
Žiaci a študenti rimavskosobotských škôl a škol-
ských zariadení, ktorí počas školského roka 

dosiahli najúspešnejšie výsledky, sa 20. júna zišli 
na radnici mesta. Tu si z rúk primátora Jozefa 
Šimka prebrali za svoje úspešné výsledky ďakov-
ný list, kvet a zapísali sa do pamätnej knihy.

Celkovo bolo ocenených 23 žiakov a študentov, 
ktorých navrhli školy a školské zariadenia v meste.  
Z materských škôl boli ocenení Fruzsina Blanka 
Mikos z MŠ Daxnerova, Šimon Pál z MŠ P. Dobšin-
ského, Dominika Kántorová z MŠ na Ul. Hatvaniho, 
Lenka Brosmanová z MŠ na sídlisku Rimava, Ester 
Csernoková z MŠ Rožňavská a Miroslava Benčí-
ková z MŠ na Rybárskej ul. Najúspešnejším žiakom 
ZUŠ sa stal Daniel Szaniszló. Za Centrum voľné-
ho času Relax bol ocenený Pavel Holík. Zo žiakov 
základných škôl dostali ocenenie František Doboš 
zo ZŠ Š.M. Daxnera, Barbora Visnyaiová zo ZŠ P. 
Dobšinského, Soňa Štoberová zo ZŠ P. K. Hostin-
ského, Ádám Csíkfejes zo ZŠ M. Tompu, Zuzana 
Kubičeková z Evanjelickej základnej školy Zlatice 
Oravcovej, Pavol Bednář zo Súkromnej základnej 
školy, Kristína Žabová zo Špeciálnej základnej ško-
ly na Bottovej ul. a Angelo Sárközi zo Špeciálnej 
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Zo stredoškolákov boli ocenení Sándor András 
Pataky z Gymnázia I. Kraska, Bálint Hizsnyan 
z Gymnázia M. Tompu Reformovanej kresťanskej 
cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Nikoleta 
Vraštiaková z Obchodnej akadémie, Laura Kolač-
kovská zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
Ján Repák zo Strednej odbornej školy technickej a ag-
ropotravinárskej, Patrícia Patináková zo Súkromnej 
strednej odbornej školy a Kristián Krištof zo Súk-
romného hudobného a dramatického konzervatória.  
V kultúrnom programe vystúpili žiaci a študenti z 
tunajších materských škôl, Základnej umeleckej ško-
ly a gitarová skupina pod vedením Márie Pákovej.                            
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FourFest opäť preveril  
zručnosti žiakov

Študenti odborných škôl zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska a Poľska 13. júna 
súťažili v Rimavskej Sobote na festiva-
le Fourfest.
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Divadlo a deti v Rim. Sobote
Od 6. do 7. júna sa v Rimavskej Sobote 
stretli ochotnícke divadlá na súťažnej 
prehliadke Divadlo a deti.
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Úspešná kolkárska sezóna
V končiacom sa súťažnom ročníku 
2018/19 možno konštatovať, že kolkár-
sky klub ako celok svojou činnosťou 
kontinuálne nadviazal na predchádza-
júce ročníky.

strana 9
Vážení čitatelia! Vzhľadom na nachádzajúce dovolenkové obdobie dvojtýždenník Gemerské zvesti/ 

Gömöri Hírlap počas júla nevyjde. Najbližšie číslo novín nájdete vo svojich schránkach od 14. augusta.
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Stanovisko primátora mesta k priemyselnému parku „SEVER“...

 O čo tu v skutočnosti ide ?
Na titulnej strane  májového 

mesačníka  „ Rimaviny“ 
sa s podpisom  členov posla-
neckého klubu Odvážme sa 
zrýchliť objavil článok pod 
názvom „KAM  KRÁČAŠ 
PRIEMYSELNÝ  PARK ?“.
  Nakoľko  členovia posla-
neckého klubu „ Odvážme sa 
zrýchliť“ zjavne úmyselne,  
manipulujú s informáciami 
ohľadom priemyselného par-
ku „ SEVER“, za bývalou 
ZŤS-kou a zavádzajú obča-
nov mesta Rimavská Sobota, 
rozhodol som sa k tejto prob-
lematike zaujať stanovisko.

