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Primátor oslávil

päťdesiatku
dobre, ten bol od 90-tych rokov
dosť zaujímavý, pretože som bol
vo vedúcich funkciách. Bez mojej
manželky, rodiny a priateľov by to
však nikdy nebolo.“
Ďalej prvý muž mesta prezradil,
že zdravie mu zatiaľ slúži. Pevne
verí, že bude mať dosť síl na to, aby
mohol ešte tri roky pomôcť Rimavskej Sobote a zdravie mu dovolí aj
naďalej vykonávať súkromnú stomatologickú prax.
„Dúfam, že bude nado mnou stáť
môj anjel, pán Boh a všetci tí, ktorí ma ochraňovali,“ optimisticky

povedal Š. Cifruš, ktorý sa narodil
v znamení Váh. Horoskopy hovoria,
že ich dominantnou planétou je Venuša. Pod jej vplyvom sú vraj Váhy
láskavé a diplomatické. Sú veľmi
emotívne, umelecky nadané, majú
zmysel pre spravodlivosť, milujú
prírodu, slobodu. Vyhýbajú sa hádkam, konfliktom, neustále hľadajú
harmóniu a sú váhavé.
kan

Marta KANALOVÁ,
šéfredaktorka
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Vaša lekáreň

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

www.jazmin.sk

Železničná ul. 23, RS
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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

Kontroverzná
diskusia sa rozpútala v otázke
slovensko-maďarských vzťahoch. Tejto téme
sa v súčasnosti
pomerne často venujú aj médiá.
Objavili sa i názory, že v slovensko-maďarských vzťahoch to
znova začalo iskriť po nastúpení
novej vlády s účasťou SNS, pretože SMK nemá podiel na moci.
Situácia vo „veľkej“ politike sa
vyostrila aj v súvislosti s Benešovými dekrétmi. Mnohých sa dotklo vyjadrenie ministra kultúry
Mareka Maďariča, ktorý spochybnil, že slovenské úrady po druhej svetovej vojne deportovali
príslušníkov maďarskej menšiny
do Maďarska pre ich národnosť.
„Ja hovorím, že nebol ani jeden
Maďar vysťahovaný alebo presídlený do Maďarska preto, že bol
Maďar,“ vyhlásil Maďarič. Podľa
neho sa vtedajšie presuny slovenských Maďarov do Maďarska
uskutočnili iba na základe medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva a vysťahovaní boli iba
zradcovia a kolaboranti. Spory o
pohľad na citlivé etapy spoločnej
histórie rozdelili slovenských a
maďarských politikov. Situácia vo
„veľkej“ politike mnohých obyčajných ľudí pobúrila. Veď roky aj
v našom regióne žijú oba národy
vedľa seba bez vážnych problémov. A navyše ľudia majú iné
problémy ako neustále rozpitvávať slovensko-maďarské vzťahy
a hrabať sa v minulosti. I keď to
politici veľmi dobre vedia, napriek tomu svojimi postojmi vyvolávajú zbytočné vášne, napätie
a rozbroje. Je zrejmé, že ich cieľom je zviditeľniť sa a prihriať si
takýmto, niekedy až nechutným
spôsobom vlastnú polievočku...

riešenia
pre krajšie bývanie + strechy
www.valea.sk, valea@valea.sk
Hnúšťa, Francisciho 167
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Najlacnejšia laserová tlačiareň
CANON LBP 2900

Zbytočné napätie
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Primátor Rimavskej Soboty
Štefan Cifruš oslávil minulý
týždeň päťdesiat rokov.
Okrem jeho najbližších mu prišli
zablahoželať aj priatelia, kolegovia,
niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a pracovníci mestského
úradu. Medzi nimi nechýbala ani
naša redakcia. Na otázku, ako hodnotí svoj doterajší život odpovedal:
„V prvom rade by som chcel poďakovať mojej rodine, manželke, ktorá veľakrát bola sama dlhé večery aj
cez deň, keď som sa motal po svete.
Snažil som sa vždy prežívať život

úvodník

Akcia: Bravčové stehno 135 Sk/kg
Kuracie štvrte mrazené 62 Sk/kg
Železničná ul. 9, Rim. Sobota
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Z MESTA

Psíčkari utekali pred mestskými policajtmi
Problémy so psíčkarmi v našom meste nie sú
ojedinelým javom. Mnohých obyvateľov panelákov trápi najmä znečistené okolie od psích
exkremetov. Majitelia štvornohých chlpáčikov
týmto porušujú Všeobecno-záväzné nariadenie Mesta Rim. Sobota, teda VZN 64, ktoré
upravuje niektoré podmienky držania psov.
Pritom aj na oddelení životného prostredia si
môžu bezplatne vyzdvihnúť hygienické vrecká na psie exkrementy. Na dodržiavanie VZN
sa zameriavajú aj príslušníci mestskej polície.
Pravidelne, hlavne popoludní, kedy najviac
dochádza k „venčeniu“ psov, vykonávajú kontroly. Počas letných mesiacov od júna do konca
septembra bolo kontrol pomenej. Pre sťažností
obyvateľov na porušovanie verejného poriadku
sa prikročilo k vykonávaniu kontrol hlavne v
nočných hodinách.
„Od začiatku roka sme vykonali okolo 120
kontrol. Zistili sme porušenie VZN 64 v 38
prípadoch, týkajúce sa vodenia psov, znečisťovania verejného priestranstva, neopatrenia
psa evidenčnou známkou a nedodržiavania
povinnosti prihlásiť psa na mestskom úrade,“
vysvetľuje náčelník Mestskej polície v Rim.
Sobote Peter Berecz a dodáva: „Najväčšie
problémy sú na sídl. Západ. Problémom vôbec
je prichytiť obyvateľov, ktorých psy znečisťujú
verejné priestranstvo. Keď ľudia počas kontrol videli naše hliadky, utekali so psíkmi do
panelákov. Potom sme kontroly vykonávali aj
v civile. Po určitom čase psíčkari prišli na to,
že sme to my, a situácia sa opakovala.“ Okrem

znečisťovania verejného priestranstva sa mestskí policajti stretávajú aj s neprihlásením psov
na mestský úrad. Sú prípady, kedy pri kontrole
zistia, že pes je síce prihlásený, ale nie v Rim.
Sobote, kde sa nachádza, ale vo Vinici, na
Kurinci, Kružne alebo v okolitých dedinách.
Majitelia psov to robia preto, lebo v rodinných
domoch na dedinách sú nižšie poplatky ako v
panelákoch v meste.
„Situácia by sa dala zlepšiť tak, keby nám pomáhali vchodoví dôverníci. Oni najlepšie vedia, kto z obyvateľov má psa a kto ho nemá. My
potom vieme preveriť, či je zviera prihlásené.
Ale bez ich pomoci je to ťažké. Dovolím si tvrdiť, že 60% ľudí nemá svojho psa prihláseného
a neplatí za neho daň,“ skonštatoval P. Berecz. Na jednej strane sú problémy s majiteľmi
štvornohých chlpáčikov, ktorí si neplnia svoje
povinnosti, na strane druhej opustené túlavé
psy v uliciach mesta.
„Od začiatku tohto roka sme odchytili 59 túlavých psov. 27 z ich sme darovali novým majiteľom, 11 psov bolo utratených, pretože boli
choré, 7 sme vrátili pôvodným majiteľov a dve
šteňatá uhynuli,“ povedal náčelník mestskej
polície a pokračoval: „Ľudia si veľmi zvykli na
to, že nás volajú, keď nájdu túlavého psa. Ale
my nie sme útulok. Na to nemáme vytvorené
vhodné podmienky. Umiestnenie psov u nás je
len dočasné a stojí značné finančné prostriedky. Aj teraz máme v koterci 12 psov a hľadáme
pre nich nových majiteľov.“
Marta Kanalová

Smrť na ceste

Pomôžte, hľadajú domov!
Dvanásť opustených psíkov sa nachádza v kotercoch na Mestskej polícii v Rimavskej Sobote.
Hľadajú nový domov, ľudskú lásku a potrebujú
opateru. Ak vám nie je ich osud ľahostajný, príďte
osobne na mestskú políciu alebo zatelefonujte na
t. č. 159 alebo 56 23 662.

Granát na cintoríne
Na zaujímavý nález natrafili pracovníci Technických
služieb mesta Rimavská Sobota počas výkopových
prác na mestskom cintoríne. Našli ručný protitankový granát z obdobia II. svetovej vojny. Ako nás informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra
Babulicová na miesto bol privolaný pyrotechnik z
pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Banskej
Bystrici, ktorý muníciu zaistil na zneškodnenie.
kan

Dopravná nehoda sa stala v stredu 17.10.
v obci Dolné Zahorany. 49-ročný vodič nákladného auta LIAZ z Rimavskej Soboty na
priamom úseku cesty vľavo obchádzal na
autobusovej zastávke stojací autobus SAD
Lučenec. V tom čase v protismere prichádzalo osobné motorové vozidlo Škoda Favorit, ktoré viedol 20-ročný vodič z Čamoviec
v okrese Lučenec. Obe autá sa zrazili. Pri
nehode vodič Favoritu utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vo vozidle Škoda
Favorit utrpeli zranenia aj traja spolucestujúci. Škoda na vozidlách je odhadnutá na
40 tisíc korún. Alkohol u vodiča nákladného
auta zistený nebol. Vyšetrovateľ ho obvinil z
prečinu usmrtenia a stíha ho na slobode.

Blesk zničil zvonkohru
Mnohých obyvateľov Rimavskej Soboty prekvapilo, prečo neznie zvonkohra na rímskokatolíckom kostole na Hlavnom námestí. Dôvod
je prostý. Udrel do nej blesk, ktorý ju zničil.
„Káble zvonkohry, zakúpenej za 280 tis. korún,
zhoreli. Uvažujeme o tom, ako túto situáciu vyriešiť. Už sme sa obrátili na dodávateľa. Zatiaľ
však nevieme, či sa bude dať opraviť alebo sa
bude musieť kúpiť nová. No, bude to pre nás
tvrdý oriešok,“ skonštatoval riaditeľ TSM Pavel
Rábely.
kan
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Slovensko- maďarské

vzťahy

Pomerne často diskutovanou témou
v súčasnosti sú slovensko-maďarské
vzťahy. V tejto súvislosti sme oslovili obyvateľov Rimavskej Soboty a
položili im otázku: Aké sú podľa vás
vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi na
našom území?
Zsolt Simon, poslanec NR SR:
„Na prekvapenie sú
vzťahy dobré. Ale jednoznačne v nich vidieť
jeden negatívny posun,
ktorý nikomu nevyhovuje. Som presvedčený o tom, že riešenie by mohla priniesť efektívna spolupráca obidvoch národov.”
Ladislav Kovács,
prednosta metského
úradu:
„V Rim. Sobote sú slovensko-maďarské vzťahy
vzorové, príčinou čoho je
národnostné zloženie obyvateľstva, ale aj ich
vzájomná závislosť. Okrem vojnových a povojnových vzťahov sa nikdy táto rovnováha nenarušila. Miestnym aktérom sa vždy viac-menej
podatrilo udržať vzájomné ľudské porozumenie a vzájomnú úctu. Extrémne výstupy
jednotlivcov vždy narazili na odmientnutie
väčšiny občanov, ktorá sa prikláňala vždy k
pokojnému spolužitiu národov, ktoré je okrem
toho zaťažené vo veľkej miere aj situáciou vo
„veľkej” politike. Tieto vzťahy sú v mnohom
podmienené zlepšením alebo zhoršením životnej úrovne prihraničných oblastí.”
Michal Hruška,
riaditeľ Domu Matice
slovenskej v Rim.
Sobote:
Medzi bežnými ľuďmi
oboch národností sú
normálne vzťahy. Negatíva vyvolávajú najmä
politici SMK vo „veľkej“ politike. Bežní ľudia
majú iné starosti, ako zaoberať sa slovenskomaďarskými vzťahmi. Zaujíma ich, čo dať do
úst, ako vyplatiť účty a z čoho budú žiť.“
Janka Uhrinová,
prednostka obvodného
úradu:
Som trošku smutná z toho,
ako sa predstavitelia politických strán na jednej i druhej strane správajú, pretože
ľudia žijúci na juhu Slovenska chcú žiť v pokoji a
v mieri. Nepotrebujú nejaké napätie ani zbytočné rozbroje. Keď sledujem noviny alebo televíziu,
čítam z jednej alebo z druhej strany výroky, ktoré vzbudzujú aj vo mne v istom smere negatívne
pocity. Moja osobná skúsenosť, ale aj iných je,
že medzi bežnými ľuďmi- Slovákmi a Maďarmi
problémy nie sú.“
Pýtali sa: moly, kan
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PRACOVNÁ
PONUKA
Mestský úrad Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9,
prijme
do zamestnania na pracovnú
pozíciu

redaktor – redaktorka
do redakcie Gemerských Zvestí
so zameraním hlavne na športové spravodajstvo s termínom
nástupu do zamestnania:
1.11.2007
Požadované
kvalifikačné
požiadavky: ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti
je odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace), dobrá
znalosť slovenského jazyka vrátane gramatiky a štylistiky,
znalosť maďarského jazyka vítaná, práca s počítačovou technikou – Word, Excel,
vyžaduje sa práca v teréne, vítané vodičské oprávnenie typu B,
komunikatívnosť, prax v oblasti žurnalistiky vítaná
K žiadosti o pracovnú ponuku
je potrebné doložiť: profesijný
životopis s prehľadom vykonávanej praxe, telefónny kontakt, odpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, kópiu
dokladu o dosiahnutom stupni
vzdelania
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o pracovnú ponuku a zároveň spĺňajú hore uvedené požiadavky, môžu svoju žiadosť s
dokladmi osobne doručiť alebo zaslať v zalepenej obálke s
označením: „Pracovná ponuka
– Redaktor GZ - Neotvárať!“
na adresu: Mestský úrad, Ing.
Ladislav Kovács, prednosta
MsÚ , Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota.
Termín uzávierky prihlášok je
24.10.2007.
Informácie: Ing. Ladislav
Kovács, prednosta MsÚ,
Rimavská Sobota,
tel. kontakt: 5624426
resp. Marta Kanalová,
šéfredaktorka redakcie Gemerské Zvesti, tel. kontakt:
0911612366, 5811311.
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Reformovaný kostol v rekonštrukcii
Už siedmy rok prebiehajú práce
na obnove rimavskosobotského
reformovaného kostola.
V roku 2000 sa podarilo zakryť kupolu kostola medeným plechom v rámci
vlastného financovania. V nasledujúcom roku sa obnovila veža a vymenila strešná krytina. V roku 2002 sa
zrealizovalo vykurovanie lavíc kostola. Nasledovala však dlhšia pauza
v rekonštrukčných prácach, pretože
vnútorná obnova začala až na jeseň
r. 2004. Tá bola dokončená v septembri nasledujúceho roka. Medzi práce
patrilo aj obnovenie maľby a náteru
vnútorných stien kostola s výnimkou nosných stĺpov, ktorých pôvodná maľba zostala nedotknutá. V lete
2006 sa začalo s prácami na obnove
severnej strany kostolnej lode. V tom
istom roku sa naštartovala aj rekonštrukcia múrov zadnej strany kosto-

la, susediacich so záhradou, ktorá
stále prebieha. Vo viacerých prípadoch sa nepodarilo práce dokončiť
v plánovaných termínoch, nakoľko
sa vyskytli neočakávané problémy.
V súčasnosti práve prebieha montáž
elektrického diaľkového ovládania

zvona. Rekonštrukcia kostola sa
financuje prostredníctvom podporných projektov, ale cirkev sa na nej
podieľa aj vlastnými zdrojmi. Výška
finančnej hodnoty zostávajúcich
prác je približne 5,5 mil. korún
da

