšencov.
Pridajte sa aj vy k nám a je isté, že v krúžku
mladý rybár nájdete to, čo vás skutočne zaujme.
Získate vedomosti o základných rybolovných
technikách, vedomosti zo športového rybárstva,
o biológii rýb, faune a flóre v okolí vôd a priamo
v nich, o význame chovu rýb a ich životných
prejavoch, o systéme ochrany vodného spolo-

2828-40

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

Super akciové ceny!

Kuchynské linky na mieru :

Projektovanie
a realizácia záhrad

2723

Bude jesenné upratovanie

čenstva s dôrazom na ekologické aspekty. Ďalej
získate vedomosti o všetkých rybolovných technikách a ich špecifikách a častiach rybárskeho
výstroja. A na druhej strane uloviť nádherného
šupinatého kapra, dravú šťuku či elegantného
zubáča patrí k nezabudnuteľným zážitkom
každého rybára. Vedeli by vám to potvrdiť aj
Vaši spolužiaci, ktorí tento krúžok navštevovali
a určite nie je medzi nimi ani jediný, čo by ľutoval, že absolvoval prípravu mladého rybára.
Príďte medzi nás, čakáme vás a tešíme sa na vaše
prihlášky a stretnutie s vami.
Krúžok pracuje od 1. oktobra l x týždenne
pod vedením skúseného rybára Františka Doboša. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť denne v
čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v CVČ.
Dana Spišáková, CVČ Relax
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V EZŠ to žije aj v nedeľu
V nedeľu 23. septembra sa v priestoroch Evanjelickej základnej školy
(EZŠ) v Rimavskej Sobote konal Zborový deň. Týmto podujatím sa vedenie EZŠ pokúsilo spojiť tri zložky CZ a to slovenskú a maďarskú časť
evanjelického cirkevného zboru a rodičov našich žiakov a zároveň predstaviť mnohé pozitívne zmeny v rámci školy. Na slovensko-maďarských
službách Božích sa zúčastnilo približne 90 bratov a sestier. Liturgiou a
kázňou poslúžil brat spirituál Mgr. Miroslav Kerekréty. V rámci služieb
Božích pani riaditeľka Mgr. Marcela Bellová predstavila celý pedagogický
zbor. Brat spirituál oboznámil prítomných s duchovnými aktivitami na
EZŠ počas minulého roka ako aj s duchovnou starostlivosťou o žiakov
a pedagógov našej školy plánovanou na začínajúci sa školský rok. Bratia
a sestry mali možnosť položiť otázky vedeniu školy, čo niektorí z nich aj
využili. Po službách Božích nasledovala prehliadka priestorov školy s
následným pozvaním na spoločne varený guláš. Pre deti boli pripravené
rôzne kultúrno-športové aktivity. Jediné, čo nás mrzí je, že nás nebolo
viac. Srdečne ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
Podujatie sponzorsky podporili: Tauris, a.s., Pekáreň Vyšná Pokoradz,
súkromný podnikateľ Alexander Bozó, rodina Molnárová, žiakov otec
Mocný a Cirkevná školská jedáleň.
Miroslav Kerekréty

Slávnostné otvorenie
športového areálu

Vo štvrtok, 27. septembra slávnostne otvorili mini futbalové ihrisko
Gymnázia na Hostinského ul. v Rim. Sobote Akciu moderoval známy
herec, humorista Štefan Skrúcaný. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil
aj predseda BBSK Milan Murgaš, Ján Čilík, zástupca Slovenského futbalového zväzu, tréner futbalistov Mikuláš Komanický, primátor mesta
Štefan Cifruš a rodičia zosnulého Martinka Sucháča, po ktorom je ihrisko
pomenované. V ich príhovore sme sa dozvedeli, že budú veľmi radi, keď
mini futbalové ihrisko budú využívať aj ostatné školské zariadenia mesta.
Športový areál sa otvoril slávnostným výkopom pána Komanického.
Pripomíname, že ihrisko sa realizovalo v rámci projektu SFZ s názvom
Mini ihriská 2007.
da, foto:ef

PRENAJÍMATE ALEBO BUDETE PRENAJÍMAŤ BYT ALEBO NEBYTOVÝ PRIESTOR,
ALEBO NEHNUTEĽNOSŤ OKREM POZEMKU?

Daňové riaditeľstvo SR oznamuje:
Daňové riaditeľstvo SR v Banskej
Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007
Z.z. účinným od 1.9.2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od
1.10.2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb
voči daňovému úradu v prípade,
ak prenajímajú alebo budú
prenajímať byt alebo nebytový
priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma
alebo bude prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku má od 1.9.2007

tieto povinnosti voči daňovému
úradu:
- ak FO na území SR pred 1.9.2007
prenajímala a naďalej prenajíma
byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku a
nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007
požiadať o registráciu na miestne
príslušnom daňovom úrade,
- ak FO je registrovaná na miestne
príslušnom daňovom úrade a po
1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca,
v ktorom na území SR prenajala
byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku
oznámiť túto skutočnosť miestne

príslušnému daňovému úradu,
- ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po
1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca,
v ktorom na území SR prenajala
byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku
požiadať o registráciu na miestne
príslušnom daňovom úrade,
ak FO je registrovaná na miestne
príslušnom daňovom úrade a na
území SR už pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo
nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku
nemá povinnosť túto skutočnosť
oznámiť miestne príslušnému

daňovému úradu.
Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru,
alebo nehnuteľnosti okrem pozemku
(ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi
u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť
prenajíma, jej trvalým pobytom bez
ohľadu na skutočnosť, kde na území
Slovenskej republiky sa prenajatá
nehnuteľnosť nachádza.
Registračné tlačivo Prihláška
k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade,
alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstvo
SR www.drsr.sk v ponuke Daňové
tlačivá/Daňové priznania, hlásenia
a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky
k registrácii – fyzická osoba.
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NEHNUTEĽNOSTI
Najlacnejší prenájom v meste.
/Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.
880-51

Predám 2-izbový byt s loggiou
na ul. Školskej 14 v Rim. Sobote,
cena 300.000,- Sk, neprerobený.
Kontakt: 0915 273 669.
1051-40

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

Predám starší 4-izbový rodinný dom v Širkovciach č.d. 165.
Cena 250 000,– Sk. Tel: 0915 807
022
1072-40

Predám, prenajmem 2-izbový byt v Hnúšti. Kontakt: 0905
753 585
1105-40

Predám lukratívny stavebný
pozemok v lokalite RS-Sobôtka neďaleko hlavnej križovatky. Vhodný
na stavbu priemyselného objektu.
Cena 370,- Sk/m2. Celková výmera
2600m2. Tel: 0908 812 812
1108-41

Predám kompletnú rozobratú samonosnú konštrukciu haly
45x15x6 m. Cena 700 000,– Sk.
Tel: 0908 812 812
1109-41

Predám 4-izbový byt v osobnom vlastníctve na sídlisku Západ
v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel:
0905 384 243 volať po 16.00 hod.
1093-40

Predám 4-izbový byt – Malohontská 18. Tel: 0914 249 224
1094-41

Predám predajný stánok na
autobusovom nástupišti v Rim.
Sobote. Lacno. Tel: 0911 541 027
1098-40

Kúpim zabehnutú prevádzku,
nie ekonomický prenájom. Tel: 56
23 103, 0903 507 234
1102-41

Predám 3-izbový byt alebo
dám do prenájmu na ul. Športovej
v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel:
0918 653 108
1110-41

Kúpim 3-izbový byt v Rimavskej Sobote. 0904 110 008
1123-42

Súrne kúpim 2-izbový byt s
balkónom na sídlisku Západ. T.č.:
0907 592 521

1127-41

Dám do prenájmu 1-izbový
byt v centre mesta od októbra. Len
dlhodobo. 0905 973 122
1133-40

Predám 1-izbový byt na sídl.
Západ v Rim. Sobote. Cena dohodou. Tel: 0908 102 564
1135

Dám do prenájmu garsónku
v centre mesta s plávajúcou podlahou. Tel: 0904 044 008- volať po
15.00 hod., cez víkend celý deň
1140-41

Dám do podnájmu 2-izbový
komplet zariadený byt na Rožňavskej ul. s balkónom, 1. poschodie,
RS. Kľudné miesto.Kontakt: 0903
268 648
1144-43

Dám do prenájmu dvojizbový
byt na sídlisku Rimava. Tel: 0949
469 324
1145

Prenajmem skladové priestory
v centre Rim. Soboty. Tel: 0903
666 011
1146-42

Dám do podnájmu garsónku.
Tel.: 0904 576 579
1159

Dám do prenájmu exkluzívne
priestory oproti tržnice v R.Sobote
vedľa Orange. Info:
0907 232 375
1588

Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku ponúka na
prenájom obchodné priestory na
Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote (Hlavné nám. č.23). Na súbeh
je potrebné prihlásiť sa písomne a
v žiadosti uviesť účel podnikania.
Žiadosti zasielajte do 10.októbra
2007. Adresa:
Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku, Kancelária Synody,
Hlavné nám. č.23, 979 01 Rimavská Sobota. Informácie: reformata@reformata.sk
1160

Predám 4-izbový byt na Západe, tel.: 0905 407 425
1167-44

Hľadám prenájom v 2-izbovom byte. Tel.: 0905 40 7425
1168-44

ZAMESTNANIE

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

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

Privyrábanie – 0918 151 321
1062-42

SLOVNAFT, čer. stanica Cukrovarská prijme pracovníkov na
pozíciu obsluhy pokladne.
0903 502 505, len vážne.
Zamestnám vodiča. Tel: 0903
515 109

903-44

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

Požiadavky: prax min. 2 roky, min.
stredoškolské vzdelanie s maturitou,
počítačové znalosti (Excel, Word,
Internet) na pokročilej úrovni, čas.
flexibilita, komunikácia, schopnosť
logického myslenia. Žiadosti so životopisom posielajte do 15. 10. 2007 na
adresu spol., resp. mailom: canikova@agrocs.sk, tel: 047/ 43 732 79
2858-41

Prijmeme pracovníčky do cukrárenskej výroby (min. s 5 ročnou praxou). Výučný list nie je podmienkou.
Tel: 0903 666 011
1147-42

Ponúkam pomocnú prácu v
domácnosti, jednorázovú. Tel: 0949
485 803
1154-40,41,43

Práca v Anglicku. T.č.: 0907
865 811
1158

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

1103-39,41

Prijmeme na Donovaly-kuchár,čašník,barman. MJ, AJ- pasívne- ubytovanie a strava zabezpečená.
Viac info na: 0903 600 490, 0905
489 470
1111-41

Vyučená aranžérka hľadá prácu
nielen v odbore. Tel: 0903 507 234
1101-41

SVB TeVa 112 hľadá na dohodu
údržbára na drobné opravy hlavne
vodu, kúrenie, elektriku. Tel: 0911
560 628
1117-40

Hľadáme vodičov pre MKD.
www.TRUCKIMEX.SK. 0903 385
501
1130-43

Hľadáme aj maďarsky hovoriaceho, flexibilného, mladého muža
na prácu v obchodnej organizácii. Podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie,VP potrebný - aj
bez praxe. Kontakt: 047/5631916,
047/5625931
1132-40

Do novootvorenej reprezentačnej vinárne so živou hudbou v
Motoreste Cieľ hľadáme čašníčky,
barmanky a kuchárov za dobré platové podmienky. Info: 0905 455 727
1119-43

Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.
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Firma Balex-papiernictvo,
Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota
prijme do zamestnania predavača
/-ku. Tel: 047/56 32 446
1134-43

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. Nám. republiky 5, Lučenec
prijme manažéra nákupu a predaja s
miestom výkonu práce Veľké Dravce.

ZVIERATÁ
Predám mačiatka britské
modré. Tel.: 0949 329 266, 0905
177 937
1120-40

Predám odstavčatá a kŕmniky. Cena dohodou. T.č.: 0915 262
740 Hrachovo
1122-41

Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218
1137-49

Predám dojnicu po 3 otelení
+ 9 mesačnú jalovicu čer. a husi na
výkrm. Tel: 56 94 421 – večer
1153-41

Predám prasiatka od 15-20
kg. Cena 900 Sk. T.č.: 0907 552
491
1157-42

Predám zabehnutý obchod
(spodné prádlo) na ul. SNP 18,
1. posch.. Tel: 0907 833 865
2829-44

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert
Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!
2847-47

Predám na Áviu-31
- sprevodovaný štartér (nový)3000, Sk, - vodnú pumpu (nová)
– 600,- Sk, - štvoržhavičovú hlavu
(15000 km) – 3000,- Sk, -päťstupňovú prevodovku (5 rýchl)
– 2000,- Sk, -motor po GO ( 20
000 km) komplet – 3000,- Sk, -diferenciál s uzávierkou – 3000,- Sk,
- prednú nápravu- 1500,- Sk a iné
súčiastky. Inf.: 0903 591 847
1100-41

Predám Felíciu GLX 1.6,
tel.0907 884 948
1121-41

Kúpim akékoľvek odhlásené
auto do 2000 Sk. Môže byť aj poškodené. Č.t. 0918 607 001
1124-42

Predám Fiat DUCATO, r.v.
2001, volať na tel: 047/56 31 995
od 5. 10. 2007
1139-41

Predám Š FAVORIT, STK,
EM-k, dobrý stav. Cena 22.000,–
Sk. Tel: 0908 102 564
1138

Predám Citroen XSARA
BREAK 1.6i, 1999, šedá metalíza,
klíma, el. okná, RDM, cena dohodou.Tel: 0907 825 327
1152-42

Kúpim TK-14 malotraktor.
Tel: 0905 178 715.
1151

Predám Škodu FORMAN
GLXi, r.v. 1994, 45.000,-.Tel: 0902
042 894
1156-41

RÔZNE
Káva-Káva Servis-Stroje. Tel.
0903515109.
736-52

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
1033-43

Predám zachovalú gaučovú súpravu,
2 ks nové páperové paplóny. Tel: 0915
512 700
1060-41

www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52

Predám kachle Peterky zn. Mora.
Cena dohodou. Tel: 0905 347 115

SPOMIENKA

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

Dňa 2. 10. 2007 uplynie rok, kedy od
nás odišiel nenahraditeľný manžel,
otec, starý otec a prastarký

1092-40

Ján Michalisko z Oždian

Predám bločky na stavebný materiál alebo faktúry, cena 1,5%. Tel.: 0915
183 843
1005-51

Predám starší nábytok (spálňové skrine, obývacia stena). Tel.: 047/5649833
1128-40

Predám pračku LG, 1000 otáč.,
málo používaná, displey, cena 8.000,Sk. 0907 597 202
1129-40

Predám sklenené demižóny. Tel:
56 24 622

Stíchol dom, nepočuť jeho kroky
v ňom, odišiel tíško, niet ho medzi
nami, v našich srdciach žije spomienkami.
S úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami

Kancelársky predaj,
brigáda aj zárobok
3x týždenne v RS.

1143

Predám kočík Steggilux, vanička,
hlboký, športový, 3.500,- Sk. Tel: 0908
176 992
1149

Kúpim krbové kachle . 0902 042
894.
1155

Lacno predám kancelársky nábytok:
stôl rôznej veľkosti – 5 ks, kontajner na
kolieskach – 2 ks, 1 regál, stoličky čalúnené – 12 ks. Tel.: 0907 255 366

Kontakt: 0908 502 422
2854-40,42

RONO
Autopoťahy
Prijmeme vyučené krajčírky
Dobré platové podmienky
Kontakt: 0907 827 141, 0905
2857-42
134 034

1161

Kopanie studne - priemer 120 cm
- strojom. Tel.: 0911 925 247
1162-44

Ponúkam prácu na doma pre
nezamest. aj podnikat.
Tel: 0900 811 056
1091-39

Predám prevádzku
KEBABU
v Rimavskej Sobote
pri ul. Malohontskej oproti
Kerimatu.
Info: v prevádzke alebo na
mob.: 0905 613 556

Predám pekné bukasové pulty
do predajne. Lacno.
Tel.: 0915 950 427
1589-41

SLUŽBY
Pôžičky – 0910158697.

2863

Súkromná firma vykúpi
VLAŠSKÉ ORECHY
LÚPANÉ
tohoročné (suché, svetlé).
0908 930 234, 0907 344 996
2851-42

733-51

Účtovníctvo, mzdy, výkazy.
T.č. 0907 850 679.
1028-40

Prestavba bytových jadier
komplet elektrika – voda – plyn,
zabezpečujeme materiál a odvoz.
Zn. kvalita, rozumná cena. Tel.:
0908 931 165
1084-40

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

AUTO-MOTO
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Vykonávam vodoinštalačné
práce rozvody a montáž. Tel.:
0908 931 165
1085-40

Autodoprava, sťahovanie.
Tel: 0903 515 109
1104-39,41,43,45,47,49,51

NOVINKA!
Potrebujete predeliť podkrovie,
zmenšiť izbu, halu, postaviť garáž,
dreváreň, prístrešok?