       Na titulnej stránke píšu, citu-
jem: „ Sen, ktorý sa pomaly pre-
tavoval do reality, priemyselný 
park, atraktívny  pre investorov, 
sa pomaly rozplýva. Primátor 
aj napriek odporúčaniu komi-
sie, ktorá mala za úlohu vybrať 
najvhodnejšiu lokalitu na jeho  
vybudovanie, rozhodol o takom 

mieste, ktoré nebolo určené za 
najvhodnejšie“. 
     Členovia poslaneckého klubu 
„ Odvážme sa zrýchliť „ úmy-
selne zavádzajú, alebo si zrejme 
neuvedomujú, že priemyselný 
park zvaný  „SEVER“ za býva-
lou ZŤS-kou sa začal budovať 
v r. 2006, na základe rozhod-
nutia vtedajšieho poslaneckého 
zboru - zastupiteľstva  i vtedaj-
šieho vedenia MsÚ na čele s pri-
mátorom Cifrušom.
     Neuvedomujú si , že na zá-
klade Kúpnej zmluvy č. KZ 
110/2006 zo dňa 11.2.2006 
mesto odkúpilo od firmy „ SPO-
HYPO  Rimavská Sobota a.s. 
„ pozemky – ornú pôdu,  za 
bývalou ZŤS-kou s rozlohou 
51825 m štvorcových, teda ne-
celých 5,2ha v celkovej hodnote 
12.956.250.Sk (430.000 eur).
  Neuvedomujú si, že na zák-
lade Zámennej zmluvy zo dňa 
9.2.2006 medzi  mestom Rimav-
ská Sobota  a Rímskokatolickou 

cirkvou – farnosťou Rimavská 
Sobota,  došlo k zámene pozem-
kov za ZŤS-kou vo vlastníc-
tve Rímskokatlickej cirkvy, za 
pozemky na rôznych miestach 
v meste (Ul. Ludvika Svobo-
du, Kurinec a pod.) v celkovej 
zamienenej rozlohe  68.339 m2  
(cca. 6,8 ha) a v celko-
vej hodnote  8.339.412 Sk 
(276.818 eur), aby rozlohou 
cca 12 ha za bývalou ZŤS-kou 
mohli odovzdať investorovi  
DRAXLMEIER  na výstavbu 
fabriky a zamestnať cca 800 na-
šich občanov na tomto priestore.

Páni poslanci z klubu „OD-
VÁŽME  SA  ZRÝCHLIŤ“ si 
neuvedomujú ani to, že opäť na 
základe rozhodnutia vtedajšieho  
poslaneckého zboru i vedenia 
mesta,  bola k tomuto objektu 
vyhotovená  projektová doku-
mentácia,  bratislavskou firmou 
v sume 936.000 Sk (31.000 eur).

     Páni poslanci za klub „OD-
VÁŽME SA ZRÝCHLIŤ“ si 
neuvedomujú ani to, že oni 
sami navrhli do rozpočtu mesta 
na rok 2019 navýšiť kapitálové 
výdavky o 10 000 eur a tieto 
zdroje použiť na aktualizovanie 
projektu priemyselného parku 
podľa súčasnej legislatívy.  Sa-
mozrejme to aj schválili a ja ako 
primátor mesta,  na základe roz-
hodnutia  a prijatého rozpočtu 
na rok 2019 som aktualizáciu 
projektu v hodnote za 10 000 
eur aj objednal od firmy, ktorá 
nám projekt z r. 2007 vyhoto-
vila. Jedná sa o projekt na inži-
nierske siete za bývalou ZŤS-
kou.
     A teraz si vážení čitatelia, 
občania mesta Rimavská So-
bota,  dajte otázku! Kto vlastne 
a čo presadzuje, kto rozhodol 
o takom mieste ako uvádzajú 
urýchľovači ? 
     To po prvé.

dokončenie na 3. strane



3Gemerské zvesti
pokračovanie z 2. strany
    Po druhé. 
  .Vytýkajú, že k tejto lokalite 
nie je prístupová cesta. Nuž, ale 
keď poslanci pred 13 rokmi roz-
hodovali o priemyselnom parku 
„ SEVER“ a do realizácie tohto 
projektu zainvestovali na kúpu 
pozemkov i vyhotovenie pro-
jektovej dokumentácie  viac než  
461 000 eur a zamenili pozemky 
v hodnote viac než 276 000 eur 
o tom neuvažovali ?
     My, súčasné vedenie mesta 
rokujeme s majiteľom vybudo-
vanej cesty v smere od štátnej 
cesty RS-Hnúšťa do priemysel-
ného parku o dĺžke cca. 700 m 
a oni žiadajú predloženie návr-
hov na riešenie otázky užívania 
cestnej komunikácie vo vlastníc-
tve ich spoločnosti ležiacej na 
pozemkoch CKN parc.č. 2879/5 
k.ú Rimavská Sobota a parc. č. 
200/11 k.ú. Čerenčany, ktorá 
umožňuje prístup ku pozemkom 
vo vlastníctve mesta Rimav-
ská Sobota v priemyselnej zóne  
SEVER. 
Názor vedenia mesta je jed-
noznačný. Musí to  však schvá-
liť poslanecký zbor mesta  a po 
schválení zaslať spoločnosti 
ktorá má vo vlastníctve cestu : 
Nakoľko je cesta v dezolátnom 
stave, je potrebné uložiť asfalt 
o rozlohe cca 7000 m2, v hodno-
te cca 80 000 eur a uzavrieť dl-
hodobú nájomnú zmluvu medzi 
mestom a spoločnosťou po dobu 
cca 30 rokov. Možno viac, záleží 
na dohode. Návrh na dlhodobý 
prenájom bude predložený mest-
skému zastupiteľstvu.