Jesenné upratovanie v meste
Technické služby mesta Rim. Sobota majú v súčasnosti plné ruky
práce s jesenným upratovaním.
Zbierajú lístie, čistia drobné skládky odpadu v cintoríne v Tomašovej, na Ul. J. Kráľa a za Šibeničným
vrchom. I keď bola na celý rok
naplánovaná kosba len dvakrát,
sídl. Rimava kosili už štvrtýkrát.
Veľké upratovanie sa koná na tomašovskom a mestskom cintoríne
aj z dôvodu blížiaceho sa Sviatku
všetkých svätých. Ako nám prezradil riaditeľ TSM Pavel Rábely
postupne sa zazimovávajú aj kve-

tináče v meste. Okrem jesenného
upratovania sa pracuje aj na oprave ciest a chodníkov.
„Dokončili sme chodník za tržnicou na Nám. Š. M. Daxnera a rozšírili sme aj cestu pre zásobovanie.
Opravujeme cestu z Dobšinského
ul. vedúcu k materskej škole. Na
Ul. L. Svobodu 28 – 35 a T. Vansovej sme vyasfaltovali chodník. V súčasnosti tam pripravujeme šachty
na úpravu ciest pred asfaltovaním.
Cesta by mala byť vyasfaltovaná do
konca tohto mesiaca,“ informoval
nás P. Rábely. Dodal, že na Gorkého

Schránky na podnety
Na sídl. Západ a Sobôtke nedávno umiestnili tri schránky.
Do nich budú môcť obyvatelia vkladať svoje písomné
podnety i pripomienky, ktoré
napomôžu zlepšiť celkový život v tejto mestskej časti. Dve
schránky sú v predajniach CBA
na Ul. Clementisa a J. Bodona.
Tretia sa nachádza v Potravinách na Sobôtke. Ich osadenie
iniciovali členovia výboru tejto mestskej časti. „Naším cieľom je dostať sa
bližšie k občanom a tým by sme mohli vylepšiť prostredie sídliska, zveľadiť ho a hľadať riešenia pri rôznych problémoch, ktoré sídlisko má. Tiež
budeme vedieť, aké sú problémy,“ vyjadril sa predseda VMČ sídl. Západ,
Sobôtka a Kľačany Jozef Slávik (na snímke). Podnetmi občanov sa budú
členovia výboru zaoberať na svojich zasadnutiach a riešiť ich v spolupráci s mestským úradom i príslušnými inštitúciami.
kan

ulici pri ubytovni sa vyasfaltovalo
prepadnuté parkovisko a čoskoro
sa bude robiť aj prepadnutý chodník. Pracovníci TSM vymenili aj 32
svietidiel v mestskej záhrade, ktoré
rozbili vandali. Opravené boli aj
malé stĺpiky a betónové pätky na
Hlavnom námestí, zničené niektorými vodičmi. TSM nezabudli ani
na blížiacu sa zimu. Inertný materiál, priemyselná soľ a potrebná
technika je už zabezpečená. O prípravách na zimnú údržbu vás budeme informovať nabudúce.
kan

Maduar sa vracia
Skupina Maduar sa po 7-ročnej odmlke vracia na hudobnú scénu s albumom 007. Napriek paralele so slávnymi bondovkami súvisí názov albumu
s úplne inými faktami. V prvom rade
ide o poradové číslo albumu, tiež
o spomínanú 7-ročnú odmlku. Číslo
7 je zároveň šťastným číslom členov
skupiny a samozrejme rok vydania
pripadol na rok 2007. Ladislav a Juraj
Matyinkovci pripravili k albumu so
svojimi hosťami aj nový celovečerný
showprogram s názvom NIGHT FEVER. Jeho premiéra, spojená s krstom
nového albumu, bude 9. novembra
o 20. hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Krstnými budú známi
moderátori TV Markíza Marianna
Ďurianová a Rasťo Žitný. Informácie
a rezervácie vstupeniek v predpredaji
(250 Sk na celú noc) v dome kultúry
u p. Koniarovej, č. t.: 56 21 550.
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Dôchodcovia sa vybrali po stopách SNP
Koncom septembra sa 43 členov
klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov z Hrnčiarskych Zalužian
zúčastnilo výletu v rámci Banskobystrického kraja. Vybrali sa po
stopách SNP a ich trasa bola nasledovná: Tisovec- Zbojská- Brezno- Podbrezová – Nemecká – Banská Bystrica a späť Borová Hora
pri Zvolene -Zvolen a Hrnčiarske
Zalužany. Prvou zastávkou bola
Nemecká. Dobre nám padlo poprechádzať sa v prekrásnom prostredí
pamätníka SNP po rekonštrukcii

bronzovej sochy – matky. Pred
pár rokmi jej peňazí chtiví podnikavci odpílili ľavú ruku, pretože
ju po častiach plánovali speňažiť
v zberných surovinách. Aj takáto
pohnútka nás viedla navštíviť tieto pamätné miesta slovenského
odboja a vzdať tak hold upáleným
vojakom, deťom, matkám, civilnému obyvateľstvu v počte 945. Aby
sa tieto chvíle už viac neopakovali, stojí tam na výstrahu vápenka
ako monument a pri nej múzeum.
V Banskej Bystrici sme si prezreli

Námestie SNP s peknou fontánou,
pomník rumunským vojakom.
Kto mal záujem, mohol si pozrieť
aj skanzen v okolí veľkého Pamätníka SNP v tvare jánošíkovského
klobúka. Naše dôchodkyne využili
aj možnosť nákupov v krajskom
meste. Potom sme sa presunuli do
Arboréta Technickej univerzity vo
Zvolene na Borovú Horu, kde si
účastníci výletu mohli pozrieť veľký
skleník kaktusov, okrasných drevín, ihličnanov, listnáčov a zakúpiť
rastlinky za prijateľné ceny. Vo Zvo-

lene bola možnosť navštíviť Zvolenský zámok. Posedeli sme si aj
na lavičkách na tamojšom námestí
a dopriali trochu oddychu uboleným starším nohám. Ďakujeme
starostovi Milanovi Markotánovi
a obecnému zastupiteľstvu, že nám
prispením finančných prostriedkov z rozpočtu obecného úradu
dopomohli k príjemnému zážitku.
Z prostriedkov našej základnej organizácie by na výlet nevyšlo.
Eva Chovancová,
predsedníčka JDS a KD

Keď poteší každý nový deň...
Navzájom sa vedia porozprávať,
vedia sa podporiť morálne, vedia
sa aj zabaviť – sú si vedomí toho,
čo si môžu dovoliť, pretože ich
blokujú určité obmedzenia. Zdravotne postihnutí ľudia.
V Rimavskej Sobote na Daxnerovej
ulici je Centrum invalidov. Stretávajú
sa tam ľudia združení v štyroch klu-

oživenie,“ hovorí. Organizujú rôzne
výlety, chodia sa kúpať na termálne
kúpaliská, vedia zorganizovať besedu, kedy im príde poradiť napr. posudkový lekár, oboznamujú sa s novinkami. Do združenia môže vstúpiť
každý, dokonca postihnutého môže
sprevádzať aj zdravý partner- je v klube vítaný ako sympatizant. Vekový
priemer v Klube telesne postihnutých

mladšia oproti ostatným a som pomerne aktívna, hneď som sa dostala
aj do vedenia, lebo práve sme potrebovali novú predsedníčku. Najprv
som to chcela vyskúšať na pol roka,
potom ma zvolili na štyri roky. Ešte
budúci rok budem vo funkcii. Budovu, naše centrum, ktoré sme tohto
roku vynovili, mám na starosti pre
všetkých zdravotne postihnutých.
Striedame sa tu.Za svoj najlepší „výmysel“ zatiaľ Y.
Pakanová považuje získanie aktivačných pracovníkov cez úrad práce
pre telesne postihnutých. Dvadsiati pracovníci, muži i ženy už druhý
rok pomáhajú telesne postihnutým
s nákupmi, upratovaním, donáškou
liekov a inými prácami. Ujalo sa to,
postihnutí sa tešia, je to pre nich pomoc.
„Ten, kto chorý nebol, ten nerozmýšľa tak ako my“, zamýšľa sa Y. Pakanová. „Ak človekom prejde vážnejšia
choroba, už sa na život pozerá ináč.
Ja vždy hovorím, že pokiaľ ráno vstanem, viem urobiť deťom a mužovi raňajky, už je pre mňa úžasný deň, lebo

viem stáť na nohách – čo vie oceniť
iba ten, kto v chorobe napr. chodil po
byte po stoličkách...“
Chystajú sa na športový deň. Chceli
by ho ešte absolvovať najneskôr začiatkom novembra. Ak im ho prekazí
zima, nič sa nedeje, bude na budúci
rok. V decembri sa tešia na mikulášsky večierok, jubilantom budú udeľovať i darčeky. Ženy sa napríklad už
teraz tešia na jar, kedy budú modelárčiť, oblepovať kachličkami staré
črepníky. Zopakujú si tiež z minulosti
úspešnú výstavku ručných prác spojenú s predajom.
Žijú len zo 70-tich korún, ktoré platia
členovia ročne ako príspevok. Zvyknú poprosiť sponzorov. Mesto im raz
ročne preplatí autobus do divadla,
napr. do Zvolena. Sú vďační za všetko
a teší ich každý pekný a ich spôsobom
úspešný deň. Radi privítajú nových
členov – každý týždeň v pondelok,
stredu a štvrtok od ôsmej do desiatej
hodiny v budove na Daxnerovej 13
v Rimavskej Sobote.
Katarína Dóbiová

Chvíle v Klube telesne postihnutých v Rim. Sobote.
Yvonna Pakanová v zamyslení nad programom klubu.
boch: telesne postihnutí – 150 členov,
klub sklerózy multiplex – 20 členov,
klub postihnutých civilizačnými chorobami – vyše 100 členov a klub Únie
nevidiacich – 50 členov. Tohto roku
slávili tridsaťročné výročie združenia
rimavskosobotskí telesne postihnutí.
Pýtame sa predsedníčky Združenia
telesne postihnutých v Rim. Sobote
Yvonny Pakanovej, čo im spoločné
zoskupenie umožňuje: „Vieme si užitočne zorganizovať hodiny strávené
v klube. Pre každého účastníka je to

v Rim. Sobote je 50 rokov a viac. Privítali by mladších členov, ktorí by do
klubu priniesli nové nápady, osvieženie. Pýtame sa Yvonny Pakanovej, či
ju telesné postihnutie i niečím obohatilo...
-Ako tridsaťročná som ochorela, stala som sa invalidnou dôchodkyňou.
Keď sa môj zdravotný stav trochu
stabilizoval, začala som sa so svojím večným upratovaním, varením
a praním cítiť nevyužitá. Známa ma
doviedla do klubu, a tým, že som bola
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Mestská bytová správa oznamuje:
Mestská bytová správa oznamuje svojim klientom, pre ktorých zabezpečuje výkon správy bytov a nebytových priestorov, že dňom
28.9.2007 došlo k výmene pôvodnej telefónnej ústredne za digitálnu a v súvislosti s tým, aj k zmene telefónnych čísel nasledovne:
Sekretariát - ústredňa                             		
Svetozár Müller, konateľ                          		
Jana Rojíková – ref .pre samosprávy       		
odd. nájomného a vymáhania pohľadávok
		
technické odd.(nahl. porúch)                    		

-

Havarijný dispečing - non stop          

- 0903 564074 (nezmenené)

		

5511911
5511912
5511913
5511918
5511920

Zároveň sa klientom ospravedlňujeme za tlačovú chybu v telefónnom čísle havarijného dispečingu, ktoré bolo uvedené chybne.
Ďakujeme za pochopenie.