AKUPRESÚRA
MASÁŽ CELULITÍDY
TEL. 0904 518 246
Ponúkame Vám lacné riešenie, sendvičové panely rôznych
rozmerov z Tetra-K materiálu.
Info:www.lewastav.echoviny.
sk, 0904 504 504
1099-48

Veštenie z kariet (minulosť,
súčasnosť, budúcnosť). Po-Pia:
8.30-16.00 hod., Čerenčianska
22 (vedľa Úradu práce) v Rim.
Sobote. Tel: 0915 228 482
1107-43

Osobný ročný horoskop
Viete, že Váš osobný ročný
horoskop sa začína od dátumu
Vášho narodenia a trvá po celý
rok do ďalších narodenín?
Máte záujem o vypracovanie
takéhoto horoskopu?
V prípade Vášho záujmu
stačí zavolať na číslo telefónu
0915 871 823, prípadne sa
informovať osobne alebo písomne na adrese: Ezoterika,
Svätoplukova 18, 979 01 Rim.
Sobota
1142

Pôžičkový dom. Tel: 0911
241 672
1148-42

Vykonávam murárske, maliarske, tesárske a zámočnícke
práce. Kvalita za rozumnú cenu.
Tel: 0915 583 306
1150-43

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.
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Ožďany „v likvidácii“
v súlade s opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici
vyhlasuje ponuku na predaj majetku
Predmetom predaja sú pozemky :
v katastri obce Ožďany
LV č.796
Spoluvlastnícky podiel 1/6 ..................1 08 65 m2 orná pôda
LV č.797
Spoluvlastnícky podiel 1/12....................16 22 m2 orná pôda
LV č.1157
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
------------------------------------------------------------------------------------538
162
Zastavané plochy a nádvoria
539
62
Zastavané plochy a nádvoria
540
281
Zastavané plochy a nádvoria
2616
984
Zastavané plochy a nádvoria
2621
2 646
Zastavané plochy a nádvoria
2645
1 450
Zastavané plochy a nádvoria
2667
1 592
Vodné plochy
2695
1 429
Vodné plochy
2863/1
2 628
Zastavané plochy a nádvoria
2863/2
5 421
Zastavané plochy a nádvoria
3598/2
3 184
Orná pôda
3598/3
111
Orná pôda
3608/1
2 013
Zastavané plochy a nádvoria
3620
8 510
Orná pôda
3771
1 723
Zastavané plochy a nádvoria
3781
1 283
Zastavané plochy a nádvoria
Spoluvlastnícky podiel 1/1

m2
Druh pozemku
-------------------------------------------------1 62
Záhrady
2 46 78 Zastavané plochy a nádvoria
30 21
Vodné plochy
31 84
Trvalé trávne porasty
24 34
Ostatné plochy
3 34 79 SPOLU

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje písomné
ponuky v uzatvorenej obálke, ktorú musí záujemca výrazne
označiť slovami „ PONUKA-NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Krajský
súd v Banskej Bystrici, ul. T. Vansovej 8, 974 88 Banská Bystrica
k číslu konania 51-24K 311/00
Lehota na doručenie písomných ponúk je stanovená do
31.10.2007.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšieho
návrhu bude výška kúpnej ceny a dôkaz o schopnosti uhradiť
kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy. Prehliadku nehnuteľností, nahliadnutie do súpisu majetku určeného na predaj, do
dokladov o vlastníctve je možné vykonať po predchádzajúcej
dohode so správcom konkurznej podstaty.
Bližšie informácie poskytne správca konkurznej podstaty,
tel.: 047/ 56 26 967

Obec Hodejov v y p i s u j e v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na obsadenie funkcie
RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY V HODEJOVE
S PREDPOKLADANÝM NÁSTUPOM OD 1. 12. 2007
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a
pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- osobné predpoklady na výkon riadiacej funkcie
Požadované doklady do výberového konania:
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej praxi
- profesijný životopis
- aktuálny odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE, názov a adresa školy – NEOTVÁRAŤ“ – je
potrebné zaslať alebo písomne doručiť najneskôr do
5. 11. 2007 na adresu: Obecný úrad Hodejov, 980 31 Hodejov.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
2862
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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.
6 a 7.10.2007
MUDr.Cifruš Š.
Diagnostické centrum.
č.t.0903545306
V prípade zmeny je oznam
uvedený na budove tzv. stomatologickej polikliniky na
Športovej ul.

LEKÁRNE
V PRACOVNÝCH DŇOCH:
Lekáreň U leva do 17:00
Lekáreň Media do 18:00
Lekáreň Kaufland do 20:00
VÍKEND:
Sobota 6.10 U leva
Nedeľa 7. 10. Rimava
Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

11

SERVIS, OZNAMY

Darovali krv
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej
Sobote dňa 25.9.2007 bezplatne darovali krv
nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi :
Róbert Tóth, Ing.Ľubica Sivičeková, Ervín Bálint, Ondrej Hriň, Peter Jankovič, Ladislav Bódi,
MVDr.Anna Tömösváryová, Ing.Magdaléna Bozóová, Eva Gondová, Helena Katreniaková, Agnesa Víghová, Michal
Bitala, Vladimír Debnár, Roman Čarnoký z Rimavskej Soboty, Tibor
Sebök, Ľubica Seböková zo Stránskej, Katarína Grígerová, Jozef Gríger
z Jesenského, Angela Gajanová, Gejza Tóth z Otročka, Ondrej Tóth,
Zoltán Tóth z Veľkého Blhu, Ing.Ján Kamoďa z Klenovca, Ján Hruška z Hrachova, František Beňuš z Veľkých Teriakoviec, Emil Gecko
z Čerenčian, Koloman Kankuja z Hostíc, Zuzana Domaová z Rašíc,
Ing.Július Balga z Bottova, Ján Marek z Hrnčiarskych Zalužian, Ivan
Bozó z Uzovskej Panice, Eva Kolozsiová z Rimavskej Seči, Jozef Fízeľ
z Bakty, Zdena Antalová z Tornale, Jozef Uhrin zo Sútora.
Prvýkrát daroval krv: Matej Borák z Hrachova.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote

2. a 3. OKTÓBER

NINJA
KORYTNAČKY

Animovaný, rodinný, dobrodružný film USA. Začiatok
predstavení: 17:45 hod.


2.3. OKTÓBER

ROMING

Komédia ČR/Rumunsko/
Slovensko uzikálová komédia
USA. Začiatok predstavení:
20:00 hod.


4.5.6.7.OKT ÓBER

PRACOVNÁ PONUKA
Mestský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 9,
prijmedo zamestnania na pracovnú pozíciu:
referenta ekonomického oddelenia - hlavná účtovníčka, hlavný
účtovník
s termínom nástupu do zamestnania: ihneď.
Kvalifikačné požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace)
Ďalšie požiadavky: znalosť a prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky, skúsenosti s problematikou ekonomiky rozpočtových
organizácií sú vítané počítačové znalosti – Word, Excel
K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné doložiť: profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt, kópiu
dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a spĺňajú
hore uvedené požiadavky môžu svoju žiadosť s dokladmi osobne
doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s označením: „Pracovná
ponuka – Neotvárať!“
v termíne do 5.10.2007 na adresu:
Mestský úrad,
personálny úsek
Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota.
Kontakt: Ing. Oľga Fabová, ved. ekonomického odd. Mestského
úradu: 5604625, Janka Sobeková, ref.personalistiky Mestského
úradu: 5604612

NA PRENÁJOM

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

RATATOUILLE –
DOBRÚ CHUŤ!

Animovaná komédia o živote
potkanov vo francúzskaj reštaurácii. Začiatok predstavení:
17:45 hod., v sobotu a v nedeľu
aj o 16:00 hod.


4.OKTÓBER

SHORTBUS

Erotický film USA. Začiatok
predstavenia: 20:00 hod.


5.6. OKTÓBER

KEĎ SI CHUCK
BRAL LARRYH

Komédia USA. Začiatok
predstavení: 20:00 hod.