V čom je ale problém?
I napriek tomu, že poslanecký 
zbor dňa 20. marca 2019   schvá-
lil 10 000 eur na aktualizáciu 
projektu priemyselného parku  
„SEVER“, toto uznesenie  nikto 
do dnešného dňa nezrušil. Až na 
ďalšom rokovaní zastupiteľstva 
vytvorili komisiu, ktorá už pre-
sadzuje iný zámer, inú lokalitu.
     A kde je vlastne pes zako-
paný, prečo  sa zmenil názor 
poslaneckého klubu Odvážme 
sa zrýchliť ? Prečo do 20 marca 
2019 presadzovali i oni aktuali-
záciu projektovej dokumentácie 
k priemyselnému parku SEVER,  
za ktoré mesto už v minulosti za-
platilo 31 000 eur (936 000 Sk) 
a teraz je schválených ďalších 
10.000 eur. 
Odpoveď je jednoduchá.
Istý pán poslanec súčasného 
MsZ za klub Odvážme sa zrých-
liť zakúpil v r. 2011,  ako kona-
teľ istej firmy od mesta pozemok 
o výmere 21.465 m2 (cca. 2,15 
ha), ktorý sa nachádza v lokali-
te,  ktorú už dnes poslanci klubu 
„ODVÁŽME SA ZRÝCHLIŤ“ 
presadzujú ako priemyselný park 
a kde zároveň presadzujú vý-
stavbu inžinierských sietí. (viď. 
mapku – červená a žltá farba)

Problém je v tom, že štátna ces-
ta vedúca v smere Rim. Sobota 
– Hnúšťa bola prekvalifikovaná 
na cestu I.triedy a tým pádom 
tam nastupuje  cestné  ochran-
né pásmo  50 m od osi vozovky 
a zároveň sa znižuje možnosť za-
stavanosti tohto pozemku o 0,56 
ha. (červená farba)

     Páni poslanci  za poslanec-
ký  klub  Odvážme sa zrýchliť  si 
neuvedomujú, že lokalita ktorú 
oni,  od mesiaca apríl t.r.  pre-
sadzujú,   je nevhodná na prie-
myselný park. Je zaujímavé, že 
dňa 20.3.2019 v rozpočte na rok 
2019 schválili 10 000 eur na ak-
tualizáciu „starej“ projektovej 
dokumentácie k priemyselnému 
parku SEVER, za ZŤS-kou z r. 
2006.  

Neuvedomujú si, že :
1. Lokalita na priemyselný park 
Sever (za ZŤS-kou)  bola vybra-
tá na základe uznesenia poslan-
cov MsZ v r. 2006 a nie súčas-
ným primátorom mesta.
2.  Do priemyselného parku SE-
VER, za ZŤS-kou už bolo z pok-
ladne mesta preinvestovaných 
státisíce eur  a boli zamenené 
lukratívne pozemky v meste. 
(Kurinec, Sídlisko Západ – po-
zemky pod novovybudovanými 
garážami a pod.)
3. V r. 2006 bola na základe roz-
hodnutia poslancov MsZ  vyho-
tovená projektová dokumentácia 
na inžinierske siete v hodnote 
31 000 eur (936 000 Sk).
4. V lokalite presadzovanej 
poslaneckým klubom „ Odváž-
me sa zrýchliť“,  okrem pozem-
kov firmy  ITRES s.r.o.,  zostáva 
pozemok po plánovanú diaľni-
cu D2, vzhľadom na ochranné 
pásma  len 3,07 ha.
5. Nie je pravda, že mesto dodnes 
nepreklasifikovalo lokalitu 
v rámci územného plánu na prie-

myselnú zónu a tým znemožnilo 
fabriku firmou pána poslanca za 
klub Odvážme sa zrýchliť posta-
viť. Je to klamstvo a zavádzanie, 
pretože tento pozemok je evido-
vaný ako „Účelová vybavenosť“ 
a vyhotoveniu projektov a celko-
vému zámeru na výstavbu fabri-
ky nič nebránilo. Majiteľ mohol 
konať!
6. Veľká časť plochy uvádzaná 
poslancami Odvážme sa zrých-
liť nie je vo vlastníctve mesta, 
je mimo katastra Rim. Soboty, 
a nachádza sa v katastri obce 
Čerenčany. Časť pozemkov za 
plánovanou diaľnicou nie je za-
hrnutá v územnom pláne mesta 
(viď. mapku).