V uliciach predávali
nezábudky
Pod záštitou Ligy za duševné zdravie sa 10. a 11. októbra
predávali symbolické modré kvietky- nezábudky. Kvietok nezábudky je vyjadrením výzvy, aby sme nezabudli,
že medzi nami sú ľudia trpiaci duševnými poruchami
a chorobami a tiež, aby sme pamätali, že duševné zdravie úzko súvisí so zdravím telesným. Kampaň Týždeň
duševného zdravia a verejnú zbierku Dni nezábudiek
organizovalo OZ OPORA G+N ako materské centrum
Ligy za duševné zdravie. Za pomoci dobrovoľníkovklientov Domu duševného zdravia, študentov Štátneho
gymnázia v Rim. Sobote a členov pacientskej organizácie TREND G+N sa v priebehu dvoch dní predalo
všetkých 1200 kusov nezábudiek s celkovým finančným
obnosom 25 877,50 Sk. Najlepšími „nezábudkármi“ sa
stali študentky Veronika Véghová s Luciou Tokárovou,
ktoré predali 200 nezábudiek, a Lucia Petrincová s Marcelou Sujovou, ktorým sa podarilo predať 76 kusov.
Liga za duševné zdravie s občianskym združením OPORA G+N týmto ďakujú riaditeľstvu Štátneho gymnázia
v Rim. Sobote za spoluprácu, t. j. zapojenie a uvoľnenie
študentov na zbierku. Ďakujeme aj Mgr. Balciarovej za
dobré koordinovanie študentov, dobrovoľníkom – študentom, členom združenia TREND G+N a klientom
DDZ za záujem a aktívne zapojenie do predaja. V neposlednom rade ďakujeme Mestu Rimavská Sobota za
umožnenie organizovať zbierku. Vďaka patrí aj personálu DDZ, ktorý sa zapojil do jej organizovania. A to najdôležitejšie na koniec ĎAKUJEME KAŽDÉMU, KTO
PRISPEL.
Bc. Valentín Dusza, koordinátor kampane
a podpredseda OZ OPORA G+N

Vytvára šperky, keramiku, drevené plastiky

Už niekoľko rokov sa venuje umeniu Tibor Lajgút
alias Fiťo, ktorý pracuje v Základnej umeleckej
škole v Rim. Sobote. Svoje diela v marci vystavoval v tunajšom dome kultúry. Okrem šperkov
z rôzneho materiálu a plastík z dreva vytvára aj
keramiku. Prezradil nám, že točiť na hrnčiarskom kruhu (centrovať, udržať hlinu v strede
kruhu, vytáčať základnú kachlicu, glazovať nádoby) sa učil v keramickej dielni v Hrnčiarskych
Zalužanoch u Danky Bakšovej.
„Od septembra tohto roku sa malo točenie na
hrnčiarskom kruhu vyučovať aj v „zuške“, ale
nakoľko je budova v rekonštrukcii, zatiaľ to nie je
možné. Tesne pred dokončením sú dva veľké podkrovné ateliéry, na ktoré sa tešia deti i pedagógovia,“ povedal bezprostredný Tibor Lajgút, ktorý
sa pravidelne zúčastňuje Letáv. Na tohtoročných
mal ako člen organizačného štábu plné ruky prá-

ce, a tak sa k tvorbe nedostal. Pri 360 účastníkoch
to bolo naozaj náročné.
„Keramiku sme tento rok na Letavách vypaľovali
v poľnej jame, ktorá sa vykopala. Používali sme
piliny a hnedé palivové drevo. Takto vypálená
keramika vyzerá tak, ako keby bola vytiahnutá
zo žiarového hrobu. Mimochodom, vernisáž výstavy artefaktov z Letáv bude 26. októbra o 17.
hod. v galérii Ganevia v dome kultúry a srdečne
na ňu všetkých pozývam,“ hovorí T. Lajgút, ktorý sa chystá ďalej pokračovať v tvorbe keramiky,
skladanej z niekoľkých častí. Prezradil nám, že už
niekoľko návrhov aj nakreslil.
„Bude to figurálna tvorba s keltskou tematikou.
Keltskou kultúrou sa totiž zaoberám už niekoľko
rokov. Kelti boli výnimoční. Ich meče a mince
sa nachádzajú aj na území nášho okresu, napr.
v Drni,“ vyjadril sa Fiťo. V súvislosti s jeho výrobou šperkov nám prezradil, že od roku 1986 ich
vytvoril 917. Ak sa mu to podarí, tento rok uzavrie prvú tisícku šperkov.
M. Kanalová

V Rimavských Janovciach si uctili seniorov
V rámci Mesiaca úcty k starším sa
12. októbra konalo v Rimavských
Janovciach stretnutie obyvateľov
obce bohatších na životné skúsenosti. Kultúrnym programom seniorov pozdravili členky Zboru pre
občianske záležitosti z Rimavskej
Soboty Viera Slatinská a Eva Čarnoká, deti materskej školy a žiaci

obidvoch základných škôl z obce.
Okrem občerstvenia boli pre seniorov pripravené aj milé darčeky,
ktoré zhotovili žiaci škôl spolu so
svojimi učiteľkami. Organizátori
stretnutia chceli pre seniorov zmeniť všedný deň na slávnostnejší,
pomôcť im zabudnúť aspoň na
krátky čas na to čo ich bolí, poďa-

kovať sa a dať im pocítiť, že sú stále súčasťou obce. Podujatie bolo
spojené s vyhodnotením 1. ročníka súťaže o najkrajšiu okrasnú
predzáhradku a dvor v obci v roku
2007. Do súťaže bolo prihlásených
sedem domácností. Komisia mala
veľmi ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie záhradky na ocenenie. Pre-

to sa rozhodla okrem prvých troch
oceniť aj 4. – 7. miesto, ktorým
odovzdala výsadbový materiál. 1.
miesto a finančnú odmenu 2.500.Sk získala Mgr. Beáta Fulopová, 2.
miesto – 2.000.- Sk získala Klára
Kučerová a 3. miesto – 1.500.- Sk
Ing. Iveta Parobková.
Ing. S. Malček
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PO STOPÁCH BOJOV O DUKELSKÝ PRIESMYK
V dňoch 5. a 6. októbra si celé Slovensko pripomenulo 63. výročie
Karpatsko-duklianskej operácie.
Oslavy sa uskutočňujú v deň, kedy
vojaci 1. Čs. armádneho zboru
v ZSSR pod velením brig. gen.
Ludvíka Svobodu vstúpili po urputných bojoch na naše územie.
Je potrebné si pripomenúť, že pôvodne mala ČA zámer prekročiť
Karpaty v oblasti Polonin v oblasti
Laborecko-Lupovskom a Ruskom priesmyku, a tak vstúpiť do
Podkarpatskej Rusi. K zmene
strategického zámeru došlo až po
vypuknutí Slovenského národného
povstania, kedy namiesto 4. ukrajinského frontu bol poverený 1.
ukrajinský front, najbližšou cestou
pomôcť SNP a to bolo najbližšie
cez Dukelský priesmyk. Vzhľadom
k odzbrojeniu 2 východoslovenských divízií sa však postup skomplikoval. Maršal Konev ako veliteľ
1. ukrajinského frontu mohutnou
delostreleckou prípravou začal
operáciu 8. septembra v ranných
hodinách. Po hodine vyrazili vojská 38. armády 1.UKF a v rámci
nej aj vojaci l. ČS. ARM. ZBORU
v ZSSR. Operácia bola zavŕšená
až 27.11.1944 dosiahnutím rieky
Ondavy, kedy vyčerpané vojská
prešli do obrany. O urputnosti bojov svedčia aj údaje z 9. septembra,
kedy vojská postupovali v priemere
2-3 km. Avšak hranicu sa podarilo
vojskám dosiahnuť až 6. 10. 1944
o 8.00 hodine. Hitlerovci však
našim a sovietskym vojakom nedarovali ani meter zeme bez boja
a preliatej krvi. Od 30. októbra
do 11. novembra sa ešte v oblasti
Dukly bojovalo o každú piaď. Po
boji o kótu 481 zostalo ČS. brigáde iba 120 bojaschopných vojakov
a v 3. brigáde okolo 200 vojakov.
Tanková brigáda stratila v týchto

bojoch všetky tanky. Ešte 25. novembra postupovali naše jednotky
denne iba 180 metrov a za 6 dní postúpili iba o 10 km. Fašisti stratili
v Karpatsko-duklianskej operácii
3 pešie divízie , 3 tankové divízie
a pešiu a lyžiarsku divíziu. 38. armáda stratila takmer 84 tis. vojakov a z toho 1.Čs. arm. zbor
6 500 vojakov. Vojaci 1.Čs.arm.
zboru sami vyradili 16 tis. fašistov.
Najťažšie boje sa odohrali v údolí smrti, kde v jediný deň padlo
takmer 2 tis. vojakov. Celá oblasť
je presiaknutá krvou. Myslím si,
že naši padlí osloboditelia si zaslúžia aspoň raz do roka, aby sme na
týchto miestach zastali a uctili si

ich pamiatku chvíľkou ticha.
Dňa 5. októbra boli oslavy na poľskej strane. Pietny akt sa konal
v mestečku Dukla na cintoríne,
kde sú pochovaní naši aj sovietski vojaci, v mestečku Nowosielce
a Zarsyn, kde sú pomníky padlých
príslušníkov 2. čs. paradesantnej
brigády. Počasie bolo skoro ako
v čase bojov. Takmer celý čas bol
silný lejak a asi nikto nemal suché
ponožky, takže teplo večera bolo
príjemné. V sobotu 6. októbra sa
uskutočnil pietny akt pri Pamätníku na Dukle, na poludnie pri soche
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
a na Pamätníku padlých červenoarmejcov vo Svidníku. Osláv výro-

Kde nás vedie konzumný spôsob života?
V každom roku príde obdobie, keď človek začne myslieť na vianočné sviatky. Sú takí, ktorých to chytí skôr, a aj takí, ktorých neskôr.
V niektorých štátoch západnej Európy myslia
ľudia na Vianoce už v prvej polovici roka. Firmy
zaoberajúce sa splátkovým predajom už vtedy
vydávajú katalógy výrobkov zamerané na vianočné sviatky. Z nich si môžu ľudia objednávať
tovar. Objednaný tovar však začnú splácať len
v nasledujúcom roku, hneď v prvom mesiaci.
Samozrejme, že je konečná cena objednaného
tovaru vyššia. Mnohí ľudia sa dostanú do takej
situácie, že už listujú budúcoročný katalóg, a

pritom ešte nesplatili ani minuloročný darček.
Uvedená skutočnosť nezlepšuje, ba ešte zhoršuje ich finančnú situáciu. Pravdepodobne aj
z toho dôvodu, že ľudia si berú na seba viac,
ako sú schopní utiahnuť. Podľa mňa - myslieť
už začiatkom roka na sviatok, ktorý sa oslavuje až na jeho konci, je trošku šialené. Napriek
všetkému sa firmám vydanie katalógu vyplatí,
nakoľko každý rok sú noví a noví záujemcovia,
ktorých vianočný ošiaľ chytí predčasne. A teraz by sme si mali položiť otázku: Kde nás takýto konzumný spôsob života vedie?
da

čia operácie na území Slovenska
sa zúčastnili ústavní činitelia SR –
prezident , predseda NR a minister
obrany.
Za pozornosť stojí pripomenúť, že
v piatok 5. októbra v priestoroch
SČK vo Svidníku sa uskutočnil 2.
ročník Duklianskej kvapky krvi.
Na odber na počesť našich padlých osloboditeľov prišlo 61 darcov
a 41 darcom bola krv aj odobratá.
Ako sa ukazuje vzrastajúci záujem
o takúto formu oslavy obetí Dukly,
dáva predpoklad, že uvedená akcia
sa v budúcnosti môže stať úspešnou a peknou tradíciou.
JUDr. Jozef Pupala

22. október 2007

Bojujte proti chrípke
Chrípka je veľmi nákazlivé
ochorenie spôsobené jej vírusmi.
V 20. storočí bolo zaznamenaných niekoľko väčších
epidémií. Najznámejšia bola
pandémia španielskej chrípky, ktorá trvala od roku 1918
do roku 1919 a podľahlo jej
pravdepodobne viacej ľudí,
než ich padlo v prvej svetovej
vojne. Veľké chrípkové epidémie boli ešte v roku 1957 ázijská chrípka a v roku 1968
- hongkongská chrípka.
Na rozdiel od ochorení z prechladnutia chrípka je závažne
ochorenie, ktoré je často spojené s komplikáciami. Vyskytuje sa vo všetkých vekových
skupinách, ale najväčší výskyt
je u detí. Ochorenie sa šíri
kýchaním, kašľaním, rozprávaním, ako aj priamym kontaktom, napr. podávaním rúk
alebo bozkávaním. Chrípka sa
môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek,
chronickými
ochoreniami
srdca, nebezpečným zápalom
mozgu. U starších ľudí, malých
detí a ľudí trpiacich chronickými chorobami môže chrípka a
jej komplikácie skončiť smrteľne. Ten, kto v jednom roku
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chrípku prekonal, nemusí byť
odolný voči nákaze chrípkou
v ďalšom roku. Chrípka patrí
medzi ochorenia, ktorým je
možné predchádzať očkovaním. Očkovanie je najúčinnejšou, najdostupnejšou a
najefektívnejšou prevenciou
proti chrípke. Očkovaním sa
podarí 80 až 90% zaočkovaných ľudí ochrániť pred ochorením alebo prinajmenšom
dosiahnuť miernejší priebeh
bez komplikácií. V porovnaní s
krajinami západnej Európy je
zaočkovanosť u nás stále nízka. V Nemecku, Španielsku,
Veľkej Británii či Holandsku
sa dá ročne zaočkovať asi 20%
obyvateľov, v USA sa ročne
zaočkuje takmer 60% obyvateľov, na Slovensku minulý rok
bolo zaočkovaných len 12 %
obyvateľov. Ochranné účinky
protichrípkového očkovania
trvajú približne rok. Najvhodnejším obdobím pre očkovanie je od polovice septembra
do konca novembra. Ak sa
očkuje neskôr, môže sa stať, že
očkovacia látka nemá dostatok
času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď. Očkovanie proti
chrípke sa odporúča najmä u
detí vo veku od 6 mesiacov do

12 rokov, u osôb starších ako
59 rokov a u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích
ciest a srdca. Očkovanie sa
neodporúča ženám v prvom
trimestri tehotenstva a deťom
mladším než 6 mesiacov.
Ako už bolo vyššie uvedené
chrípka môže mať závažné
komplikácie. Hlavný vyvolávateľ týchto závažných komplikácií je baktéria pneumokok,
proti ktorému je možné efektívne predchádzať očkovaním.
Zaočkovať sa proti pneumokokom sa môže v ten istý deň
ako proti chrípke. Očkovanie
proti pneumokokom je bezplatné v rizikových skupinách
obyvateľstva (osoby 65 ročné
a staršie a osoby s chronickými ochoreniami). Jediná dávka zabezpečí ochranu na 3 až
5 rokov.
V tomto roku väčšina zdravotných poisťovní ponúka svojim poistencom vakcínu proti
chrípke aj očkovanie zadarmo.
Ak chcete chrípke predísť,
nechajte sa včas zaočkovať!
Očkovanie proti chrípke sa napriek chvíľke „utrpenia“ určite
oplatí.
MUDr. Andóová,
RÚVZ, Rimavská Sobota