LILIPUT
detské odevy
vás pozýva
na jesenné nákupy:
MÁME
V PONUKE AJ:
- Disney spodné prádlo
- Disney pyžamá
V Rim. Sobote pri pošte

2833-38,40,42,44

2843-40
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MUDr. Silvia Vargová
poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- 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

zľava 30%

PREPRAVA
DO 1,5 TONY:
tovar, sťahovanie...
Tel.: 0903 555 356.
760-50

SKP Agrostav SP „v konkurze“ Čerenčianska, Rimavská Sobota, IČO:
00201461
ponúka na predaj nehnuteľnosti mimo dražby nachádzajúce sa v katastrálnom území Rimavská Sobota, parc.
č. 2730/10, par. č. 2730/27, LV č. 1357. Účastníkom
výberu kupujúceho bude každý, kto v termíne 7 dní od
zverejnenia inzerátu predloží „záväznú prihlášku“ podľa
zverejnených podmienok predaja v zalepenej obálke
s označením inzerátu „SÚŤAŽ“, č.k. 25-24 k 107/01
na adresu: JUDr. Jaroslav Bánoš, Parková č. 1287/4,
986 01 Fiľakovo na podateľni SKP alebo doporučenou
poštovou zásielkou. Právnická osoba priloží do obálky
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Doklady musia byť originály.Fyzická osoba predloží
živnostenský list ak je podnikateľom a overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. Pri nesplnení týchto podmienok
bude účastník výberu vyradený. Stanovený deň po doho-

de s Krajským súdom B. Bystrica sa budú otvárať „platné
obálky“ so záväznými ponukami na súde v Banskej
Bystrici a o výsledku bude spísaná zápisnica. Obsahom
uzatvorenej obálky so záväznou prihláškou musí byť
doklad zaplatenia zábezpeky 100./. navrhovanej kúpnej
ceny. Zábezpeka, kúpna cena musí byť poukázaná na
účet správcu,..2625056126/1100. Zložená zábezpeka,
navrhovaná kúpna cena prepadá v prospech konkurznej
podstaty ak záujemca pred uskutočnením výberu kupujúceho od svojej ponuky odstúpi, alebo vybratý záujemca
o kúpu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu. Hodnotenie
výhodnosti ponúk zaradených medzi účastníkov výberu
kupujúceho vykoná správca konkurznej podstaty. Kritériom na posúdenie výberu kupujúceho je výška navrhovanej kúpnej ceny. Záujemcovia o kúpu, ktorí doručili
záväznú ponuku budú do 10 dní písomne vyrozumení
o výsledku konania. Obhliadka nehnuteľnosti a bližšie
informácie po dohode s SKP, tel: 047/4382270 a 09083
89724
2855

www.erikmultimedia.eu

vám
ponúka
zhotovenie videozáznamov a fotografií
zo spoločenských
akcií (svadby, stužkové...)

Tel.: 0905 505 687
1586-51

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská
Sobota Vás pozýva na:

Špeciality
maďarskej kuchyne
UBYTOVANIE OD 69 SK!

Prijmeme čašníka/-čku.

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

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Dám do prenájmu v RS:
- obchodné a kancelárske
priestory, SNP 18 (pešia
zóna)
- kancelárske a skladové
priestory aj s rampou - areál
STK
- prevádzkovú budovu - Košická cesta
Tel.: 0907 830 073
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2853

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

Agroban s.r.o. Bátka 160

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

Hlavný ekonóm podniku

ZA OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU
INZERÁTOV ZODPOVEDAJÚ INZERENTI!

Hľadaná profesia:
hlavný ekonóm podniku
Miesto práce:
Bátka 160
Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer
__________________________________________________________
Popis spoločnosti
Názov: Agroban s.r.o, 980 21 Bátka 160
Činnosť: poľnohospodárska výroba
Kontakt: Očenášová Monika
Telefón: 0905 663 129
E-mail: ocenasovam@gmail.com
__________________________________________________________
Informácie pre uchádzačov: Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 12. 10. 2007
Životopisy zasielajte na uvedenú mailovú adresu.

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.

Gemerské Zvesti - najčítanejšie
noviny v regióne!

2514-51

www.autopotahy.sk

SEWON ECS Slovakia, s.r.o.,
dodávateľ káblových zväzkov
pre automobilový priemysel
prijme :
výrobné pracovníčky / pracovníkov
do výrobnej prevádzky v

Rimavskej Sobote a Hnúšti
ďalej prijme:

údržbára
Svoje žiadosti (so životopisom) zasielajte na:
Sewon ECS Slovakia, s.r.o., Potrvinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/5812354, praca@sewon-ecs.sk

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
Ponúkame:
- prácu v medzinárodnej spoločnosti
- nadštandardné finančné ohodnotenie
- možnosť osobného rastu

Žiadosť so životopisom
zašlite
na horeuvedenú adresu.
2754
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Dorotka Balciarová strieborná v Budapešti
Dorotka Balciarová opäť potvrdila
vynikajúcu formu a na jubilejnom
10.ročníku Budapešť OPEN 2007
získala pre Slovensko striebornú
medailu.
Prestížneho turnaja sa počas dvoch
dní zúčastnilo 11 krajín, z toho 6
štátnych reprezentácií, keď najdlhšiu
cestu merala do Budapešti iránska
reprezentácia. V kategórii starších
žiačok v kata Dorotka Balciarová
nominovaná za štátnu reprezentáciu Slovenska, postupne porazila
Martinu Krizanovú zo Srbska 3:0,
Zitu Horváthovú z Maďarska 3:0,
Vanju Maksic zo Srbska 3:0 a v boji o

finále Barboru Ďurovcovú z Rapidu
Bratislava taktiež 3:0. Premožiteľku
našla až vo finále, kde prehrala tesne
2:1 s Leposavou Damjanicovou z
Chorvátska.
„Dorotka na posledných dvoch
turnajoch potvrdila veľký vzostup
kvality predvedených techník, ich
dynamiky, rýchlosti a tvrdosti. Je to
veľké pozitívum do nadchádzajúcej
sezóny 2007/2008, kde ju čakajú
náročné domáce a zahraničné turnaje,“ zhodnotil svoju zverenkyňu
tréner Vojtech Molnár.
red

Rozhodcovia úradujú už aj v hádzanej
3. kolo 1. dorastenecká
liga mladšie dorastenky:
ŠKP HK Banská Bystrica – ŠK Slovan Gemer Rim. Sobota 21:19
(8:8)
Zostavy:
Banská Bystrica: Sládeková S., Čižmárová Z. 6,
Dolákova A. 1, Púchyová
M. 5, Moravčíková 1, Haverová B., Tóthová N. 3,
Hroncová M. 1, Horná M.
3, Mylbachrová E. 1.
Trénerka: Miškovičová.
Rim. Sobota: Csáková
S., Novosadová d. 1, Golianová L. 2, Oremová V.
1, Bálintová R. 8, Hakelová K. 6, Nagyová k. 1,
Krnáčová D., Muránska
K., Dvořáková L..
Trénerka: Laczková E.,

asistentka trénerky: Šáteková Tímea.
Rozhodcovia: Mihálik
Pavol, Pacoň Roman (z
Topoľčian).
Priebeh stretnutia:
10 min. 1: 3, 15 min. 3:3,
20 min. 4:4, 25 min. 7:6,
30 min. 8:8,
35 min. 10:10, 40 min.
10:12, 45 min. 14:13,
50 min. 15: 16, 55 min.
18:18, 57 min. 19:19,
58 min. 20: 19, 59 min.
21:19.
Naše mladé hádzanárky
nastúpili v 3. kole 1. dorasteneckej ligy mladšie
dorastenky k majstrovskému stretnutiu na
nepríjemnej palubovke

družstva ŠKP HK Banská Bystrica s úmyslom
priniesť domov 2 body.
Vo vyrovnanom stretnutí
nám náš zámer zmarila rozhodcovská dvojica
z Topoľčian P. Mihálik
a najmä R. Pacoň, ktorá viedla celé stretnutie
tendenčne v prospech
domáceho družstva. Celé
svoje dielo dokončili v 57.
minúte, kedy nariadili
za stavu 19:19 vymyslený 7-metrový hod v prospech domácich, ktorý
domáce hráčky premenili, čím upravili stav na
20:19. V nasledovnom
útoku nášho družstva
nám z neznámeho dôvodu
v 59. minúte zobrali loptu
a darovali protiútok do-

mácemu družstvu, ktorý
domáce hráčky premenili
a upravili stav na 21:19,
ktorý ako sa ukázalo, bol
už konečným výsledkom.
I napriek nespravodlivej
prehre nášho družstva
je potrebné naše hráčky
za predvedený výkon pochváliť, nakoľko väčšina
z nich nastúpila na stretnutie so sebazaprením,
pretože sa v našom družstve prejavili zdravotné
problémy (zvýšené teploty, náznaky chrípkového
ochorenia).
Naše dievčatá v 5. kole
v sobotu 6. októbra cestujú za súperom na horúcu
pôdu družstva HK Slovan
Duslo Šaľa.
jl