 A na záver snáď jedna  
myšlienka...
Ja ako občan mesta chápem 
snahu poslaneckého klubu 
Odvážme sa zrýchliť pomôcť 
svojmu členovi a poslanco-
vi, ktorému sa znehodnotil 
pozemok novým ochranným 
pásmom vôkol cesty prvej 
triedy, ale ako primátor mesta 
nemôžem súhlasiť s nevýhod-
nou spätnou kúpou pozemku 
pre mesto v celkovej hodnote  
128 790 eur.  A keďže  poslanci 
Odvážme sa zrýchliť vo svo-
jom článku uvádzajú, že Pavel 
Zvara sa rozhodol pozemok 
mestu ponúknuť na spätný od-
predaj znovu,  pýtam sa,  pre 
koho má byť  táto transakcia 
výhodná ???
Pre naše mesto určite nie...  

Jozef Šimko
primátor mesta

Kurinec: Začala letná turistická sezóna
Letná sezóna v Rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, o ktorú sa starajú Technické služby mesta, 

odštartovali aj v tomto roku 15. júna. Čoraz vyhľadávanejší rekreačný areál na Kurinci ponúka svo-
jim návštevníkom kúpanie či prežitie voľného času športom alebo turistikou. Relaxovať môžu v 25m 
bazéne s pitnou vodou, neplaveckom a oddychovom bazéne s geotermálnou vodou alebo v jazere.  Pre 
deti je určený detský bazén s atrakciami. Športuchtiví majú možnosť využiť športoviská na volejbal, 
golf alebo tenis. Športový areál je otvorený počas pracovných dní od 12:00 hod. do 20:00 hod.  Areál 
tiež ponúka možnosť ubytovať sa v stanovom tábore a sú tu prevádzkované stánky s rýchlym občer-
stvením. Kvôli bezpečnosti je priestor monitorovaný kamerovým systémom a je tam zavedený internet.  
Do rekreačnej oblasti bezplatne premáva vláčik. O čoraz väčšej obľúbenosti Kurinca svedčí každoročne 
sa zvyšujúci počet návštevníkov, korí do areálu zavítajú. Vlani ich sem prišlo rekordných, vyše 65-tisíc. 
Počas tohtoročného otváracieho víkendu zavítalo na Kurinec v sobotu vyše 2800 návštevníkov, o deň 
neskôr to bolo 1635 ľudí.   
Otváracie hodiny:
Do 31. júla je bazénový komplex na Kurinci otvorený v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 9:30 – 
20:00 hod., v piatok a sobotu od 9:30 hod. do 21:00 hod. a v nedeľu od 9:30 hod. do 20:00 hod. Od 1. 
do 14. augusta to bude v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 9:30 hod. do 19:00 hod., v piatok a sobotu 
od 9:30 hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:30 hod. do 19:00 hod. Od 15. augusta do ukončenia sezóny 
budú bazény otvorené v pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu od 9:30 do 18:00 hod.
Zmena otváracích hodín resp. iné obmedzenia prevádzkovania bazénov môže nastať v prípade nepriaz-
nivého počasia resp. v prípade nutnosti z hygienických dôvodov. amb

Harmonogram trasy turistického vláčika do RO Kurinec vám prinášame na 5. strane.
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Predstavujeme poslancov MsZ – Ladislav Rigó
Ladislav Rigó sa vla-

ni stal po štvrtýkrát 
poslancom mestského 
zastupiteľstva. O pria-
zeň voličov sa uchádzal 
v prvom volebnom ob-
vode, do ktorého pat-
ria mestské časti Staré 
mesto - Chrenovisko a 
Vyšná Pokoradz. Získal 

tam celkovo 695 hlasov a skončil prvý. Je vy-
študovaný inžinier. 30 rokov pôsobil na Stred-
nej odbornej škole technickej sídliacej na 
Školskej ulici, ktorá sa v roku 2014 zlúčila so 
Strednou odbornou školou na Okružnej ul. a 
vznikla terajšia Stredná odborná škola tech-
nická a agropotravinárska. Je viceprimáto-
rom Rimavskej Soboty a predsedom komisie 
školstva a kultúry pri MsZ. Má dvoch synov. 

Ladislav Rigó zasadol prvýkrát do poslaneckej 
lavice mestského zastupiteľstva v roku 2006 a 
počas týchto štyroch rokov predsedal komisii 
výstavby. Zároveň pôsobil na Strednej odbornej 
škole technickej, kde bol štatutárnym zástup-
com riaditeľa pre odborný výcvik. V nasle-
dujúcom volebnom období v rokoch 2010 až 
2014 prijal ponuku primátora Jozefa Šimka a 
stal sa jeho zástupcom. „Považoval som to za 
zaujímavú, aj keď náročnú prácu, pretože po-
pri vyučovaní som chodil na úrad skoro každý 
druhý deň a v stredu v popoludňajších hodinách 
som mal úradné hodiny,“ uviedol Rigó dôvody, 
prečo prijal ponuku. Ako dodal, v tom období 
vykonával funkciu neplateného viceprimátora. 
Plateným viceprimátorom je od roku 2014.