Žijeme zdravo
Ta k m e r
každý
deň počúvame
slová o
správnej
a zdravej
výžive.
Také slová zneli 16. októbra aj v triedach Evanjelickej
základnej školy v Rimavskej Sobote. Prečo 16.
októbra? Tento deň je vyhlásený ako Svetový
deň zdravej výživy. Svoje školské povinnosti si
žiaci našej školy spestrili aj inými činnosťami.
V spolupráci s triednymi učiteľmi pripravili v
triedach rôzne druhy zeleninových, ovocných
mís, šalátov, ktoré potom vystavili v triedach.
Na prípravu použili takmer všetky druhy
ovocia, zeleniny, pretože či malý alebo starší
žiak vie, čo je pre jeho telo a zdravie správne.
Po krátkej prezentácii členovia žiackeho parlamentu vybrali najchutnejšie a najkrajšie
pripravené misy. Na 1. stupni vyhrali žiaci 4.
ročníka, na 2. stupni žiaci 8. ročníka. Mimoriadnou cenou boli odmenení žiaci špeciálnej
triedy. Odmenou pre ocenených bola sladká,
ale zato výživná ovocná torta.
Tejto akcii predchádzali besedy v spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradňou v
Rim. Sobote. Pani Mgr. Gálová besedovala so
žiakmi 8. a 9. ročníka o negatívnych vplyvoch
fajčenia a alkoholu na ich organizmus. So
žiakmi 1. stupňa to bola beseda Ako si udržať
zdravé telo. Veríme, že besedy u žiakov zanechajú pozitívny vplyv.
kres

Ponúknite psíkom z útulku nový domov
Dnes sa o možnosť nového domova zaujímajú tieto psíky z lučeneckého útulku (na obrázkoch). Volajte kedykoľvek vedúcu
útulku K. Ferenczovú, t. č.: 0907 13 4 955, 0903 647 914. Prispieť finančným darom na opustené psíky môžete na č. účtu:
2622170345/1100. Obyvatelia i pracovníci útulku ďakujú.
Frodo – 2-3- ročný kríženec, ostražitý, svojmu pánovi neuveriteľne oddaný, mal komplikovanú zlomeninu
zadnej nohy v dôsledku čoho trošku
kríva (pravdepodobne kvôli tomu
ho vyhodili), ale jemu to neprekáža
a dúfame, že ani novému pánovi to
prekážať nebude. Kastrovaný

Drobec – 2-ročný psík maličkého
vzrastu, vhodný aj do bytu, má
zvedavú, milú povahu, ktorá však
ochotne postráži svojho nového
pána

Pongo – 2- ročný kríženec veľkého
vzrastu, poslušný, strážny psík.
Kastrovaný

Fiľakovčanka – 11-mesačné
šteniatko, kríženec nemeckého
ovčiaka, zatiaľ bojazlivá, ale milá
povaha

Frfo – strážny psík stredného
vzrastu, štekavý, približne 2-ročný,
vhodný na stráženie malého
pozemku
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O OZDRAVENÍ PODNIKOV, PODPORE VZDELANOSTI A ROZVOJI ĽUDÍ

Potravinárske strojárne Svidník, a. s.,
čakajú rekordné výnosy

Cieľ - dostať sa na svetovú úroveň
Potravinárske strojárne Svidník, a. s., nemenia svoj výrobný
program ani orientáciu. Momentálne zamestnávajú 220 zamestnancov a ich hlavným výrobným programom sú stroje na
spracovanie mäsa, pivovary, nádrže a tlakové nádoby.

Takmer deväõdesiat percent
produkcie Potravinárskych strojární Svidník smeruje do zahrani²ia. Najvä²ší objem výroby stále predstavujú stroje na spracovanie mäsa, nasledujú pivovary,
nádrže a tlakové nádoby. Stroje
a zariadenia pre mäsospracujúci
priemysel zvä²ša exportujú do
európskych krajín, no podarilo
sa im už dostaõ aj na austrálsky
trh, kde umiestnili štyri pivovary (napr. na ostrovoch Tasmánia,

Trinidad a Tobago). Výkonný
riaditeÖ Potravinárskych strojární Michal HOMZA v našom
rozhovore uviedol, že sa firmu
snaží riadiõ na priateÖskej báze.
„Žijeme v dosõ agresívnom svete
a nemyslím si, že by to na Öudí
pôsobilo dobre, skôr depresívne.
Snažím sa vytváraõ priateÖskú atmosféru, ale zároveÜ vyžadujem
od každého, aby splnil svoje poslanie. Všetko máme rozpísané
na veÖkej organiza²nej tabuli. Je
tam každý pracovník s konkrétnou zodpovednosõou.”
Vedenie spolo²nosti neustále
hÖadá možnosti pre export. Na
hÖadanie odberateÖov pritom
využívajú všetky možnosti od
internetu, medzinárodných
výstav cez osobné stretnutia,
rôzne databázy až po aktivity
obchodných komôr. Michal
Homza sa v našom rozhovore
vrátil aj k za²iatkom firmy, teda
k privatizácii fabriky. „CieÖom
prevzatia bývalej fabriky bolo

jej zachovanie pre Öudí v meste
i celom regióne. Myslím, že toto
sme splnili. Dokázali sme prežiõ,
presadiõ sa na svetových trhoch
a tak dnes už nielen z nášho
pohÖadu, ale aj z pohÖadu našich odberateÖov a klientov sme
úspešná slovenská firma. Teraz
firma stojí pred novým cieÖom,
popasovaõ sa o prívlastok svetová. Potrebujeme od Öudí, aby
prispeli a pridali sa k expanzii,
ktorá tu nastala. Potrebujeme
Öudí, ktorí vedia rozprávaõ cudzím jazykom, šikovných technických pracovníkov, aby mohli
cestovaõ po svete, aby mohli
naše stroje montovaõ, uvádzaõ
do prevádzky a odovzdávaõ
zákazníkom,“ zdôraznil Michal
Homza. Potravinárske strojárne
Svidník sú na európskej úrovni
už dávno. Dnes sa teda potrebujú dostaõ na tú svetovú a riaditeÖ
Michal Homza verí, že aj tento
cieÖ sa im podarí splniõ, veµ
napríklad len za prvý polrok
zaznamenali výnosy v objeme
viac ako 154 miliónov korún.
Išlo o 24-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka. Michal Homza
konštatoval, že druhý polrok
bude v plnení tohto ukazovateÖa ešte lepší. Za celý rok 2007 by
potom výnosy boli viac ako 300
miliónov Sk. Išlo by o rekordný
objem v ani nie desaõro²nej
histórii firmy. Za rok 2006 pritom výnosy predstavovali 246
miliónov korún. Pozitívne výsledky firmy hodnotil Michal
Homza ako dôsledok integrácie
Slovenska do Európskej únie.
Prirátal k tomu tradíciu firmy
a jej schopnosõ rozvíjaõ sa. Potenciál rastu vidí v kvalite zamestnancov a v ich schopnosti
produkovaõ skvelé výrobky.
PAVOL SIVÁK

EDITORIAL

ÚSPECH
= ROBIm INAK

+asto uvažujeme o prameÜoch úspechu. AKO ste to
dokázali? A odpovede majú
spolo²ného menovateÖa: úspešní
robia INAK.
Robia aj viac alebo iné veci.
Majú lepšie nápady, viac zdrojov, lepších spolupracovníkov,
viac výdrže... No ²asto robia
aj tie isté veci ako neúspešní,
no INAK: s vä²ším nasadením, viac obetujú svojej vízii,
viac veria vo vlastné sily, viac
premýšÖajú, sú cieÖavedomejší.
+ítame to aj v našej ankete, aj
v µalších ²lánkoch prílohy: Öudia akceptujú vyššie nároky, ak
má práca systém a prináša viac
peÜazí. A postoj a systém je
niekedy deliacou ²iarou medzi
úspechom a neúspechom.
MICHAL BEUADIK

ANKETA O ANKETA
V ²om je iné pracovaõ v podniku, ktorý je majetkom silnej
súkromnej firmy (oproti podmienkam pred tým, ako podnik
kúpil silný súkromný investor)?
Oudmila ZELENÍKOVÁ,
finan²né oddelenie Sperian
Protection Slovakia, s. r. o.,
Partizánske: Výhodou je vä²šia
stabilita a nutnosõ inovácií, veÖké súkromné firmy sú odolnejšie vo²i cyklickým výkyvom na
trhu, majú reálnejšie predpoklady dlhodobého rastu, jasnejšiu
víziu budúcnosti a presadzujú
presnejšie vymedzené pravidlá. PokiaÖ ide o silnú súkromnú firmu pôsobiacu v medzinárodnom prostredí, výhodou
je odborný rast, rotácia funkcií,
zaujímavejšie platové ohodnotenie a možnosõ cestovaõ.
Ing. Ján BEUO, Zvolen:
Podmienky sú neporovnateÖné.
Na pracovisku panuje síce oveÖa
vä²šia disciplína ako predtým,
lebo každý si stráži svoje miesto
a nechce oÜ prísõ, ale na druhej
strane mám lepšie zárobkové
možnosti, ²o sa odráža na rodinnom rozpo²te a kúpyschopnosti mojej rodiny. PokiaÖ ide
o vzõahy, sprofesionalizovali
sa. Netvoríme už taký súdržný
kolektív, no v zamestnaní predsa
nie sme kvôli tomu, aby sme sa
navzájom milovali, nie?
Mgr. Miroslav OLÁH Aut.
Ing., Telecom Project, Banská
Bystrica: Oproti minulosti sa
nám zvýšila istota budúcnosti
našej práce, a to v hmotnom,
(Pokra²ovanie na nasledujúcej strane)

Opýtali sme sa za vás...
Ako sa v novom Zákonníku práce zmenila možnosõ
daõ výpoveµ zamestnancovi pre porušenie pracovnej
disciplíny?
- Poslednou novelou Zákonníka práce sa možnosõ zamestnávateÖa daõ zamestnancovi výpoveµ
z dôvodu porušenia pracovnej
disciplíny nezmenila. Stále platí, že zamestnávateÖ môže daõ
zamestnancovi výpoveµ, ak sú
u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateÖ mohol

okamžite skon²iõ pracovný pomer, alebo
pre menej závažné
porušenie pracovnej
disciplíny. Pre menej
závažné porušenie
pracovnej disciplíny
možno daõ zamestnancovi výpoveµ,
ak bol v posledných
šiestich mesiacoch v súvislosti
s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na
možnosõ výpovede.

Sone LACUŠKOVEJ, personálnej manažérky
Penta Investments, a. s.
UpozorÜujem však
na to, že ostatnou novelou Zákonníka práce
bola pozmenená právna úprava okamžitého
skon²enia pracovného
pomeru zamestnávateÖom. Novela zvýraznila výnimo²nosõ tohto
inštitútu a jeho striktnú
viazanosõ na dôvody uvedené
v zákone (právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný ²in alebo závažné porušenie pracovnej

disciplíny) a predÔžila subjektívnu
lehotu, v ktorej môže zamestnávateÖ okamžite skon²iõ pracovný
pomer so zamestnancom.
PodÖa novej úpravy teda
zamestnávateÖ môže okamžite
skon²iõ pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov (pred
novelou to bolo v lehote jedného mesiaca) odo dÜa, keµ sa
o dôvode na okamžité skon²enie
dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dÜa, keµ dôvod
vznikol.

OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA OANKETA O ANKETA O ANKETA O ANKETA O
(Dokon²enie z predchádzajúcej strany)
sociálnom a poistnom zabezpe²ení jednotlivcov. Pribudli nám aj
materiálne „pôžitky”, zvýšila sa disciplína na pracovisku, ²istota
a dochádzka do zamestnania. Vzõahy na pracovisku sa sprofesionalizovali, každý vie, ²o má robiõ a ²o za to dostane. Isteže, zlepšené
podmienky kladú vyššie nároky na zamestnancov, ale odmenou je
okrem iného stabilizovanie zárobkov.
JUDr. Anton BIDOVSKÝ, podnikateÖ, Prešov: Existujú tu
podstatné rozdiely na všetkých úrovniach. Vstupom súkromného
investora dochádza k výraznej racionalizácii a to pokiaÖ ide o po²ty zamestnancov, ale aj k efektívnejšiemu spravovaniu podniku vo