Hádzaná pozýva
mladé dievčatá
do svojich radov
ŠK SLOVAN GEMER Rim. Sobota,
hádzanársky oddiel, pozýva mladé
dievčatá ročníky narodenia 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 a mladšie do svojich radov na systematické
a cieľavedomé zdokonaľovanie sa v hádzanej s cieľom zapojiť sa do dlhodobej
súťaže. Dievčatá získajú pod vedením
trénerov pohybovú kultúru, obratnosť, samostatnosť, vytrvalosť, v neposlednom rade aj základy hádzanej,
ktoré môžu v budúcnosti zužitkovať
vo svoj prospech. Zažijú cestovanie
po SR, množstvo športových zážitkov,
nadviažu množstvo známostí atď..
Mladé dievčatá, ktoré majú záujem
o tento šport, sa môžu prihlásiť v telocvični T-18 na Šibeničnom vrchu
(areál ŠK TEMPUS) každý pondelok
o 17. hod. Podrobnejšie informácie
získate na tel. č.: 0903 513 682, 0915
24 00 13 alebo 0907 528 423.
jl

Pozor
začíname!
PILATES

cvičíme v obchodnej akadémii
každý utorok a štvrtok
16,30-17,30 – začiatočníci
17,40-18,40 – pokročilí
Prineste si cvičebný úbor,
uterák a ponožky. Vchod od
ev.kostola.
2849-39

Memoriál Martinka Sucháča
V rámci otvorenia nového mini ihriska v Gymnáziu na Hostinského ul. v
Rim. Sobote, sa uskutočnil nultý
ročník memoriálu Martinka Sucháča
v minifutbale chlapcov a dievčat.
Riaditeľom turnaja bol riaditeľ školy
Ján Čeman.
VÝSLEDKY TURNAJA:
Sútaž dievčat
Zápasy v skupine
1.Gymnázium Rim. Sobota-Gymnázium Fiľakovo
8:0
2.Gymnázium Eger-Gymnázium
Tornaľa
7:1
Zápas o 3. miesto:
Gymnázium Tornaľa-Gymnázium
Fiľakovo
4:0

Zápas o 1. miesto:
Gymnázium Rim. Sobota-Gymnázium Eger
9:0
Celkové poradie:
1.Gymnázium Rim. Sobota
2.Gymnázium Eger
3.Gymnázium Tornaľa
4.Gymnázium Fiľakovo
Najlepšia strelkyňa: Petra Jakabová
/Gym. Rim. Sobota/ - 7gólov
Najlepšia hráčka: Saša Galambová
/Gym. Rim. Sobota/
Najlepšia brankárka: Veréb Nicoletta /Gym. Eger/
Sútaž chlapcov
Zápasy v skupine
1.Gymnázium Rim. Sobota-Gymnázium Tornaľa
22:2

2.Gymnázium Fiľakovo-Gymnázium
Eger
9:4
Zápas o 3. miesto:
Gymnázium Eger-Gymnázium Tornaľa
7:3
Zápas o 1. miesto:
Gymnázium Rim. Sobota-Gymnázium Fiľakovo
7:0
Celkové poradie:
1. Gymnázium Rim. Sobota

2. Gymnázium Fiľakovo
3. Gymnázium Eger
4. Gymnázium Tornaľa
Najlepší strelec súťaže:
Michal Dragijský-9gólov /Gym.
Rim. Sobota/
Najlepší hráč turnaja:
Mikuláš Bodor - /Gym. Fiľakovo/
Najlepší brankár:
Zslot Husár - /Gym. Eger/
da

8. kolo krajských
futbalových súťaží

V derby zvíťazilo
Jesenské
Kým v III. lige sa cez uplynulý víkend
nehralo pre reprezentačné povinnosti
stredoslovenského výberu, zatiaľ v IV.
a V. lige bežali súťaže naplno. V IV. lige
sa hralo derby stretnutie medzi Jesenským a Hajnáčkou, ktoré sa skončilo
víťazstvom domáceho celku, čo súčasne
znamená, že Jesenské konečne naplno
zabodovalo po úspechoch vonku aj na
domácom ihrisku. Plný bodový zisk
dosiahli aj Tisovčania, aj keď sa víťazstvo nad Selcami zrodilo ťažko. Revúca
opäť vyšla naprázdno, keď prehrala
v Brusne.
Výsledky 8. kola:
Jesenské- Hajnáčka 1:0 (0:0) – gól domácich Šándor, Tisovec- Selce 1:0 (gól:
Hurák), Brusno – Revúca 2:0.
TABUĽKA IV. LIGY
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. HLINÍK n. HRON
4. POLTÁR
5. VEĽKÝ KRTÍŠ
6. JESENSKÉ
7. TISOVEC
8. BRUSNO
9. KALINOVO
10.TOMÁŠOVCE
11.PODLAVICE
12.SELCE
13.REVÚCA
14.HAJNÁČKA

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
5
4
3
4
3
2
2
2
1
1
1

0
0
1
0
2
4
0
2
3
3
1
2
0
0

1
1
2
3
2
1
4
3
3
3
5
5
7
7

29:11
18:5
12:8
18:15
13:9
9:7
10:13
13:13
10:11
12:16
12:21
6:9
10:15
9:28

21
21
16
15
14
13
12
11
9
9
7
5
3
3

V V. lige porazil Veľký Blh Olováry 3:2
(góly: Doležel 2, Gubala) a udržal si
vedúce postavenie v tabuľke. Hnúšťa
dokázala remizovať 3:3 na horúcej
pôde v Málinci (góly: Šaliga 2, Doboš)
a Rimavské Janovce remizovali doma
s Hrnč. Zalužanmi 2: 2 (góly: Uhrin 2).
Tentokrát sa nedarilo Lubeníku, ktorý
prehral v Radzovciach 1:0.
s
TABUĽKA V. LIGY
1. VEĽKÝ BLH
2. NENINCE
3. HNÚŠŤA
4. LUBENÍK
5. OLOVÁRY
6. RADZOVCE
7. VINICA
8. MÁLINEC
9. SKLABINA
10.HRNČ. ZÁLUŽ.
11.RIM. JANOVCE
12.MOD. KAMEŇ
13.MÝTNA
14.BOĽKOVCE

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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7
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1

0
1
2
0
1
1
1
1
1
3
1
3
1
0

1
1
1
3
3
3
3
4
4
3
5
4
6
7

22:8
23:10
21:11
12:14
23:11
17:14
17:16
24:18
16:16
11:12
14:20
12:23
9:28
8:28

21
19
17
15
13
13
13
10
10
9
7
6
4
3

V 7. kole zaknihované víťazstvo

1.DFC Rim. Sobota - LT Bratislava - 3:1
Nevedeli sme za celý zápas chytiť
zápasový rytmus a víťazstvo bolo
vydreté. Súper po našej chybe
v 25.´ išiel do vedenia gólom
Veselkovej, keď sme predtým
zahodili dve tutovky. O dve minúty neskôr sme však peknou
strelou D. Janoštiakovej, ktorá
po zranení od Fragaria Cupu v
Prešove nehrala, vyrovnali. V
tejto fáze zápasu to bolo rušné,
pretože sme v 29.´ nechytateľným „vlastencom“ Ambrózyovej
z LT, prebrali vedenie. Druhý
polčas bol už v našej réžii, súper
mal však jednu superšancu, keď
trafili v bráne stojacu Juhászovú.
V 89.´Moravová pretrhla svoju
streleckú impotenciu a uzatvorila

Hoci bežalo siedme kolo, Soboťanky hrali len svoj štvrtý
zápas a zaknihovali si prvé
víťazstvo.
LT Bratislava mal byť z rangu
slabších súperov, ale bolo vidno,
že sa tam pracuje rapídnym tempom. Veď prezidentom klubu je
známy moderátor Peter Kočiš,
patrónom herec Ivan Vojtek,
známy ako Tuli, silný sponzor
a vedenie z Veľkého Krtíša pod
trénerskou taktovkou Antona
Čarného. Prejavili sme kvalitu v
bojovnosti, ale súper v ničom nezaostával. Zápas to nebol pekný,
často sa prerušovalo, bolo dosť
faulov a technických nedostatkov.

skóre zápasu na 3 : 1 .
Zostava 1. DFC :
E. Janoštiaková - Víghová, A.
Galambová, Jakabová, Juhászová-D. Janoštiaková, Máliková,
Murtinová, Szabová-Moravová,
Babíková.
6.10. prežijeme krst ohňom, keď
privítame Šaľu v Čerenčanoch.
Výsledky 7. kola :
Láb - Selce
4:0
N. Zámky - Trnava
3:2
Slovan - Ružomberok 8 : 0
Dohrávka 1.kola:
Šaľa – Trenč. Teplice 10 : 0
Mgr. R. Galamb

Po 6. kole oblastných futbalových súťaží

Gemer nezdolal Bátku
Veľkým prekvapením sa skončilo stretnutie v Gemeri, kde líder
tabuľky I. triedy nedokázal skórovať na domácom ihrisku a rozišiel sa s Bátkou remízou. Sú však
jediným mužstvom v oblastných
súťažiach, ktoré ešte neokúsilo
trpkosť prehry.

ce- Jelšava 7:6, Tisovec B- Črenčany
2:2.