Spolupráca s primátorom
Myslí si že terajšia spolupráca s primátorom je 

dobrá. „O veciach hovoríme otvorene a máme 
vytýčené určité ciele, ktoré chceme zrealizo-
vať. Treba si len uvedomiť, že zákonodarným 
zborom je mestské zastupiteľstvo a primátor má 
výkonnú moc. To znamená, že čo zastupiteľstvo 
neodsúhlasí, to primátor nemôže spraviť.“ Mo-
mentálne panuje medzi primátorom a mestským 
zastupiteľstvom určité napätie. Inak to bolo v 
predchádzajúcom volebnom období, keď mali 
v mestskom parlamente väčšinu poslanci, ktorí 
podporovali J. Šimka. „Vtedy sme sa vedeli na 
všetkom dohodnúť a v rámci volebného progra-
mu sme naplnili viaceré realizačné zámery – 
opravu chodníkov, mestskej záhrady, Námestia 
M. Tompu, vybudovanie Kurinca či budovanie 
parkovísk,“ vysvetlil Rigó s tým, že Kurinec po-
važuje za dobrú investíciu pre mesto, kde sa do-
siahol vlani čistý zisk 140- tisíc eur. Na sklonku 
minulého volebného obdobia prišla mestu na 
stôl ponuka od maďarskej vlády na vybudova-
nie futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote. 
Medzi oboma stranami prebehlo niekoľko roko-
vaní, ktoré však neviedli ku konkrétnemu vý-
sledku. Pre mesto nebolo akceptovateľné, aby 
sa po tridsaťročnom prenájme dostali budovy 
a pozemky futbalového štadióna do vlastníctva 
maďarskej strany. „V poslednej zmluve o spo-
lupráci, ktorá bola poskytnutá mestu ohľadne 
vytvorenia futbalovej akadémie, urobila komi-
sia menovaná primátorom len dve kozmetické 
úpravy a na moje veľké prekvapenie ju maďar-
ská strana nepodpísala.“

Koordinuje oblasť školstva
Ladislav Rigó už niekoľko rokov koordinuje 
na mestskom úrade oblasť školstva, kde podľa 
neho panuje zložitý systém financovania a zlo-
žitý systém legislatívnych procesov. „Momen-
tálne je pre školstvo vyčlenených v rozpočte 

mesta necelých 9, 2 milióna eur,“ uviedol Rigó, 
s tým, že mal víziu, aby sa z kapitálových vý-
davkov vo výške približne 160-tisíc eur urče-
ných pre školstvo dalo každý rok do poriadku 
jedno školské zariadenia. „Žiaľ, nefunguje to, 
pretože nám stále vznikajú také havarijné situ-
ácie, ktoré musíme akútne riešiť.“ Doplnil, že 
okrem ZŠ P. K. Hostinského potrebujú všetky 
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta kompletnú rekonštrukciu. To spravuje 
sedem materských škôl, päť základných škôl, 
Centrum voľného času Relax a Základnú ume-
leckú školu. Ako je známe, odbor školstva na 
MsÚ nemá už nejaké obdobie svojho vedúceho. 
Rigó k tomu poznamenal, že aj napriek tomu, 
že mesto vypísalo niekoľko výberových kona-
ní, tie skončili bez úspechu. „Táto pozícia bola 
uchádzačmi odmietnutá, pravdepodobne kvôli 
platovým podmienkam.“

Nepovažuje sa za politika
Do mestského zastupiteľstva kandidoval L. 
Rigó za stranu SMK. Uvedomuje si vyhrotenú 
situáciu medzi primátorom a poslancami okolo 
klubu Odvážme sa zrýchliť, ktorí majú prevahu 
v mestskom parlamente. Zdôraznil, že mestom 
pripravený rozpočet zmenili takým spôsobom, 
že investičné zámery, ktoré mal primátor vo 
svojom volebnom programe, sa nedajú teraz 
zrealizovať. Kritizuje ich, že z rozpočtu mesta 
vzali na opravu ciest a chodníkov 180-tisíc eur. 
Ako ďalej Rigó dodal, necítia sa  byť politikom, 
ale verejným činiteľom, ktorý má obhajovať 
svojich voličov a všetkých občanov mesta bez 
etnického a náboženského rozdielu. „Mojou 
snahou je, aby sme v Rimavskej Sobote vytvo-
rili také prostredie, kde sa budú občania cítiť 
bezpečne a dobre,“ uzavrel.

amb/jdj

Zomrel 
Dušan Rybár

Predminulý 
piatok za-

siahla Rimav-
skú Sobotu 
i celý región 
smutná sprá-
va. Vo veku 
74 rokov 
zomrel dlho-
ročný detský 

lekár Dušan Rybár. Bol spolupracov-
níkom UNICEF-u, členom lekárskej 
komory, viedol židovskú komunitu v 
Rim. Sobote, protagonista Nežnej re-
volúcie. Jeho pacientmi boli viac ako 
30 rokov deti z rómskych osád, ktoré 
žili v nepriaznivom sociálnom prostre-
dí. Dlhé desaťročia pôsobil  ako detský 
lekár v Rimavskej Seči. Svoju prácu 
bral ako poslanie. V Rim. Sobote vytr-
valo viedol a organizoval život miest-
nej židovskej komunity a podieľal sa  
na organizovaní početných udalostí.  
Ich posolstvom bolo mnohokrát spo-
lunažívanie a okrem oživenia minulos-
ti vždy podporovali mierové spolužitie 
mnohonárodnostného mesta.

red

FourFest opäť preveril zručnosti žiakov
Študenti odborných škôl zo 

Slovenska, Čiech, Maďar-
ska a Poľska sa 13. júna stretli 
v Rimavskej Sobote na festiva-
le Fourfest, v rámci ktorého si 
zmerali svoje schopnosti na sú-
ťaži odborných zručností.
 