Ponúkať viac než iní
Manželia Štalmachovci a ich realitná
kancelária Archeus
reality center sú
dôkazom toho, že aj
dnes možno založiõ
a úspešne rozvíjaõ
firmu s programom,
ktorým sa zaoberajú
iní. „Ouµom však musíte ponúknuõ nie²o, ²o ostatní
nerobia,“ prezrádza Rastislav
Štalmach tajomstvo úspechu.
Úspešný obchodník s realitami je pritom vyštudovaným
strojárom. Už na košickej Vysokej škole technickej si však
privyrábal poisõovaním. Svoje
skúsenosti neskôr zužitkoval ako
finan²ný poradca. Orientácia vo
svete peÜazí mu ²asom vyniesla
posun do sféry bankovníctva
a v prešovskej pobo²ke VÚB
stál pri zrode Hypotekárneho
centra. „Tam vznikla spolupráca
s rôznymi realitnými kanceláriami. Porovnával som úroveÜ ich
služieb. Zistil som, že prešovský
región je na Slovensku najslabší.
Bolo tu síce veÖa realitiek, ale tie
vä²šinou fungovali na jednom
²loveku bez náležitej ponuky
a služieb,“ hovorí R. Štalmach

o tom, ²o predchádzalo vzniku jeho firmy.
Pred
necelými
dvoma rokmi sa
s manželkou rozhodli
pre vlastnú firmu,
ktorá by nemala spomínané nedostatky. „
Máme piatich realitných maklérov a tak
sme vždy zastihnuteÖní. Každý
klient dostane svojho realitného
makléra, ktorý sa mu venuje od
za²iatku do konca úspešného
predaja ²i nákupu nehnuteÖnosti.
Spolupracujeme aj so skúsenými
právnikmi a daÜovými poradcami, aby klienta vyšla kúpa ²o
najlacnejšie. Tiež s Tatra bankou,
VÚB a Slovenskou sporiteÖÜou
pri poskytovaní hypotekárnych
úverov, ktoré sú sú²asõou našej
ponuky.“ Všetky tieto, „drobnosti“ spôsobili, že Archeus sa v krátkom ²ase stal najvä²šou realitkou
v Prešovskom regióne.
Rastislav Štalmach má v podnikateÖských plánoch jasno.
Rozhodnutie osamostatniõ sa
neÖutuje. „Dáva to ²loveku vä²šiu
voÖnosõ, ale aj vä²šiu zodpovednosõ – za svoju budúcnosõ i za
budúcnosõ Öudí vo firme.“

všetkých nákladových položkách. Vä²ší dôraz sa kladie na marketing. Riadiaci pracovníci na jednotlivých úrovniach majú vyššiu
osobnú zodpovednosõ, s ²ím je spojená aj požiadavka na vyššiu
samostatnosõ, ale aj vyššiu úroveÜ ich mzdového ohodnotenia.
Ján BATINSKÝ, poistný poradca, Trebišov: Podnik, ktorý je majiteÖom silnej súkromnej firmy, má vyššie nároky na svojich zamestnancov,
ich výkonnosõ a erudovanosõ, na druhej strane môže zamestnancom
poskytnúõ výhodnejšie pracovné podmienky a vyššie zárobky.
Ladislav RAVAS, predseda odborového výboru ZO OZCH
SR, zamestnanec, a. s., Slovenský hodváb Senica: O²akávania, ktoré
sme mali v súvislosti so vstupom silného súkromného investora do
nášho podniku, sa celkom nenaplnili. Prvým krokom bolo zmrazenie platov na jeden až dva roky, pri²om ako dôvod sa uvádzalo,
že naše mzdy sú nadštandardné. Výsledkom je hlboký prepad pod
úroveÜ mzdového ohodnotenia, aké majú pracovníci podobných
firiem v regióne, ²o má za následok odchod našich zamestnancov
a problémy so získavaním nových kvalifikovaných pracovných síl.
PokiaÖ ide o pracovné podmienky, tie sa nijako výrazne nezmenili,
prišlo len k ur²itým ,,kozmetickým“ úpravám.
(Tempo, Zvolenské noviny Prešovský ve²erník, Slovo Zemplína,
Pokrok, Podtatranské noviny, Záhorák)

JEDNA OTÁZK A pre ...
Ing. Jozefa ŠPIRKA, partnera private equity skupiny Penta
Ako vnímate návrhy vlády
SR v oblasti dôchodkovej
reformy, o ktorých aktuálne rozhoduje parlament?
- Je zrejmé, že tak, ako aj
v iných oblastiach hospodárskej a sociálnej politiky, tak
aj v dôchodkoch chýba vláde
jasná vízia a stratégia ako µalej.
Prejavuje sa to v chaotických
postupoch, keµ z pôvodného
návrhu predloženého ministerkou práce, už dnes zostalo len
torzo. Takto nekvalitne pripravovaná legislatíva potom vytvára riziká vážnych problémov pri
jej pôsobení v praktickom živote. Ako príklad môžem použiõ
novelu zákonníka práce, ktorú
kritizoval celý rad odborníkov,
ministerstvo to však nezohÖad-

nilo. V sú²asnosti sme svedkami
vážnych problémov napr. v slovenských nemocniciach, ktoré
ak chcú zabezpe²ovaõ plynulú
zdravotnú starostlivosõ, sú nútené porušovaõ zákonník práce.
Dôchodková reforma je behom
na dlhú traõ. Mám preto vážne
obavy z toho, ako neprofesionálne a nezodpovedne pristupuje
sú²asné vedenie rezortu práce
k zmenám v tomto systéme.
Najlepším riešením by bolo,
aby ministerka práce stiahla
sú²asný návrh novely zákona
z rokovania NR SR. Prihováram
sa za to, aby sa vytvoril ²asový
priestor na seriózne analýzy
a dopadové štúdie a aby boli
pri príprave zmien oslovení aj
externí odborníci.

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
výtla²kov. Gestor za Pentu Investments: Mgr. Martin Danko (danko.martin@penta.sk), manažér projektu: PhDr. Michal BeÜadik (043/430 28 81, avrt@stonline.sk),
šéfredaktor prílohy: PhDr. Peter Lau²ík (052/78 78 301, petros@podtatranske-noviny.sk).
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Kontakt 047/56 31 378, e-mail:
drazdikova-kmh@rsnet.sk.

ZAMESTNANIE

1230-44
 Najlacnejší prenájom v meste. /Areál ČSAO a Gem. pekárne./
Tel.: 0903 515 109.

880-51

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


1144-43

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


1168-44

Predám zariadený rodinný
dom v Tisovci. Tel: 0905 797 357,
0907 768 893


1164
 Zoberiem do podnájmu alebo
kúpim garáž v Rim. Sobote. Volať
po 17,00 hod. 0907 310 466

1165-43
 Firma AUTO MOTO RS
ponúka skladové priestory 400
m2 s kanceláriami, s vlastným
areálom. 0915 875 849, 0905
253 350

1193-43
 Dám do podnájmu zariadenú
garsónku v centre mesta. Inf. na
č.t.: 0902 428 561

1195-42

Predám RD v Dubovci. Tel:
0908 041 874, 0905 771 268


1200-45

Dám do prenájmu priestor
na podnikanie 44 m2 na pešej
zóne v Rim. Sobote. Tel: 047/56
34 901, 0908 508 195


1204-43
 Kúpim 1-izb. byt, príp. garsónku v Rim. Sobote. Cena 150
000,- Sk - hotovosť.
Tel:0905 806 517

1208-43

Kúpim 2-izbový byt v centre.
Tel.: 0905 565 014
 Dáme do prenájmu priestory
v Rim. Sobote. Kontakt: 047/563
19 16, 0905 836 926


1216-43

Kúpim obývateľný dom s
malou záhradou v Rim. Sobote do
800 000,- Sk. Tel: 0918 261 608


1217-43

Dáme do prenájmu obchodné priestory v Supermarkete Jesenské na 1. poschodí, v
Blhovciach, Lenartovciach, vo
Fige. Kontakt: 581 13 76, COOP
Jednota, L. Mikuláš, SD


1221-44

Riaditeľstvo Knižnice Mateja
Hrebendu v Rimavskej Sobote
ponúka na krátkodobý prenájom
– školiace účely „Salón Poézie /20
miest/ a Podkrovie /60 miest/.


 Odstúpime zabehnutú predajňu keramickej dlažby, obkladov a sanity na Malohontskej
1757 v Rim. Sobote. Tel: 047/54
22 799

2880-45
 Predám 2-izbový byt. Tel:
0918 911 370

1233-44

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


1234-43
 Predám menší rodinný dom
s príslušenstvom, s veľkou záhradou v Rim. Sobote-Tomašová, ul.
Okružná 96. Cena dohodou. Tel:
0902 324 097

1238-44

Kúpim garáž na sídl. Rimava. Tel: 0907 040 373


1240-45
 Predám 4-izbový byt na 8.
poschodí na Daxnerovej ul. v
Tisovci. Cena dohodou. Tel: 0902
921 621

1242-46
 Predám 3-izbový byt v OV,
2. posch., sídl. Rimava. Tel: 0911
444 084

1254-43
 Predám 4-izbový rodinný
dom v Rim. Sobote so záhradou,
pivnicou, garážami. Vhodný aj na
podnikanie. Cena dohodou. Tel:
0907 657 790, 0908 651 756

1237-44
 Kúpim 3-izbový byt – súrne.
Tel: 0907 253 696

1259-45
 Dám do prenájmu zariadenú
garzónku v centre mesta. Tel: 0902
428 561

1261-44

Prenajmem garáž v blízkosti
Západu. 0904 456 875, 56 33
536


1266-45
 Predám drevenú garáž blízko
Západu.Tel.: 56 24 000

1270-43

Predám
poschodový
rod. dom so
záhradou a
hosp. budovou v Konrádovciach. Vhodný aj
pre dve rodiny. Ihneď obývateľný.
Kúrenie ústredné-elektrika+drevo, vodovod, studňa, káblovka,
telefón. Kontakt: 047/5622832

 Prijmem pomocníčku do pohostinstva. T.č.: 0915 720 365.

903-44
 Hľadáme vodičov pre MKD. www.
TRUCKIMEX.SK. 0903 385 501

1130-43
 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
 Firma Balex-papiernictvo, Hviezdoslavova 8, Rim. Sobota prijme do zamestnania predavača /-ku. Tel: 047/56
32 446

1134-43
 Práca vo finančníctve. Tel: 0907
857 026

1183-48

Prijmeme skladníkov. Nutná
znalosť autosúčiastok. Žiadosti s
profesným životopisom zasielajte na
adresu: AUTO MOTO RS s.r.o.,Kuzmányho 8, 979 01 Rim. Sobota


1220-44
 Hľadáme predajcu-kyňu na trhy,
výstavy, výstaviská. Priame predstavovanie a používanie tovaru, pred
zákazníkmi - propaganda. Podmienky:
čistý register, flexibilita, spoľahlivosť,
komunikatívne schopnosti. Vítaný s autom a vodičským preukazom. Kontakt:
tel-fax:047 56 94 128, e-mail:bleistein@zoznam.sk

1215-44

Legálna práca Anglicko, Írsko,
Grécko, Cyprus, Škandinávia. Aktuálne
pozície s okamžitým nástupom.
Anglicko: stolár, mäsiar/vykosťovač,
skladník. Tel: 0905 177 544.


1222-43
 Spoločnosť AGRO CS Slovakia,
a.s. prevádzka Veľké Dravce prijme do
trvalého pracovného pomeru pracovníkov s miestom výkonu práce vo Veľkých
Dravciach na pozície:
- skladový pracovník – požiadavky:
práca s vysokozdvižným vozíkom –
oprávnenie na VZV výhodou, časová
flexibilita
- vedúci skladu expedície –požiadavky: prax min. 3 roky, práca s vysokozdvižným vozíkom – oprávnenie na
VZV výhodou, schopnosť viesť kolektív,
organizačné schopnosti, časová flexibilita. Žiadosti s profesným životopisom
posielajte do 29.10.2007 na adresu
spoločnosti, resp. mailom: canikova@
agrocs.sk

2872-43

Hľadáme záhradníčku s maturitou.
M: 0911 486 520, 047/56 27 447


1224-43

Hľadáme vodičov na kamiónovú
dopravu. Tel.: 0918 492 453

 SBS prijme do TPP pracovníkov
pre ochranu objektov. Požiadavky:

22. október 2007
- preukaz OS
- bezúhonnosť,
- spoľahlivosť
- zdravotná spôsobilosť
Kontakt: 048/414 55 91, 0903 767
133
1227-43
 Súrne hľadám ekonómku-účtovníčku s ovládaním jednoduchého a
podvojného účtovníctva, prax. min. 5
rokov. Tel: 0905 702 105

1246-45
 Prijmeme pomocného pracovníka do stolárskej výroby. Žiadosť so
životopisom zašlite na adresu: INDECO
s.r.o., Tormáš 4401, Rimavská Sobota
979 01.

1249-44
 Prijmem pracovnú silu do predajného stánku s rýchlym občerstvením. Tel:
0905 437 324

1263-43
 Prijmem barmanku alebo barmana. Tel.: 0905 207 260

1275-44

ZVIERATÁ
 Predám kŕmniky a odstavčatá. Tel: 047/56 78 218

1137-49
 Predám šteniatka biglov - tricolor. Tel: 0905 123 176

1171- 43


792

Predám kŕmnika. 0905 532

1192-43
 Predám ošípané, prasatá,
prasničky mangalice. Tel: 0903 161
428, 0908 626 941

1213-44

 Predám šteniatka maďarskej
vižly 2-mesačné, čistokrvné, odčervené, očkované, bez PP. Cena 3000,Sk/ks. Tel: 0907 824 390

1205-43
 SHR Ján Gombala ponúkam
na predaj očistené 8-10 kg morky.
Ďalej prijímam objednávky na
vianočné morky a moriaky vo váhe
13-20 kg. Morky sú pod veterinárnym dohľadom. Tel.:
0903 807 840

1226-45
 Predám malé prasatá v Tisovci.
Tel.: 047/54 93 156, 0905 131 444

1231-43
 Predám Bordo-dog sučku trojmesačnú, te.: 0904 100 949.

1235-43

Predám husi – živá váha
1kg/150,- Sk. Tel: 0907 350 390

1241-43
 Predám psíka – salašnícky
bernský vlčiak, farba trikolor, tel:
0949 342 440
1245-44


Predám šteniatko westíka 4

SPOMIENKA

FIRMA VERSACO s.r.o
prijme do hlavného pracovného pomeru pracovníkov na obsluhu výrobnej linky. Zaškolenie poskytneme. Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu: Versaco s.r.o., Cukrovarská 12, 979 01
Rimavská Sobota, resp. na e-mail: versaco@versaco.eu
Bližšie informácie na t.č. 0918 960 047.
2879
mesačný psík. Tel: 0908 387 298
1251-43
 Predám ošípané. Cena dohodou. Tel: 0908 265 466

1256-44

Predám kačky. Tel.: 0907
661 789


 Predám šteniatka anglického kokeršpaniela. Cena dohodou.
Tel.: 0911 199 997

1268-43

Hľadám pozitívne naladených,
šikovných ľudí v znamení Vodnár,
Váhy, Rak, Lev Kozorožec, na
prácu vo finančníctve.
Tel. 0907 608 142
1236-43

AUTO-MOTO
Náhradné diely na Babetu, Simson a Pionier. Tel: 0905 107 811


1206-45

Predám havarovanú Škodu
Favorit. Cena po obhliadke dohodou.
Tel: 0907 563 718


1201-43
 Predám nové pneumatiky – 4 ks
6,50 x 20 na AVIU. Tel: 0907 884 948
1239-45
 Predám auto Ford Sierra, r.v.
1986, 1,6 b, najazdené 92 000 km,
zachovalá karoséria, v dobrom tech.
stave, zimné pneumatiky, nová autobatéria, imobilizér, značk. autorádio,
pekná červená farba. Cena 29 000,–
Lučenec. Tel: 0903 549 828
1243-43
 Predám Felíciu GLX 1.6. Tel:
0908 887 948
1260-45

Predám autorádio Blaupunkt s
CD a MP3 prehrávačom, ovládanie na
volante. Ešte v záruke do mája 2008.
Cena 5 500,– Sk. Rýchle jednanie –
zľava. Tel: 0905 437 324


1262-44

Predám W Golf 1.6 TD, r.v. 1990 ,
centrál, 4x el. okná, klíma, šíber, ťažné,
intercooler. Tel: 0905 358 562


1258-44

Predám auto Š 120 L /STK, EK,
poistka/. Cena: 5 000,- Sk. Tel.: 0903
752 886


1273-43

Predám FIAT REGATA combi +
1ks gratis. Cena 35000 Sk. Tel.: 0908
1212-44
626 941, 0903 161 428

Dňa 19.10.2007
sme si pripomenuli 3. výročie,
čo nás opustil
náš milovaný a
milujúci
otec a starý
otec

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

1265-44
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RIADKOVÁ INZERCIA

22. október 2007

Ing. Juraj Hrivňák
So spomienkou v srdci ostáva
dcéra Henrieta a vnuk Dávid

rôzne

INZERUJTE
V GEMERSKÝCH
ZVESTIACH!