16
15
13
10
9
9
17
6
6
6
5
3

II. trieda
Zacharovce – Uzovská Panica 1:0,
Stránska – Gem. Jablonec 3:3, Abov-

a) budovu bývalej Základnej školy v Bakte,

TABUĽKA II. TRIEDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZACHAROVCE
JELŠAVA
BLHOVCE
ABOVCE
ČERENČANY
TISOVEC B
GEM.JABLONEC
STRÁNSKA
UZ.PANICA

6
6
6
5
6
5
5
5
5

3
3
2
2
2
2
2
2
1

2
1
2
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
3
2
2
2
3

14:9 11
23:12 10
10:10 8
17:16 7
12:14 7
10:14 7
15:19 7
7:12
7
6:8
4

I. trieda
Gemer- Bátka 0:0, Revúčka – Klenovec 0:2 (góly: Hruška, Kubinec), Muráň – Veľké Teriakovce 3:3
(Velk 2, Senko- Genya 2, Laššák), III.trieda
Chanava – Stárňa 2:1 (J. Zsíroš, Radnovce- Chrámec 3:0, Gemerská
Lenkey-Ferko), Husiná – Kráľ 1:4 Ves- Sútor 14:0, Sirk – Tachty 2:1.
(Bodor- kovács 3, Szabó), Ožďany TABUĽKA III. TRIEDY
– Rimavská Seč 5:0 (M. Pisár 2,
1. CHRÁMEC
4 3 0 1 11:4
9
Janíček, R. Pisár, Kováčik).
4 2 2 0 17:2
8
2. GEMER.VES
3. RADNOVCE
4 2 1 1 8:2
7
TABUĽKA I. TRIEDY
1. GEMER
6 5 1 0 27:1
6 5 0 1 19:15
2. CHANAVA
3. BÁTKA
6 4 1 1 12:10
4. KLENOVEC
6 3 1 2 20:13
5. KRÁĽ
6 3 0 3 17:14
6. STÁRŇA
6 3 0 3 15:18
7. MURÁŇ
6 2 1 3 15:16
8. OŽĎANY
6 2 0 4 12:14
9. HUSINÁ
6 2 0 4 7:17
10.RIM. SEČ
6 2 0 4 12:28
11.VEĽ.TERIAKOV. 6 1 2 3 12:17
12.REVÚČKA
6 1 0 5 13:18

Mesto Rimavská
Sobota
ponúka
do nájmu:

4. SIRK
5. TACHTY
6. SÚTOR

4 2 1 1 6:5
4 1 0 3 10:10
4 0 0 4 1:30

7
3
0

V oblastných súťažiach naplno bežia
aj súťaže dorastencov a žiakov. V I.
triede dorastu je na čele Veľký Blh
s 21 bodmi pred Lubeníkom (19
bodov) a Bátkou (18 bodov).
V II. triede dorastu je na čele Jelšava
s 15 bodmi pred Blhovcami (10 bodov) a Tachtami (9 bodov).
Súťaž žiakov prebieha v dvoch skupinách. V skupine A sú na čele Jesenské
a Hajnáčka, kým skupinu B vedie Jelšava pred Revúčkou.
-s-

b) halu na Čerenčianskej ul. o výmere 720
m2 v Rim. Sobote.
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.

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.
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BEZ TRÉNINGU TO NEPÔJDE

Výsledkový servis
ligových zápasov
TJ ŠK Tempus
Rimavská Sobota
mládežníkov
23.9.2007
II.liga žiakov SSFZ skupina juh
MFK Krupina-TJ ŠK Tempus Rimavská
Sobota U 15 3:1 g. Ternóczky
MFK Krupina - TJ ŠK Tempus Rimavská
Sobota U13 1:1 g. Galo
Liga prípraviek
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U11 MFK Námestovo 6:2
g. Václavik 3,Galdík, Maňovský, Boroš
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U10 MFK Námestovo 4:11
g. Matyas 3, Balciar
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 9 MFK Námestovo 16:3
g. Hruška 7,Morong 6, Janíček 2, Kovács
Prípravka -regionálna liga Juh
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U11 MFK Tornaľa 10:1
g. Boroš 5,Maňovský 3,Václavik 2
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 9 MFK Tornaľa 15:0
g. Hruška 3,Poliak 3, Morong J. 3, Rapčan
2, Janíček, Balciar, Oláh, Kočiš

Tatran SNV – KK Rim. Sobota 7:1, na koly
3295:3080
Bod získal M. Kojnok, najlepší výkon R. Šmatlík
596.
Výsledok 4.kola 1.KL východ vyznel celkom jednoznačne pre domácich
hráčov, keď sa potvrdilo, že bez tréningu sa hrať
nedá, keď iba najskúsenejší
hráči ( Kojnok, Povinszký, Šmatlík-iba 4 kolky od
hranice extratriedy ) sa dokážu svojimi skúsenosťami prispôsobiť dráhe. 17-ročný Marek Sendrei sa
ukazuje byť veľkým prísľubom pre budúcnosť.
Ostatné výsledky:
2.kolo MTK KK Žarnovica - KK R. Sobota : 7:1, na
koly 3387:3213. Bod získal Povinszký Otto, najlepší
výkon Šmatlík 580. Bez tréningu výborný celkový
výsledok .
3.kolo Tatran Sučany B - KK R. Sobota : 5:3, na
koly 3146:3127. Body získali Šmatlík, Tavarszký,
Kojnok, najlepší výkon Šmatlík 553.Nechýbalo veľa
k prekvapujúcej výhre, keď zápas bol otvorený do
posledného hodu.
Róbert Šmatlík

HUMENNÉ –
MFK RIM. SOBOTA 3: 2 (1:1)

Hráči MFK RS nastúpili v zápase 11. kola na ihrisku
posledného mužstva tabuľky s cieľom neprehrať.
Kvôli trestu- žltým kartám nemohol nastúpiť Živanovič. Domácich dostal do vedenia v 7. m. gólom
Pyrka. Po obdržanom góle hráči MFK vyrovnali, keď
sa v 25. m. presadil český legionár Nachtam (1. gól
v drese RS). V 2. polčase sa mužstvo MFK dostalo
do vedenia po góle Čižmára v 59. m. ale záver zápasu
nám nevyšiel, keď domáci vyrovnali v 81. m. gólom
nestarnúceho Lapšanského a prišli sme aj o remízu,

keď v 86. m. rozhodol o vôbec prvom víťazstve Humenného v súťaži svojim druhým Pyrka. Opäť sme
na ihrisku súpera veľa vody nenamútili.
Rozhodoval: Somoláni pred 650 divákmi.
ŽK: Líška, Kučerňák
Zostava MFK RS: Pulen-Rubint-Nachtman-Janečka-Mráz-Ádám-Kučerňák-Lazúr-Sihelský (58. m.
Pisár)-Čižmár-Líška.
V nasledujúcom 12. kole sa hrá dlhoočakávané derby
stretnutie v Lučenci v sobotu 6. 10. o 14. hod. Chcem
vyzvať fanúšikov nášho klubu, aby v čo najväčšom
počte prišli do Lučenca a vytvorili našim hráčom
domáce prostredie. Chcem poprosiť fanúšikov, aby
boli hluční ale slušní.
OSTATNÉ VÝSLEDKY
Podbrezová – Prievidza
Lučenec- Trebišov
St. Ľubovňa- Inter Ba
Košice B – Prešov
Michalovce- Šaľa

2:1
4:0
0:1
0:1
3:0

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

11
11
11
11
16
11
11
11
11
11
11
11

9
5
5
5
13
5
4
4
3
1
2
2

2
3
3
2
1
1
4
3
4
6
2
1

0
3
3
4
5
5
3
4
4
4
7
8

23:5
18:10
13:8
14:10
16:13
15:13
13:13
16:21
16:15
11:16
11:6
9:25

29
18
18
17
16
16
16
15
13
9
8
7

Z. MAREK

Medailové úspechy džudistov v rakúskom Linzi
Džudisti z Rim. Soboty sa zúčastnili 23. septembra medzinárodného turnaja v Rakúsku v meste
Linz. Pozvanie prijali od bývalej
džudistky z Rimavskej Soboty Judity Pisárovej, rod. Jahodníkovej,
ktorá je toho času profesionálnou
trénerkou v oddieli Rapso Linz.
Medzinárodného turnaja sa zúčastnili džudisti z oboch oddielov mesta.
Pod vedením p. Antala /Lokomotíva/
a p. Mlynára /Mladosť/ sa do Linzu
dostavili už v sobotu 22.septembra
2007. Na súťaži sa zúčastnilo 226
pretekárov z 29 oddielov a šiestich
krajín Európy / Nemecko, Česko,
Polsko, Maďarsko, Slovensko a Rakúsko/
Naši športovci dosiahli pekné výsled-

zvesti
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ky vo všetkých kategóriách.
Mini kategória :
1. miesto : Jakab Ádám do 28 kg
Zachar Filip do 45 kg
3. miesto : Farkaš Denis do 40 kg
Utis Richard do 27 kg
5. miesto : Andrik Bence do 27 kg
Antal Juraj do 30 kg
7. miesto: Jakab Karol ml. do 40 kg