Podujatie zorganizovala tunajšia 
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb pod záštitou Banskobys-
trického samosprávneho kraja.  
Mimoriadne kvalitný 12 ročník 
slávnostne otvoril v Dome kultúry 
riaditeľ SOŠOS Jaroslav Bagačka 
a riaditeľ odboru školstva BBSK 
Miroslav Martiš.
Svoje schopnosti v odboroch kuchár, čašník, barman, kaderník, kozmetik, barista či someliér predstavilo širokej 
verejnosti rekordných 107 súťažiacich z 23 stredných škôl. Baristi a someliéri súťažili v hoteli Zlatý býk, ostatné 
kategórie v Dome kultúry. Šikovnosť a kreativitu žiakov hodnotila vo všetkých kategóriách odborná porota. 
Medzi ocenenými nechýbali ani žiaci domácej SOŠOS.  V kategórii kuchár získal mimoriadne ocenenie Lukáš 
Jakab. V kategórii someliér skončila Martina Nociarová na druhom mieste. Jej spolužiačka Diana Vrbinská zís-
kala mimoriadne ocenenie. Prvenstvo v kategórii obchodný pracovník si vybojovala Bronislava Mlináriková. V 
tej istej kategórii skončila druhá Viktória Boľfová. V kategórii čašník skončili tretie Viktória Turoňová a Monika 
Daniová. V kategórii kaderník si vyslúžili mimoriadnu cenu za sympatiu a šikovnosť Vanesa Berkiová a Rebeka 
Ráczová. Súťaž moderoval známy zabávač Jožo Pročko. V rámci festivalu sa konali aj rôzne sprievodné poduja-
tia – súťaž vo varení pirohov či folkový koncert v Dome kultúry v podaní skupín Hrdza a Pecníkovci.
Cieľom festivalu Fourfest je výmena skúseností, konfrontácia zručností a rozvíjanie partnerskej spoluprá-
ce škôl zo Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska. Jeho tvárou bola aj v tomto roku úspešná česká herečka  
a kuchárka Markéta Hrubešová.  amb
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Spomienky, návraty,
zlietate ku mne ako kŕdeľ vtákov.

Za každú tajne slzou zaplatím,
keď cez tieň rokov pohládzam ich zrakom.

Básnické okienko...

Portrét evanjelického farára

Marta Brisudová Siváková

Počas júlovej prehliadky Gemersko-malo-
hontského múzea v Rimavskej Sobote môžu 
návštevníci vidieť portrét evanjelického fará-
ra od významného slovenského maliara Petra 
Michala Bohúňa (1822 – 1879), ktorého s re-
giónom Gemer-Malohont spája jeho štúdium 
na gymnáziu v Gemerskej Hôrke. Patril do 
skupiny štúrovcov a radil sa k významným bu-
diteľom národného života, s čím bola spájaná 
aj jeho maliarska činnosť.

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa 
v období od júla 2018 do júna 2019 podarilo 
zreštaurovať ďalšiu olejomaľbu zo zbierkového 
fondu Gemersko-malohontského múzea v Rim. 
Sobote. Na vertikálne orientovanom obdĺžniko-
vom formáte plátna je namaľovaný portrét muža 
stredného až staršieho veku v bohoslužobnom 
odeve evanjelického a. v. kňaza. Autorom diela je 
slovenský maliar Peter Michal Bohúň.
Portrét evanjelického farára zo zbierok Gemer-
sko-malohontského múzea pochádza z obdobia 
rokov 1850 – 1865 a do zbierkového fondu sa 

dostal z evanjelickej fary v Tisovci. P. M. Bohúň 
v polovici 19. storočia vytvoril niekoľko podo-
bizní evanjelických farárov v rôznych miestach 

Slovenska. Dielo je 
dôležitým historic-
kým dokumentom 
k téme evanjelickej 
a. v. cirkvi v Geme-
ri-Malohonte a ume-
lecko-historicky patrí 
ku kvalitným dielam 
portrétnej tvorby po-
lovice 19. storočia. Je 
jediným dielom Pet-
ra Michala Bohúňa 

v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského 
múzea.
Peter Michal Bohúň sa narodil v oravskej obci Ve-
ličná v rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a 
Jany Žofie Ambroziovej. Školu začal navštevovať 
v rodnej obci a následne odišiel na gymnázium do 
Gemerskej Hôrky, kde sa naučil aj po maďarsky. 
Neskôr študoval obchod na Evanjelickom lýceu v 