 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

 www.foreverliving.sk
tt-flp@azet.sk
1090-52
 Predám bločky na stavebný
materiál alebo faktúry, cena 1,5%.
Tel.: 0915 183 843
1005-51

PREDÁM VÝHODNE: chladničku, FTV, mrazničku, nábytok, koberce, ohrievač, vysávač, el. panvicu,
hrnce. Tel: 0905 981 724


1250-43

Vykúpime orechy lúpané, cena
do 130 Sk/ kg/trieda, prídeme k
Vám. Kontakt: 0910 461 209, 0907
210 392


1255-45
 Predám plyn. sporák MORA za
500 Sk. Tel.: 56 33 536
1267-44

Predám mot. pílu Husqarna
365. Cena: 15 000,- Sk. Tel.: 0903
752 886


1274-43

Predajňa BYTÍK , sídl. Západ,
budova M-Marketu na posch. vedľa
Pošty
VÁS POZÝVA na nákup bytových
doplnkov, drogérie, písacích potrieb
a second handu pre deti a dospelých
za výhodné ceny.


1594-43

SLUŽBY

1172-43

Predám 3 m kombinator. Cena
15 000,- + dohoda. Volať po 17,00
hod. 0911 020 547


1184-43

Predám zabíjačkový kotol
šamotový so smalt. 50 l vložkou. Tel:
0905 830 342


1186-43

 Predám čierny chlapčenský
oblek na štíhlu postavu (170 cm) a
čierne poltopánky č.41. Zn.: veľmi
výhodne. Tel.: 56 23 556 po 19.00
hodine

1590-43

Predám palivové drevo BK
pre domácnosti i chatárov. Drevo sa
nachádza v oblasti Kokava n/Rim.
Cena 700-750,- Sk/1m.Tel: 0910
940 698.


1218-43
 Pozývame vás do novootvorenej predajne SECOND HAND na
Železničnej ulici. Otvorené od 8.30
– 16.00 hod.
2897-43



Pôžičky – 0910158697.

733-51
 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?
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: 8.3016.00 hod., Čerenčianska 22 (vedľa
Úradu práce) v Rim. Sobote. Tel: 0915
228 482
1107-43

Vykonávam murárske, maliarske, tesárske a zámočnícke práce.


SPOMIENKA
Po krátkych cestách chodili sme
spolu, na dlhú cestu odišiel sám.
Márne ho naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Ticho trpel, s chorobou zápasil,
ubolené srdce prestalo mu biť,
tíško odišiel,
hoci tak veľmi chcel s nami žiť.
Dňa 25.10.2007 uplynie jeden rok,
čo nás opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec
MVDr. LADISLAV KMEŤ
z R. Soboty.
S láskou spomína manželka, deti,
vnučka a celá rodina.
Nebeský Otče, daj mu večné odpočinutie.

Kvalita za rozumnú cenu. Tel: 0915
583 306
1150-43
 Pôžičky – úvery (bankové aj
nebankové) pre všetkých. Extra
pre vybrané kategórie SZČO. Tel:
0905 100 870, 0949 338 579, 0910
449 129
1170-46
 PRÁVNE PORADENSTVO,
JUDr. Takáčová, RS - 0905 120
269.
1181-43
 Sprostredkujem predaj a
kúpu domov, bytov a pozemkov v
okrese RS aj cez internet. Tel: 0911
241 672
1229-44
 Ponúkame ekonomické služby
(vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva), daňové priznanie,
mzdy, poradenstvo. Tel: 047/56 31
264, fax: 047/56 31 054, m:0903
531 470
1248-43,45,47
 Robím menšie zámočnícke
práce + ohýbanie plechov. Tel: 0904
438 241
1244-43
 Doučovanie anglického jazyka
pre začiatočníkov aj pre pokročilých.
Bližšie informácie na 0902 583 580
1253-44
 Umelé nechty až do domu. Tel.:
0911 448 728
1264-48
 Ponúkam mlátenie kukurice
kombajnom New Holand. Tel.: 0915
625 196
1269-43
 Riešenie problémov a sporov
mimosúdnou cestou – MEDIÁTOR.
Francisciho 1, 0907 831 424
1271-52
 Profesionálne vedenie
účtovníctva. Tel: 0902 417
017 1115-39,41,43,45,47,49,51

OZNAM
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22. október 2007

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje na základe uznesenia MsZ v Rimavskej Sobote č. 70/2007-MsZ zo dňa 25. septembra 2007

výberové konanie na prenájom
mestských lesov na obdobie 2008 - 2016

1/ Doba nájmu : od 01.01.2008 do 31.12.2016 s možnosťou predĺženia o 1 rok
2/ Predloženie stručného projektu hospodárenia na nasledujúce obdobie platnosti LHP
s konkrétnou ponukou výšky ročného nájmu
3/ A.
Ťažba

obnovná úmyselná

137.12 ha

752 m3

48 037 m3

48 789 m3

východná úmyselná

629.42 ha

662

16 270

19 932

z toho do 50 rokov

14.12 ha

49

130

179

1 414 m3

64 307 m3

65 721 m3

CELKOM:

3/ B. Rozsah pestovných prác podľa LHP na roky 2007-2016
Zalesňovanie:
			
			
			
			

prvé			
opakované 		
z plán. ťažby		
z toho prir. zmlaď
celkom		

2.23 ha
0.70 ha
129.55 ha
90.70 ha
41.78 ha

Prerezávky, plocha
skutočná 		
násobná		

55.93 ha
62.65 ha

4/ Umožnenie kontroly orgánmi mesta so zameraním kontroly na ťažbu, zalesňovanie,
zabezpečenie obnovy a odstraňovanie prípadnej kalamity.
5/ Štvrťročné predkladanie prehľadov o výške jednotlivých druhov ťažieb.
6/ Povinnosť úhrady dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej právnej úpravy ( zák.č. 582/2004 Z.z.)
7/ Porušenie zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a záväzných ukazovateľov LHP bude dôvodom
k okamžitému odstúpeniu od zmluvy zo strany prenajímateľa.
8/ Budúci užívateľ zabezpečí vyhlásenie lesov osobitného určenia v zmysle zákona
č.326/2005 Z.z. o lesoch v rozsahu, ako to bolo počas platnosti predchádzajúceho LHP.
9/ Vlastník si vyhradzuje právo rozhodovať o obsadení funkcie odborného lesného hospodára.
10/ Zabezpečenie údržby lesných ciest a zvážnic na náklady nájomcu.
11/ V zmysle § 19 zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností preberie užívateľ povinnosť
vlastníka, t.j. trvale zabezpečiť na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov.
12/ Nájomca bude povinný tvoriť rezervný fond vo výške 2 % z ročného nájomného za
účelom kompenzácie prípadných škôd spôsobených neodborným hospodárením.
13/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výberové
konanie zrušiť alebo výberové konanie ukončiť ako neúspešné.
Časový harmonogram:
Vyhlásenie výberového konania:
Ukončenie výberového konania:
Zasadnutie výberovej komisie

09.10.2007
19.10.2007
25.10.2007

Podanie ponuky:
Písomné ponuky posielajte v zalepenej obálke na adresu : Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota viditeľne označené „ Neotvárať – ponuka na prenájom mestských lesov“ najneskôr do 19. októbra 2007 do 14.45 hod.
Všetci záujemcovia, ktorí v určenom termíne predložia svoje písomné ponuky na prenájom mestských lesov, sú týmto pozvaní na zasadnutie
výberovej komisie ustanovenej primátorom mesta, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2007 o 9.00 hod. v budove MsÚ Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9, v zasadačke č. 16 na 2. poschodí.
V Rimavskej Sobote dňa 09.10.2007

22. október 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.
27.a 28.10.2007
MUDr.Kretová M.
Športová 1,č.t.56 226 19
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

13

SERVIS, OZNAMY

Darovali krv

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa
16.1O.2007 bezplatne darovali krv nasledovní
bezpríspevkoví darcovia krvi: Zsolt Šinko, Eva
Szepesyová, Jaromír Trapl, Jozef Janotík, Viktor Chlpoš, Peter Hruška, Mária Ľuptáková,
Michal Kováčik, Ján Stehlík, Boris Kurek, Anna
Hukelová, Július Botto, Marian Fekiač, Alžbeta
Hochholczerová, Rudolf Pivarník, Marian Obšel
z Rimavskej Soboty, Miroslav Bína, Ing.Ľubomír Porubiak, Ľubomír
Bukviar z Hnúšte, Ján Parobek, Milan Cibuľa z Klenovca, Drahomíra
Sasáková, Gabriel Lörincz z Tornale, Ružena Báštyová, Vojtech Bášty
z Levkušky, Július Šinko z Konrádoviec, Eva Gregorcová z Vyšného
Skálnika, Attila Gembický zo Zacharoviec, Bc.Gabriela Chlpošová
z Bakty, František Maršík z Belína, Viktor Bán z Cakova, Štefan
Majoroš z Pavloviec, Ján Maliar z Bottova.
Prvýkrát darovali krv: Andrea Adamovičová, Emil Réti z Rimavskej
Soboty, Katarína Polčániová z Hnúšte
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

PRACOVNÁ PONUKA

Mimo rozpisu naviac každú sobotu od 8. 00 - 12. 00 - Lekáreň
Media.

POSLEDNÁ
LÉGIA

Historický veľkofilm USA/
VB/Francúzsko. Rímska ríša
sa zmieta na pokraji zániku
a nová legenda čaká na svoj
zrod.



26.27.28. okt.

MISS POTTER

Romantická dráma VB/USA
Jej život je tým najčarovnejším
z jej príbehov. Začiatok predstavení: 17:45 hod.


26.27. okt.

Mesto- Mestský úrad, Mestská polícia,
Hviezdoslavova 37, Rimavská Sobota
Prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu:

IBA NA OBJEDNÁVKU

príslušník mestskej polície

Romantická dráma USA. Začiatok predstavení: 20:00 hod.

Kvalifikačné požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace), vek min. 21 rokov, zdravotná spôsobilosť na
plnenie úloh mestskej polície
Ďalšie požiadavky: schopnosť pracovať samostatne, komunikatívnosť a dobré vyjadrovacie schopnosti slovom a písmom, základy
práce s PC. K žiadosti o pracovnú ponuku je potrebné doložiť:
profesijný životopis, 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:
„Mestská polícia – Pracovná ponuka“
V termíne do 9. 11. 2007 na adresu: Mestská polícia
Hviezdoslavova 37
979 01 Rimavská Sobota
Kontakt: Peter Berecz, náčelník mestskej polície: 047/56 23 662

V. Kultúrne dni Dezső Győryho
5.-9. november
Portrét Jozefa Mácsa – premietanie filmu o spisovateľovi, rodákovi a čestnom občanovi obce Bátka pre ZŠ a SŠ s VJM v regóne.
10. november (sobota)
18.00 Večer so Szőttes - tanečný program v podaní komorno- tanečného
súboru Szőttes
(divadelná sála MsKS)
Kultúrne dni sa realizujú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SRprogram Kultúra národnostných menšín 2007.

VÍKEND:
Sobota: Lekáreň Kaufland
Nedeľa: Lekáreň Jazmín

23.24.25. okt.


28. okt.

SVETLÁ V SÚMRAKU-Projekt 100

Posledný film z trilógie o životných stroskotancoch. Začiatok
predstavenia: 20:00 hod.



HĽADÁME

komunikatívnych kolegov
pre predaj na pobočke v Rim.
Sobote
KONTAKT: 0908 502 422

Inzerujte

v Gemerských Zvestiach!

ĽUBICA

Nechtový dizajn
(VÚB)
0908 172 400
0903 540 400

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

2875-43

760-50

Kontaktujte
nášho manažéra:

Gejza Silling:
tel. 0907 255 600
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EUROMOTEL
Restaurant

Otvorila sa nová

Nábytok od slovenských
a českých výrobcov

AUTOUMYVÁREŇ

pre osobné, úžitkové aj nákladné autá do 5t a výšky 3,9m
v Rimavskej Sobote
na Gorkého ulici (pri železničnej stanici)

Akcia na vybrané
druhy tovaru!
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

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

22. októbber 2007

Príďte a vyskúšajte aj vy!
Najlacnejšie a najrýchlejšie umývanie v meste!

B.Bartóka 10, Rim. Sobota
047/5631524, 0903530819
2821-43

HUTNÝ SKLAD areál
ZBERU SUROVÍN – Albert

OTV: Po - Ne: 8.00 - 20.00 hod.

Cintorínska ul., Rim.
Sobota
0907/0905 502 504
Otvorené aj v sobotu!!!