4. miesto : Gódor Jakub do 66 kg
Súťaž sa skončila okolo štrnástej
hodiny a celá výprava z Rimavskej
Soboty sa vrátila vo večerných hodinách. Zároveň by som chcel po-

ďakovať sprevádzajúcim trénerom
pp. Svoreňovi, Nociarovi , Utisovi
a rodičom pp. Jakabovi a Andrikovi
za pomoc pri zabezpečení akcie.
Ľ. Antal

Mladší žiaci :
1. miesto : Slíž Kristián do 50 kg
2. miesto : Durmis Ján do 30 kg
Bez um. : Kónya Zsolt do 40 kg
Starší žiaci:
1. miesto : Páleš Jakub do 60 kg
Poliak Matej do 48 kg
2.miesto : Čelinský G. do 55 kg
Mužík Andrej do 66 kg

Vydáva: Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Adresa redakcie: Gemerské zvesti, P.O.Box 79, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota. Šéfredaktorka: Marta
KANALOVÁ, tel.: 58 11 311, redaktorka: Andrea Dóšová, Tel.: 56 04 676, e-mail: andrea.dosova@rimavskasobota.sk, jazyková redaktorka: Helena
Urdová, technický redaktor: Jaroslav VERLÍK. Inzercia: tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail inzercia: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, e-mail
príspevky: marta.kanalova@rimavskasobota.sk. Uzávierka čísla: každý štvrtok do 16. 00 hod. Autorsky neoznačené materiály sú redakčné. Tlač:
Reality-Print, Rimavská Sobota, Fábryho 10. Vychádza v sieti Media Box. Rozširuje: Mediapress, spol. s r. o. Lučenec a súkromní distribútori. Zaregistrované
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O OZDRAVENÍ PODNIKOV, PODPORE VZDELANOSTI A ROZVOJI ĽUDÍ

Bez preplnených čakární

Spoločnosť ProCare, a. s., pôsobí v oblasti poliklinickej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, Žiari nad
Hronom a v Košiciach. Ambíciou spoločnosti je rozširovať
svoju pôsobnosť na území celého Slovenska a vybudovať
prvú sieť polikliník. V prvej fáze plánuje ProCare postaviť
polikliniky v Bratislave, Košiciach, Trnave, Žiline, Nitre,
Trenčíne a v Poprade.
Prvým bude poliklinika v Košiciach, ktorej výstavba sa už začala t. r. v júni a brány by sa mali
otvoriť v lete budúceho roka. Vyrastie na sídlisku KVP neďaleko
kláštora Karmelitánok. Investície
do výstavby a technologického
vybavenia polikliniky sa budú
pohybovať na úrovni približne
240 mil. Sk. V prípade menších
typov polikliník by investícia
mala dosahovať výšku približne
asi 130 mil. Sk. „V košickej poliklinike by malo pri plnej prevádzke pracovať približne 70 ľudí,“
povedala Veronika Deckerová,
public relations a marketingová
manažérka spoločnosti. Poskytovať budú komplexnú zdravotnú
starostlivosť vrátane pohotovostnej služby a lekárne. „Kapacita
košickej polikliniky bude 40 000
zaregistrovaných pacientov,“
povedala V. Deckerová. Keďže
zdravotníctvo patrí skoro denne
k hlavným témam médií, položili
sme niekoľko otázok o projekte
siete polikliník ProCare manažérovi, generálnemu riaditeľovi
a predsedovi predstavenstva
spoločnosti ProCare, a. s., Ing.
Romanovi ZÁVODSKÉMU.
O zdravotníctve sa veľa hovorí – a nie príliš lichotivo.
V týchto súvislostiach vyznieva správa o projekte 12
nových polikliník ambiciózne, no vyvoláva i otázky.
Napr. otázky, Kkomu chce
projekt konkurovať, ako
chce nájsť svoju cieľovú
skupinu, akú medzeru má
vyplniť?
- Naša sieť medicínskych
centier sa svojím vznikom automaticky zaradí na trh a rovnako ako každý iný účastník trhu

poskytovateľov ambulantnej
zdravotnej starostlivosti bude
prirodzene aj konkurentom už
existujúcich ambulancií. Myšlienka výstavby nových polikliník na zelenej lúke vznikla po
dôkladných analýzach, ktoré
ukázali, že z pohľadu efektívneho, moderného a komfortného
fungovania, aké chceme v našej
sieti zaviesť, neprichádza využitie existujúcich budov slovenských zdravotníckych zariadení
do úvahy. Ich rekonštrukcia, ak
by bola v niektorých prípadoch
vôbec možná, by bola nákladnejšia, než výstavba nového,
moderného centra na európskej
úrovni. Sme presvedčení, že
Práve po kvalitnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
je mimoriadny dopyt a to nás
v konečnom dôsledku viedlo
k realizácii výstavby siete
medicínskych centier. Polikliniky budú vzájomne prepojené
prostredníctvom informačného
systému. PacientaKlienta zaregistrovaného v ktorejkoľvek
z týchto polikliník ošetria
v prípade potreby v rámci celej
siete, ktorú. Celú avizovanú sieť
by sme chceli sprevádzkovať
v priebehu rokov 2008 a 2009.
 Aké budú hlavné pozitíva
pre občana – pacienta?
- PredovšetkýmK hlavným
prednostiam novej polikliniky
bude patriť krátka čakacia doba
na vyšetrenia a elektronický
objednávací systém, vysoká
odbornosť lekárov, príjemný
personál, moderné prostredie
a komplexnosť ambulantných
služieb pod jednou strechou.
 Ako sa občan bude môcť
stať návštevníkom novej

polikliniky, nebude to len
pre bohatých?
- Do siete polikliník ProCare
budú pacientiklienti vstupovať
prostredníctvom kartového systému, teda formou niekoľkých
druhov predplatených kariet.
Budú zahŕňať rôzny rozsah služieb, pričom základná karta bude

EDITORIAL
V ŽIVOTE
NOVÝ ZAČIATOK
V živote (i v ekonomike)
večná otázka: je lepšie začínať
„na zelenej lúke“, a či „naskočiť do idúceho vlaku“? Oboje
má výhody, niekedy sa nedá
jedno, inokedy druhé. A nie
je to vždy len vec porovnania
nákladov a efektu. Môže to
súvisieť s osobnou životnou
situáciou, s firemnou kultúrou,
s náhlou a zásadnou zmenou
podmienok, ktorá zásadne zmení
aj ľudí. A tí zasa spätne menia
i životy i ekonomiku. Zrejme je
to do značnej miery aj otázka
postoja, schopnosti prijať od
života (či v ekonomike, obchode) i problémy (skúšky, výzvy),
ale postaviť sa k nim aktívne, so
snahou sám tvoriť podmienky
pre vlastný život. Nový začiatok býva v živote zriedkavou
šancou. MICHAL BEŇADIK

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
Vnímate prepúšťanie ako ozdravný proces, ktorý zachraňuje
firmu a stimuluje k iniciatíve a samostatným riešeniam, - alebo
predovšetkým z hľadiska prepustených ako stratu práce?
Andrea SOLÁROVÁ, administratívna pracovníčka, Zvolen:
Prepúšťanie vnímam ako stratu práce, vzhľadom na to, že som
vždy bola a aj som zamestnancom. Zažila som prepúšťanie už aj
na vlastnej koži. Nebolo to nič príjemné. Našťastie to netrvalo dlho
a po intenzívnom hľadaní som si prácu našla. Dnes sa na to pozerám
už s úsmevom a ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, lebo
v terajšom zamestnaní som spokojnejšia ako v predošlom.
Janka VESELÁ, invalidná dôchodkyňa, Veľké Uherce: Pripúšťam, že prepúšťanie je ozdravný proces, ktorý zachraňuje firmu
a stimuluje k iniciatíve. Keďže ja sama som stála na druhej strane,
bola som prepustená, prežívala som to veľmi emotívne až depresívne. Dosť dlho trvalo, kým som si našla ďalšie zamestnanie, hoci
som nebola pasívna, aj to len zásluhou rodiny v ich rodinnej firme.
Napokon som si uvedomila, že zmena mi prospela.
 Jozef RUŽBARSKÝ, umelecký kováč, Prešov: Prepustenie
na vlastnej koži som zažil niekoľkokrát. Každá strata práce bola
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Opýtali sme sa za vás...
Občas čítam alebo počujem o firemných dňoch,
večierkoch a pod. a závidím tým pracovníkom, že
ich firma dbá aj o takéto
formy medziľudských
vzťahov svojích zamestnancov. V našej firme sú
vzťahy prísne formálne,
mimo práce sa nestretávame, vraj aby sme dôsledne
oddeľovali pracovné veci
od súkromných. Aký je
váš názor? Majú neformálne vzťahy význam pre

rozvoj firmy?
(V. G., Svidnik)
Firemné
akcie
zamestnávatelia organizujú s rôznym
úmyslom. Tomu je
prispôsobený aj ich
formát. Niektoré akcie
majú jediný cieľ, a to,
aby sa zamestnanci
zabavili a upevnili tak svoje
medziľudské vzťahy. Účasť zamestnancov býva dobrovoľná
a sú organizované mimo pracovného času. Iné akcie majú