Levoči a právo v Kežmarku. Maľbu začal študo-
vať v roku 1843 na Akadémii výtvarných umení v 
Prahe. Jeho učiteľom bol nemecký maliar Chris-
tian Ruben. V rokoch 1851 - 1852 žil Bohúň v 
Revúcej. V septembri 1854 sa presťahoval do 
Liptovského Mikuláša, kde takmer 11 rokov vy-
učoval maľbu na dievčenskej evanjelickej škole. 
Na jeseň roku 1865 opustil Slovensko a spoloč-
ne s rodinou sa usadil v Haliči, v obci Lipnik pri 
Białej. Podľa údajov białského evanjelického ar-
chívu Peter Michal Bohúň zomrel 20. mája 1879 
na zápal pľúc. Je pochovaný na evanjelickom cin-
toríne v Białej. Vo svojej tvorbe sa venoval predo-
všetkým portrétu, ale tiež sakrálnej maľbe. Jeho 
pravdepodobne najznámejším dielom je portrét 
slovenského národného buditeľa Jána Francisciho 
Rimavského ako dobrovoľníckeho kapitána.
Reštaurovanie obrazu od P. M. Bohúňa z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 
ktorý je aj hlavným partnerom projektu. Reštaurá-
torské práce vykonala Mgr. art. Andrea Ševčíková 
z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov. Obraz 
bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii 
múzea od 1. do 31. júla.

Zdroj: Mgr. Angelika Kolár, 
historička umenia GMM

Spomienky

V Gemersko-malohontskom múzu (GMM) v Rim. 
Sobote minulý piatok otvorili výstavu pod ná-

zvom Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania.
Výstava je prezentáciou reštaurátorskej tvorby reštaurá-
tora Miroslava Janšta z Vidinej z lučeneckého okresu, 
ktorý sa počas svojej viac ako 20-ročnej praxe podieľal 
na záchrane a obnove významných hnuteľných a ne-
hnuteľných pamiatok na Slovensku, najmä v regiónoch 
Novohrad a Gemer-Malohont. Miroslav Janšto, ktorý sa 
narodil 4. 3. 1967, študoval na Škole umelecko-priemy-
selnej v Kremnici odbor reštaurovanie štukovej výzdo-
by (1981 – 1985). Následne krátke obdobie, v rokoch 
1985 - 1986, pracoval ako konzervátor v Gemersko-ma-
lohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Vysokoškolské 
štúdiá absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave, odbor reštaurovanie maľby (1987 – 1993). 
V roku 1992 absolvoval študijný pobyt v Ríme. V sú-
časnosti pôsobí ako reštaurátor v slobodnom povolaní, 
je členom Komory reštaurátorov a špecializuje sa na 
reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a 
muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architek-
túry a na reštaurovanie závesného obrazu na plátne ale-
bo inom nosiči. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Fénix 
- Kultúrna pamiatka roka: v roku 2012 za reštaurovanie 
stredovekých nástenných malieb v presbytériu kostola v 
Rimavskom Brezove a v roku 2015 za reštaurovanie ne-
ologickej synagógy v Lučenci. Výstava Príbeh reštauro-
vania je koncipovaná ako prehliadka najvýznamnejších 
reštaurátorských realizácií Miroslava Janšta. Osobitnou 
súčasťou výstavy sú zreštaurované zbierkové predmety 
zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci a 
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. 
Cieľom výstavy je sprostredkovať širokej verejnosti ná-
hľad do zákulisia problematiky reštaurovania a priblížiť 
tak náročnú a často nedocenenú prácu reštaurátora, ktorá 
musí spĺňať prísne estetické, vedecké a legislatívne kri-
tériá. Potrvá do 1. septembra. Zdroj: GMM