HORNÉ SALIBY
veľkoobchod - maloobchod

2847-47

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

VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
ul. ýerenþianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
Gemerské Zvesti
Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie

Otvorené ajNaševþíslo
sobotu od 8.00
do 12.00 Rimavská
hod.Sobota
Vybavuje/klapka
RS/2007/037164
Mgr.Kosorínová /411
18.10.2007
Rimavská Sobota, Školská 244

list/zo dĖa
na obsadenie funkcie šéfredaktora, šéfredak- Váš
torky redakcie Gömöri Hírlap v Rimavskej Sobote

Vec: Tel.: 58 11 465, e-mail: rs.aquamont@aquamont.sk
Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské s maturitou, prax v oblasti žurnalistiky minimálne 5Zverejnenie uvedeného textu
rokov
Žiadame Vás o zverejnenie nasledujúceho textu :
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je odpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace), znalosť problematiky verejnej správy, orgaÚPSVR
Rimavskej
Sobote informuje
nizačné schopnosti, dobrá znalosť maďarského jazyka
Úrad práce, sociálnych
vecí V
a rodiny
v Rimavskej
Sobote vyberá z prehľadu
K prihláške je potrebné doložiť: vyplnený osobný dotazník, profesijný životovoľných
pracovných
miest
nasledovné
voľné
pracovné
miesta
nahlásené
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej
Sobote
vyberá
z prehĐadu voĐných
pis s prehľadom vykonávanej praxe, písomná koncepcia činnosti redakcie Gözamestnávateľmi:
möri Hírlap, overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, odpis z registrapracovných miest nasledovné voĐné pracovné miesta nahlásené zamestnávateĐmi:
trestov nie starší ako tri mesiace.
Názov a sídlo zamestnávateĐa
Názov profesie
Požiadavky na voĐné
Prihlášku a požadované doklady je potrebné osobne doručiť alebo zaslať
pracovné miesto
v obálke s označením „VK - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29.10.2007 na adresu:
GEMERSKÁ MLIEKÁREĕ
Finanþná úþtovníþka
VŠ PC-Word, Excel

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Mestský úrad
Ing. Ladislav Kovács
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9
Rimavská Sobota, 979 01
Termín výberového konania sa uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi písomne.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH, primátor mesta

Príjem riadkovej a plošnej inzercie:
tel.: 56 04 673, fax: 56 33 742

e-mail inzercia:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

a

Rimavská Sobota

Robotník, Robotníþka

Vyuþený

KOVOS s.r.o.

Zámoþník, Zváraþ CO2

Vyuþený

Hrachovo

Zámoþník strojov

EUROWOOD PLUS s.r.o.

Stolár

ýerenþany

Stolár opravár

GABRIEL CSÉPE

Opravár chlad. zariadení

Vyuþený

Predavaþ

Vyuþený

NSP HNÚŠġA, n.o.

Lekár v odbore všeobecné

VŠ

HnúšĢa

lekárstvo

ROLLER spol. s.r.o.

Zváraþ CO2, Frézar kovov

Jesenské , Polná areál STS

Lakovaþ kovov, Sústružník

Vyuþený

Rimavská Sobota

ADAM – podlahy
Rimavská Sobota

Vyuþený

Bližšieinformácie
informácie sa
sadozviete
dozviete na
nač.þ.t. 5416103,
t. 5416103,5416209,
5416209,alebo
aleboosobne
osobnena
na ÚPSVR
Bližšie

v Rimavskej
Sobote,
ýerenþianska
18, na
þ. d. 209, ako18,
aj nanawebovej
stránke
ÚPSVR
v Rimavskej
Sobote,
Čerenčianska
č. d. 209,
ako www.upsvar.sk
aj na webovej .

Gemerské Zvesti - najčítanejšie noviny v regióne!

stránke www.upsvar.sk .

Ćakujeme

22. október 2007

INZERCIA

15

16

Š. J. Therm Štefan Juhász

solárne systémy
montá a rekonštrukcia kúrenia
predaj a inštalácia kotlov.

oz a.
ov
D arm
zd

Kontakt: 0908 933 683, 56 31 116, E-mail: sj.term@rsnet.sk

Oznámenie
chovateľom psov
Mestský úrad v Rim. Sobote, oddelenie životného prostredia
oznamuje chovateľom psov, že si na našom oddelení môžete po
predložení očkovacieho preukazu psa bezplatne vyzdvihnúť
hygienické vrecká na psie exkrementy. V jednom balení sa
nachádza 25 kusov aj s priloženou lopatkou. Vrecká je možné
vhadzovať aj do zberných nádob na komunálny odpad. Pes
musí byť vedený v evidencii mestského úradu a je potrebné si
so sebou priniesť občiansky preukaz.

2742-47

INZERCIA

22. október 2007
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slovenský výrobok

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

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

ZA obsahovú a gramatickú stránku
inzerátov zodpovedajú inzerenti!

poluxrs@centrum.sk

AKCIA: 6-komorový profil v cene 3- komorového

zľava 30%

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
www.erikmultimedia.eu

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

Tel.: 0905 505 687
tel.: 047 563 3167
0915 671 186

1586-51
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Konské dostihy a hon na líšku v znamení sv. Huberta
V prvý októbrový víkend usporiadal prvýkrát Cason- Klub
z Čížu spoločnú súťaž poľovníkov a jazdcov pod názvom Terénne preteky Hubertus.
Na tradičnom hone na líšku za zúčastnilo 18 jazdcov. Ako sme sa
dozvedeli od predsedu jazdeckého
klubu Cason Františka Mátého,
ktorý je aj starostom obce Nižná
Káloša, plánujú vytvoriť novú tradíciu honov a usporadúvať preteky
sv. Huberta každý rok. Mienia aj
rozšíriť súťaž a postaviť prekážkovú
parkúrovú dráhu. V úvode pretekov
pozdravil účastníkov Štefan Váradi
v role symbolickej líšky a takisto aj
mnohopočetné publikum v Číži. Po
príhovore poslanca NR SR Zsolta
Simona sa pretekári vydali na viac
než 20 km dlhú trasu. Štyri záprahy nasledovali jazdeckú skupinu,
ktorej účastníci prišli z Veľkého
Blhu, Padaroviec, Rim. Seče, Fiľakova, Nižnej Káloše, Rim. Soboty,
Čížu, Širkoviec, maďarského Ózdu
a z iných obcí. Trasa začínala v Číži
a tiahla sa pozdĺž brehu Rimavy,
popri Vlkyni až do Rim. Seče, kde

jazdci oddychovali na futbalovom
ihrisku. S podporou Františka Gála
a miestnych sponzorov (podnikateľov) pripravili pre účastníkov
pretekov a divákov v Rim. Seči guláš a občerstvenie. Dostihový šport
bol v Rim. Seči známy pred viac než
15 rokmi. Po dlhej prestávke sa ju
znova podarilo obnoviť aj vďaka
miestnym podnikateľom a jazdcom.

Hlavnú zásluhu má na tom František Gál, ktorý sa so svojím záprahom zúčastnil aj súťaže záprahov
na prekážkach. Ukážkovú jazdu
Egona Vitkó-a z Ózdu (husárskeho
kapitána) konferoval Štefan Vitárius, kapitán dostihového klubu
Bandérium, ktorý bol sám účastníkom terénnych pretekov sv. Hubera. Súťaž záprahov v hone vyhrala

Krátko
zo športu

Pretekári Lokomotívy úspešní
Športová hala v Prievidzi bola dejiskom 2. kola slovenskej dorasteneckej ligy v zápasení voľným štýlom.
Pretekári Lokomotívy Rimavská
Sobota cestovali do Prievidze s cieľom obhájiť 3. miesto, ktoré im patrilo po 1. kole, a čo najmenej stratiť
na 13-bodovom náskoku, ktorý si
vytvorili v 1. kole práve na Prievidzu. Čo si predsavzali, aj do bodky
splnili.
				
Tabuľka 2. kola :
1.Dunajplavba BA		
67
2.Lokomotíva Košice
61
3.Lokomotíva R. Sobota
24
4.Baník Prievidza		
24
Výsledky pretekárov R. Soboty:
58kg : 4.Bacskai Štefan
/3/
63kg : 4.Miniar Jaroslav
/3/
69kg : 5.Utrata Rudolf
/2/
6. Kováč Matej		
/1/
76kg:
5.Habodász Tomáš 		
6. Langhoffer Jaroslav

/2/
/1/

85kg:
5.Holub Pavol		

/2/

6.Tomko Ondrej		
/1/
				
96kg : 4.Totkovič Richard
/3/
5.Loskot Lukáš		
/2/
			
120kg:
3.Oplt René		
/4/
			
Tabuľka po 2. kole:
1.Dunajplavba Bratislava
133
2.Lokomotíva Košice
122
3.Lokomotíva R. Sobota
58
4.Baník Prievidza		
45
J. Radnóti

dvojica Béla Szarka a Áron Szarka
z maďarskej obce Izsófalva s časom
100 sek. A bez trestného bodu. Druhá bola mládežnícka dvojica z tej istej obce Ákos Csilag a Áron Szarka
s časom 111 sek. A tretia domáca
dvojica František Gál a Katarína
Gálová (119 sek.). Okrem nich v súťaži záprahov cez prekážky zápolili
dvojice Július Simon a Július Simon
ml. , Ján Váradi a Janka Váradiová,
Áron Szarka a Béla Szarka, Janka
Váradiová a Ján Váradi (prvý z uvádzaných dvojíc bol pohonič). Všetci
účastníci boli odmenení príslušnými víťaznými stuhami a pohármi.
Imrich Jériga, novopečený gemersko-malohontský husár, sa predviedol na zápolisku v plnej coburgskej
husárskej rovnošate z čias cisára
Františka Jozefa I. Súčasťou súťaže
boli aj ukážky westernových jázd
v podaní fiľakovského jazdeckého
klubu, preteky v zbieraní pivných
plechových fliaš z konského sedla,
ktoré zožali najväčší úspech. Terénne preteky sv. Huberta boli ukončené v Číži. Hon na líšku nakoniec
vyhrala Janka Váradiová.
A. Vörös

Starší dorastenci MFK Rimavská
Sobota dokázali získať bod na ihrisku
Žiliny B po remíze 0:0 a mladší dorastenci tam dokonca zvíťazili 3:2 (góly:
Fazekaš, Štefánik, Szabó). Starší žiaci
MFK zvíťazili v Hriňovej 4. 1 (góly: Illéš
3, Reisz) a mladší žiaci 6:0 (góly: Szőke
3, Asztaloš, Kiss, Illéš).
 V IV. lige stolného tenisu po odohratí dvoch kôl je na čele tabuľky Lučenec
B pred DSTK Rimavská Sobota, ŠKP
Rimavská Sobota a Málincom. Všetky
družstvá získali šesť bodov.
 Po 5. kole prvej okresnej ligy v minifutbale vedie Rimatex (12 bodov) pred
Juve Rožňava (12), Expresstransom
(12) a Euromotelom (10).
 V 1. kole I. volejbalovej ligy žien zvíťazila Iskra Hnúšťa nad Prakovcami
3:0 a 3:0, zatiaľ ŠK Slovan Rimavská
Sobota v prvom zápase porazil Spišskú
Novú Ves 3:2, ale v druhom prehral 0:3.
Soboťanky nastúpili v zostave Megelová, Rendeková, Kudlíková, Barthová,
Drugdová, Chlepčovková, Chodúrová,
Bodnárová, Ščurková.
 Na turnaji mladších žiakov v bedmintone, ktorý sa konal v Trenčíne, boli aj
pretekári z Klenovca, z ktorých Nikoleta Bálintová zvíťazila v  dvojhre dievčat.
s


Bieda v podaní futbalistov Tisovca

Po 9. kole oblastných futbalových súťaží

Krajské futbalové súťaže sa blížia ku svojmu jesennému koncu, aj keď
Stredoslovenský futbalový zväz uvažuje o odohratí prvého jarného kola
začiatkom novembra. O tom, či sa bude hrať, však rozhodne počasie
a hlavne kvalita trénerov.
TABUĽKA IV. LIGY
III. liga
Rimavská Sobota B – Krásno nad 1. NOVá BAňA 11 9 1 1 37:12 28
Kysucou 1:0. V stretnutí hranom 2. RUŽINÁ
11 9 1 1 23:7 28
11 6 3 2 20:10 21
v Martine zvíťazila rezerva Rimav- 3. VEĽ.KRTÍŠ
skej Soboty najtesnejším rozdielom. 4. HLINÍK n HR. 11 6 2 3 18:15 20
11 6 1 4 21:17 19
Tentokrát béčku vypomohli Kuciak, 5. POLTÁR
6. JESENSKÉ
11 4 5 2 11:11 17
Purdek, Geri a Tomáš z kádra M. ko- 7. TISOVEC
11 5 0 6 14:20 15
manického.
8. BRUSNO
11 4 2 5 15:19 14
TABUĽKA III. LIGY
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. R.SOBOTA B
5. K.N.MESTO
6. KRÁLIKY
7. KREMNIČKA
8. S. BYSTRICA
9. D. STREHOVÁ
10. LIET.LÚČKA
11. FIĽAKOVO
12. NÁMESTOVO
13. L. ŠTIAVNICA
14. MAKOV
15. BYTČA
16. KRÁSNO

12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11

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

0
2
2
4
5
2
3
5
4
5
5
5
5
7
5
8

34:8
22:10
24:16
18:16
21:12
19:16
13:14
20:30
14:13
17:20
13:19
8:14
15:27
25:32
10:16
9:19

28
24
20
19
17
17
17
17
16
15
13
13
13
11
10
5

IV. liga
Jesenské- Kalinovo 2:0 – góly: Šándor 2. Víťazstvo domácich je zaslúžené a oba góly Šándora boli ukážkové.
Hajnáčka- Tisovec 4:0 – góly: Végh
2, Mede, Agócs. Nečakanú vysokú
porážku utrpeli futbalisti Tisovca na
pôde predposledného celku súťaže.
Až na brankára Tokára podali hosťujúci hráči biedny výkon.
Selce- Revúca 4:3- góly hostí: Luntner 3. Napriek tomu, že hostia strelili
tri góly, nestačilo to na zisk bodu a sú
beznádejne na poslednom mieste tabuľky.