Sone LACUŠKOVEJ, personálnej manažérky
Penta Investments, a. s.
primárne pracovný
cieľ (napr.: komunikácia významných
organizačných zmien,
výsledkov za isté obdobie), ale aj v rámci
nich je vytvorený
priestor pre neformálnu zábavu. Na to, či
tieto akcie organizovať
alebo nie, neexistuje jednoznačná odpoveď. Firemné akcie sú
len jedným prvkom celkovej
firemnej kultúry. Osobne sa prikláňam k tomu, že je vhodné, aby

zamestnávateľ vytváral priestor
pre podporu menej formálnych
vzťahov na pracovisku, avšak
každý zamestnanec si musí byť
vedomý toho, že kamarátsky
vzťah s kolegom, nadriadeným
a podobne musí zostať mimo
priestoru pracoviska a nemôže
byť dôvodom pre neplnenie si
pracovných povinností. To, či sa
rozhodnú zamestnanci stretávať
mimo pracoviska je ich rozhodnutie a nemusí byť spojené
s organizáciou firemných akcií
zamestnávateľom.

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
ťažká, keď trpela hlavne rodina. Za formu prepustenia pokladám
aj niekdajší tlak bývalého zamestnávateľa pracovať u neho ako živnostník. Keď som o prácu prišiel pred rokom, už som sa postavil na
vlastné nohy. Aby som zostal vo svojom odbore, rozbehol som dielňu
umeleckého kováčstva. Pozitíva vidím v získaní nezávislosti.
Ján BATINSKÝ, poistný poradca, Trebišov: Pokiaľ prepustenie
niekoľkých zamestnancov pomôže zachrániť firmu, treba to vnímať
ako ozdravný proces, ktorý stimuluje zostávajúcich zamestnancov
k väčšej iniciatíve a hľadaniu samostatných riešení.
Dušan LAUČÍK, živnostník, Lipt. Mikuláš: Moje prepustenie
z práce, osem rokov pred dôchodkom, pôsobilo na mňa dosť depresívne. Začal som však podnikať v tom, čo ekonómovia vtedy považovali
za stratové - v knihárstve. Za štyri roky som sa ako tak rozbehol. Dnes
mám opačný problém, práce je nad hlavu. Zanikli totiž firmy, ktoré
môjmu materskému podniku vytvorili konkurenciu a posunuli ho
dole kopcom. Teraz som v meste jediný, kto sa zaoberá nízkonáklado-

Bez preplnených čakární
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
obsahovať komplexnú ambulantnú starostlivosť v celom rozsahu
výkonov hradených z verejného
zdravotného poistenia. Výška
poplatku by mala byť zaujímavá
pre väčšinu obyvateľov. Naším
, pretože zámerom je, aby boli
služby cenovo dostupné pre
širokú skupinu obyvateľstva
s priemerným príjmom.
 Čím - podstatne lepším
- nové polikliniky pritiahnu klientov-pacientov
od terajších praktických
lekárov, špecialistov či ambulancií malých nemocníc,
ak základná karta bude
obsahovať rámec služieb
z verejného zdravotného
poistenia, t.j. to isté, ako
majú doteraz tam, kde sú?
Na zmenu lekára treba zásadný podnet... a za vašimi
službami bude treba cestovať...
- Práve tým, že už v rámci ve-

rejného zdravotného poistenia
bude sieť ProCare poskytovať
oveľa viac, než je dnes bežné. A
to, a práve tým, čo podľa analýz
a prieskumov pacientom v rámci ambulantnej starostlivosti
chýba. Pôjde o nadštandardnú,
no dostupnú a prostredníctvom
elektronického objednávkového
systému časovo dobre manažovanú zdravotnú starostlivosť,
pri ktorej napríklad pracujúci
nebudú musieť tráviť pracovný čas čakaním v preplnených
čakárňach. Z odborného,
technického a technologického
hľadiska bude na európskej
úrovni, služby medicínskych
centier budú komplexné,
spektrum špecializovaných
ambulancií bude široké a v Bratislave a v Košiciach plánujeme
sprevádzkovať aj jednodňovú
chirurgiu, ktorá je alternatívou
náročnej a vyčerpávajúcej hospitalizácie.
Michal BEŇADIK

vými vydaniami a viazaním kníh, takže by som potreboval na pomoc
ešte jedného alebo dvoch spolupracovníkov. Môj záver? Určite je to
ozdravný proces, keď príde včas.
 Štefan VADOVICKÝ, stavebný technik, Stará Ľubovňa:
Prepúšťanie je pre firmu určite ozdravný proces, avšak pre zamestnancov môže byť tvrdou skúškou ich schopností adaptovať
sa, zmeniť spôsob života, vyriešiť situáciu v rodine. Poznám niekoľkých bývalých kolegov, ktorých prepúšťanie úplne stiahlo na dno
spoločnosti, z ktorého sa viac nepozbierali. Viniť z toho niekoho je
nezmysel. Je to zákonitosť, pretože ekonomika je v ustavičnom tak
konštruktívnom ako aj deštruktívnom pohybe, vďaka ktorému sa
jej systém udržuje v akejsi rovnováhe, teda pri živote.
 Marek GONČAR, marketingový pracovník, Sp. Nová Ves:
Mne prepustenie z práce pomohlo. Hoci som to vtedy vnímal ako
násilný akt, v mojom živote spôsobilo zmeny, ku ktorým by som sa
nikdy neodhodlal. Firme, čo ma prepustila, to naopak vôbec nepomohlo, bol to jej definitívny koniec. Takže v tomto prípade asi nešlo
o nijaký liek. Na výsledok si nesťažujem - ja som prežil, firma nie.
 František ŠOLTÝS, predajca, Poprad: Na vašu otázku by
vedel skôr odpovedať ekonóm než zamestnanec. Prepúšťanie, to je
jeden problém s dvoma úplne opačnými dôsledkami. Myslím, že
tá základná otázka je, kedy vôbec začať s prepúšťaním, aby to malo
zmysel, aby to bol ozdravný proces.
(Podtatranské noviny,
Zvolenské noviny, Večerník, Slovo Zemplína)

JEDNA OTÁZK A pre ...
Jaroslava HAŠČÁKA, partnera private equity skupiny Penta
Ako vnímate dosahovanie zisku v zdravotníctve
a zvlášť v zdravotnom
poistení?
- Napriek tomu, že zdravie
je hodnotou, ktorá je len veľmi
ťažko vyčísliteľná peniazmi,
naše zdravotníctvo, jeho služby
a fungovanie zadarmo nie sú.
Skladajú sa naň v odvodoch
všetci občania v sume viac ako
100 miliárd korún ročne. Je prirodzené, že občan chce, aby za
svoje peniaze dostával čo najlepšie služby. Som presvedčený, že
právo na zisk podporuje dosiahnutie tohto cieľa. Je motiváciou,
aby sa so vzácnymi zdrojmi

v zdravotníctve nakladalo čo
najefektívnejšie, hospodárne
a v prospech občana. Ak dôjde
k zrušeniu zisku v zdravotnom
poistení, povedie to k plytvaniu
peňazí a k výraznému zhoršeniu
služieb. Takýto systém tu pôsobil
v nedávnej minulosti, jeho dôsledkov sme sa stále ešte celkom
nezbavili. Zadlžené nemocnice,
dlhé čakacie doby na operácie,
plytvanie peniazmi, nespokojný
občan a aj lekár. Zdravý zisk je
zárukou súťaže medzi zdravotnými poisťovňami, ktorá
prináša konkurenciu, možnosť
výberu a tým aj predpoklady
pre zlepšenie zdravotníctva.
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