9. KALINOVO
10.SELCE
11.PODLAVICE
12.TOMÁŠOVCE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA

11
11
11
11
11
11

3
3
3
2
3
1

3
2
2
4
0
0

5
6
6
5
8
10

11:14
15:15
13:22
15:25
14:30
14:24

12
11
11
10
9
3

V. liga
Lubeník- Veľký Blh 2:3 – góly: Rusó,
Tamáš – Iványi, Doležal, Drugda. Gólom v posledných minútach zápasu dosiahli hostia cenné víťazstvo, aj keď sa
už zdalo, že sa zrodí remíza.
Hnúšťa – Rimavské Janovce 4:0 – góly:
Doboš, Šaliga, P. Petrok, M. Petrok.
Vysoké víťazstvo domácich je zrkadlom
toho, čo sa udialo na ihrisku.
s
TABUĽKA V. LIGY
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. OLOVÁRY
5. LUBENÍK
6. RADZOVCE
7. MÁLINEC
8. HRNČ. ZÁLUŽ.
9. RIM.JANOVCE
10.VINICA
11.SKLABINÁ
12.MOD.KAMEŇ
13.MÝTNA
14.BOĽKOVCE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2

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

1
1
2
4
5
5
5
3
6
6
6
6
8
9

31:11
30:12
27:16
28:13
20:21
27:19
30:24
17:13
19:25
17:23
18:23
17:30
14:41
10:34

28
28
21
19
18
16
16
16
13
13
11
9
7
6

Gemer a Chanava ušli
prenasledovateľom

Dve kolá pred skončením jesennej časti oblastných súťaží sa rozhodlo
o tom, že jesenným majstrom I. triedy bude jeden z dvojice GemerChanava. Ušli totiž svojim prenasledovateľom o šesť bodov, keď obaja
dokázali, aj keď tesne, ale zvíťaziť na súperových ihriskách.
I. trieda
Revúčka- Husiná 3:0 (góly:
Szilágyi, Šepík, Černák), Veľké
Teriakovce – Chanava 1:2 (Jurík
– Lenkey 2), Klenovec- Muráň
0:1 (Velk), Stárňa –Gemer 3.4
(Kárász, Ferko, Miko –Csutor,
Vas, Szántó, Valaszkai), Kráľ
– Ožďany 2:1 (Váradi, kovácsNovák), Bátka- Rim. Seč 1:2
(Gál- Buša, Lakatos).
TABUĽKA I. TRIEDY:
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. KRÁĽ
5. KLENOVEC
6. MURÁŇ
7. STÁRŇA
8. RIM. SEČ
9. OŽĎANY
10.HUSINÁ
11.REVÚČKA
12.V.TERIAKOVCE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1

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

II. trieda
Gemerský Jablonec- Blhovce 2:1,
Zacharovce – Čerenčany 4:1,
Stránska –Abovce 4:3, Uzovská
Panica- Tisovec B 1:2.
TABUĽKA II. TRIEDY

1. ZACHAROVCE 8 5 2 1 12:10 17
2. TISOVEC B. PÍLA 8 5 1 2 21:15 16
3. ABOVCE
8 4 1 3 28:24 13
4. STRÁNSKA
8 4 1 3 15:19 13
5. JELŠAVA
8 3 2 3 24:16 11
6. ČERENČANY
8 3 1 4 15:18 10
7. GEM.JABLONEC 8 3 1 4 20:30 10
9 2 3 4 12:15 9
35:6 22 8. BLHOVCE
8 1 1 6 9:18
4
30:22 22 9. UZ.PANICA
18:17 16
23:20 15 V I. triede dorastencov je už na čele
22:18 13
Veľký Blh (27 bodov) pred Lubení24:23 13
24:25 13 kom (26) a Rimavskou Sečou (24).
20:34 13 V II. triede vedie Jelšava (24) pred
16:16 12 Tachtami (15) a Abovcami (12).
11:25 7 V žiackych súťažiach vedie tabuľku
17:25 6 A skupiny mužstvo Oždian (13
13:22 5

bodov) pred Jesenským (13) a Hajnáčkou (10). V B skupine je na čele
Revúčka (18) pred Jelšavou (15)
a Muráňom (10). Blhovce, Chanava
a Stárňa ešte nezískali ani bod.
s

Výsledkový servis ligových zápasov TJ ŠK Tempus R. Sobota mládežníkov
14.10.2007
II. liga žiakov SSFZ skupina juh
MFK Žarnovica-TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 15 2:0
MFK Žarnovica - TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U13 0:5
g. Galo 2, Petrus 2, Andráši
1. Liga prípraviek
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota-Závodie Žilina U11 8:1
g. Boroš 3,Václavik 2, Maňovský 2, Radič
TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota-Závodie Žilina U10 2:3
g. Matyas, Poljak
TJ ŠK Tempus RS-Závodie Žilina 9 0:4
Prípravka -regionálna liga Juh
15.10.2007
MFK Rimavská Sobota - TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U11 1:6
g. Václavik 4, Matyas, Balyo
MFK Rimavská Sobota - TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota U 9 1:5
g. Hruška 2, Morong J. 2, Nôta

20

ŠPORT

1.futbalová
liga žien
9. kolo
ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Žilina 2:1 (2:0)
góly: D.Fecková,
Mravíková (p.k.) – A.Kekelyová
MŠK Slovan Trenčianske Teplice
– TJ Skloplast Trnava 3:0 (2:0)
góly: Manová 2, Škrovanová
Slovan Duslo Šaľa – Ladies Team
Bratislava 26:0 (12:0)
góly: K.Dugovičová 6, Lukácsová 4,
Goghová 4, Mandáková 3, Trnková
3, Vojteková 2, Biroová, Kolenová,
Vričanová, Javorová
FC Union Nové Zámky – ŠK Selce
2:1 (0:1)
góly: Palicová, Halandová – B.Patkošová
DFC Láb – 1.DFC Rimavská Sobota 4:0 (3:0)
góly: Matejová 2, Chrupková, Čmiková
ŠK Štich Humenné a 1.DFC Rimavská Sobota – voľný žreb
TABUĽKA 9. KOLA
1. DUSLO ŠAĽA
2. ŠK SLOVAN BA
3. ŠFK ŽILINA
4. MŠK SL. T.TEPL.
5. FC UNION N.Z.
6. TJ SKLOPL. TN
7. ŠK STICH HN
8. DFC LÁB
9. ŠK SELCE
10.1.DFC RS
11.MFK RUŽOMB.
12.LADIES TEAM

7
7
7
7
7
8
7
8
8
7
7
7

7
7
6
5
4
4
3
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
1
2
3
4
3
5
5
6
6
8

83:1
43:3
31:2
20:12
14:8
19:18
14:9
14:23
9:21
3:34
4:38
2:87

21
21
18
15
12
12
10
9
7
3
3
0

Tréner ženskej futbalovej reprezentácie František Urvay nominoval na zápas Slovensko- Škótsko
dňa 27.10. v Senci tieto hráčky :
Máriu Korenčíkovú (Slovan), Lenku Gazdíkovú (Sparta), Marcelu
Lukácsovú (Šaľa), Zuzanu Jarošovú (Aue), Natáliu Mackovičovú
(Ardagger), Veroniku Klechovú (Slovan), Luciu Ondrušovú
(Sparta), Máriu Zubkovú (Erlaa),
Andreu Budošovú (Ardagger),
Annu Petrušovú (Aue), Evu Kolenovú (Šaľa), Hanu Meszárošovú
(Slávia), Ivanu Bohdovú (Šaľa),
Partríciu Ferenčíkovú (Selce),
Katarínu Drugovičovú (Šaľa),
Moniku Matysovú (Sparta), Danu
Feckovú (Slovan) a Júliu Pivovarníkovú (Humenné).
Mgr. Róbert Galamb
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22..október 2007

DFK Láb - 1.DFC Rimavská
Sobota - 4 : 0 (3:0)

Ako hrali kolkári

V 11.kole sme za súperom vycestovali až 350
km v nádeji získať dobrý výsledok. Bohužiaľ,
dlhá cesta a hlavne nepriazeň („ domácich“)
rozhodcov nám prekazila náš tak plánovaný
úspech. Ešte stále sa musíme veľa učiť z futbalovej abecedy, do ktorej patrí aj kategória
rozhodcov ako súčasť futbalovej hry. Našu
ofsajdovú hru nerešpektovali, boli voči nám
ignorantní, a tak nečudo, že v niektorých akciách súpera naše dievčatá doslovne na protest
prestali hrať! Neuvedomujú si, že im to nepomôže. To sú tie skúsenosti, ktoré im ešte chýbajú. Škoda, pretože naša hra nebola až taká
zlá (aj napriek maródke v družstve).
17. októbra sa táto maródka bohužiaľ prejavila natoľko, že ochorelo až 7 hráčok základného kádra a na zápas do Humenného sme nevycestovali. Je to škoda, pretože potrebujeme
každý zápas na zbieranie skúseností. Čakajú
nás ešte ťažké zápasy: 31. októbra vycestujeme do Nových Zámkov a 3.11.2007, ak dôjde
k dohode s MFK Rimavská Sobota, odohráme
na umelej tráve mužom predzápas so Slovanom Bratislava, čo je súper vysokého rangu a
na ktorý sa tešíme, pretože pre naše dievčatá je
hrať s takým súperom vecou cti a výzvy.
Mgr. Róbert Galamb

KK Rim. Sobota A družstvo – KK Plešivec 6:2
(3160:3065)
A družstvo dohrávalo zápas prvého kola s Plešivcom.
Jednoznačné víťazstvo sa nerodilo ľahko, keď ešte po
druhej štvorici bolo 2:2 a viedli sme o 11 kolkov. Posledná dvojica nasadila k trháku hlavne výborným výkonom
Roba Šmatlíka a vydretou výhrou Tibora Tavarszkého
( na sety 2:2, výhra o 1 kôl). Veľmi pekné výkony ukazali
aj Milan Kojnok (jedna pokazená dráha) a Otto Povinszký, ktorý po veľmi zlom začiatku, nakoniec vytiahol
výsledok na výhru so súperom.
Zostava: Otto Povinszký 535, Pavel Toma 502, Marek
Sendrei 482, Milan Kojnok 540, Róbert Šmatlík 591,
Tibor Tavarszký 510.
Rezerva dohrávala tiež zápas 1. kola s rezervou Jelšavy. Jednoznačná výhra 10:4 o 139 kolkov nad mladými
hráčmi s Jelšavy . Výborný výkon mladých chlapcov z
Jelšavy nestačil na skúsenosti domácich.
Zostava: Ján Václavík 463, Július Sendrei 494, Marián
Michalček 480, Ladislav Topor 487.
Výsledok zápasu Fiľakovo - Rim. Sobota
Zápas sa skončil 6:2 ( 3 199-3 051) pre domácich.
Jedine Kojnok(555) a Šmatlík(554) dokázali vybojovať
body a dokázali držať krok s ašpirantom na postup do
extraligy.
R. Šmatlík

MFK Rimavská Sobota- MFK Goral Stará Ľubovňa 2:2 (1:0)
Po nepresvedčivých výkonoch v predchádzajúcich zápasoch siahlo vedenie
klubu po pokutách pre hráčov a realizačný tím. Domáci MFK mal v sobotňajšom zápase ideálnu možnosť
chytiť sa ako herne tak aj bodov, keď
nastúpil proti poslednému mužstvu
tabuľky. Ale opäť sklamali, čím ďalej,
tým menšiu divácku kulisu. Zápas sa
začal vo svižnom tempe. Už v 2. min.
pohrozili hostia strelou nad bránu.
Domáci v nasledujúcej minúte prvýkrát vystrelili na bránu hostí. V 13.
min. po akcii Pisára strela minula žrď
brány hostí. V 26. min. nebezpečne
zakončil hráč domácich Lazúr. V 33.
min. domáci otvorili skóre zápasu,
keď po centri prekonal gólmana hostí
Nachtman. Už o minútu mohli hráči
MFK RS zvýšiť náskok, ale nepodarilo sa. V 43. min. Čižmár vystrelil nad.
Na konci polčasu domáci gólman Kuciak zneškodnil strelu hostí a do kabín sa odchádzalo za jednogólového
vedenia domácich. Hneď po zmene
strán prišiel pre domácich šok, keď
po ruke rozhodca nariadil pokutový
kop, ktorý s istotou premenil kapitán

hostí Paulišin a vyrovnal stav stretnutia
na 1:1. V 48. min. domáci ohrozili bránu hostí strelou Čakajíka, ktorú brankár
bezpečne kryl. V 59. min. po faule na Pisára kopali domáci pokutový kop, ktorý
premenil Živanovič, a dostal domácich
do vedenia. Už o 2. min. bolo opäť vyrovnané, keď sa z hranice šestnástky presadil hráč hostí Maďarík. V 63. min. neodpískal ďalší pokutový kop v prospech
domácich slabý rozhodca po jasnom
faule na Pisára, a týmto verdiktom jasne poškodil domáce mužstvo. Od tejto
chvíle už prevládala na ihrisku nervozita
aj kvôli ďalším chybným rozhodnutiam
rozhodcu. V 76. min. mohol strhnúť víťazstvo na stranu domácich Živanovič,
ale strela preletela vedľa žrde. Po záverečnom hvizde rozhodcu sa ozval piskot
na adresu domáceho mužstva, ktoré
opäť nepotešilo malú divácku kulisu.
Pred 392 divákmi nepresne rozhodoval
Kráľovič.
ŽK : Kučerňák, Pisár.
Zostava MFK RS: Kuciak-JanečkaNachtman-Rubint(66.m. Filo)-MrázŽivanovič-Pisár-Kučerňák-LazúrČižmár(46. m. Čakajík)-Líška(69. m.

Sihelský).
V nasledujúcom 14. kole hrá MFK RS
na ihrisku Interu BA v sobotu 27. 10
o 10,30 hodine.
V ďalšom vydaní Gemerských Zvestí sa
vrátim k svojim článkom v situácii v klube ako aj k celoslovenskému dianiu vo
futbale.
Ostatné výsledky 13. kola
Podbrezová- Michalovce 2:0
Prešov- Humenné
1:0
Šaľa- Lučenec
3:1
Trebišov- Inter BA
2:2
Košice B- Prievidza
1:1

Tabuľka po 13. kole
1. PREŠOV
2. PODBREZOVÁ
3. ŠAĽA
4. INTER BA
5. KOŠICE B
6. MICHALOVCE
7. R. SOBOTA
8. LUČENEC
9. PRIEVIDZA
10.TREBIŠOV
11.HUMENNÉ
12.ST. ĽUBOVŇA

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
7
6
6
5
5
5
4
4
3
1
2

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

0
3
3
5
4
6
6
5
5
7
6
9

26:5
19:8
17:14
21:17
19:15
14:14
18:19
22:20
19:25
14:28
11:18
11:28

35
24
22
20
19
17
17
16
16
12
9
8

Zdeno Marek

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
na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote pod č. 1/2000.