V múzeu otvorili novú výstavu
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Program GMOS:
2.7. KERAMICKÉ HRN-
ČEKY   – tvorivá dielňa 
v rámci projektu Aj ja to do-
kážem, GMOS Rimavská So-
bota, 10:00 hod. denne
9.7.  ŠIKOVNÍČEK – tvo-
rivá dielňa v rámci projektu 
Čarovná studnička, Hnúšťa, 
9:00 hod. 
10. 7. HLINENÉ OZDOBY  
– detská tvorivá dielňa v rám-
ci projektu Čarovná studnič-
ka, GMOS Rimavská Sobota,  
14:00 hod.
13. 7. KULTÚRNE SLÁV-
NOSTI GEMERSKÝCH 
MAĎAROV – XXVI. roč-
ník regionálneho kultúrneho 
festivalu, Dom kultúry Ri-
mavská Sobota, 16:00 hod. 
15.-20.7. REMESLO MÁ 
ZLATÉ DNO – tvorivé re-
meselné dielne pre účastní-
kov letného tábora, Klenovec, 
denne 
16.7.---MUŠLIČKOVÉ 
ZVONKOHRY – tvori-
vá dielňa v rámci projektu 
Čarovná studnička, GMOS 
Rim. Sobota, 13:00 hod.
20.7. DEDINA OŽÍVA 
– XVI. ročník festivalu tra-
dičných remesiel, gastrono-
mických špecialít a ľudovej 
kultúry, Drienčany, 9:00 hod.  
20.7. Z ROZPRÁVKY DO 
ROZPRÁVKY - tvorivé 
dielne remesiel, detských 
hier, spevu a tanca v rámci 
festivalu „Dedina ožíva“
4.-11.8. LETAVY – letný tá-
bor umenia, hlavný organizá-
tor LETAVY- občianske zdru-
ženie, Kokava-Línia, denne
5.-9.8. LETNÉ DETSKÉ 
TVORIVÉ DIELNE – tvo-
rivé dielne pre detičky v rám-
ci projektu Čarovná stud-
nička, GMOS Rim. Sobota, 
denne od 8:00 hod.
9.-11.8. STRETNEME SA 
POD TURNIČKOU 13 
RÁZ... – XIII. ročník kultúr-
no-spoločenského podujatia, 
Babinec, denne 

JÚL
DOTYKY S HISTÓRIOU 
– po stopách gotickej cesty 
– I. etapa projektu – návšte-
va gotickej cesty v regióne 
Gemer – Malohont, mestá 
a obce v regióne, 8:00 hod.

JÚL-AUGUST
PO STOPÁCH NOSITE-
ĽOV TRADÍCIÍ DRÔ-
TOM OPLETANÉ – prípra-
va krátkometrážneho filmu 
v rámci projektu.

spracoval: amb

Divadlo a deti v Rim. Sobote
Od 6. do 7. júna sa v Rimavskej Sobote stretli ochot-

nícke divadlá na súťažnej prehliadke Divadlo a deti. 
Vyhlásilo ju Národné osvetové centrum ( z poverenia mi-
nisterstva kultúry SR) a na jej organizácii sa podieľalo 
tunajšie mestské kultúrne stredisko.

V rámci 28. ročníka  postupovej súťaže a prehliadky divadla 
dospelých hrajúcich pre deti sa v priestoroch Domu kultúry  
počas dvoch júnových dní stretlo približne 100 priaznivcov 
ochotníckeho divadla z rôznych kútov Slovenska, aby pred 
detským publikom i porotou predviedli najlepšie inscená-
cie. Na tohtoročnej prehliadke sa predstavilo 7 súťažných 
kolektívov,  ktoré do Rimavskej Soboty postúpili z kraj-
ských prehliadok. 
Zlaté pásmo udelila porota dvom súborom, ktoré presvedčili 
spracovaním predlohy a to Divadlu Materinky zo Šale s in-
scenáciou Pinocchio a divadelnému súboru Lano z Bratisla-
vy s inscenáciou Činohra. Vo veľmi vyrovnaných inscenáci-
ách sa porota vzhľadom na komplexné využitie výrazových 
prostriedkov rozhodla udeliť priamy postup na Scénickú ža-
tvu Divadlu Materinky. V striebornom pásme sa umiestnilo 
Divadlo „A“ a divadlo Shanti z Prievidze a detský a mládež-
nícky DS Eva z Čadce. V bronzovom pásme sa umiestnili 
Bardejovské divadlo z Bardejova, Divadlo poézie Čiapka z 
Michaloviec a Divadlo Zelienka zo Zvolena. Cenu detskej 
poroty získala inscenácia Činohra DS Lano z Bratislavy. 

Súťažné predstavenia hodnotila trojčlenná porota, ktorú 
tvoril Ján Hyža, Katarína Hitzingerová a Marian Lacko. 
Svoje hodnotenie udelilo aj detské fórum Agora zložené z 
malých divadelných ochotníkov pod vedením Dany Turan-
skej. Spestrením celého podujatia boli predstavenia hosťu-
júcich divadiel i rozprávka Alica v krajine zázrakov maľo-
vaná pieskom v podaní ruskej výtvarníčky Evy Aibazovej.  
Prehliadku Divadlo a deti finančne podporil Fond na pod-
poru umenia..

amb, foto: gecse

Stanka Kašperová 
v knižnici

Detský smiech je najkrajší na svete. Ale aj najná-
kazlivejší. A ešte  aj lieči. Neveríte? Presvedčili 

sa  o tom deti 3. a 4. ročníka ZŠ P. K. Hostinského 
na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 11. júna v Knižnici 
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote pod názvom  Čer-
vený nos alebo liečivý smiech Stanky Kašperovej. 
Kto je Stanka Kašperová? Herečka prešovského 
divadla, kapitánka v televíznej šou Milujem Slo-
vensko, sestrička Vydarená v projekte Červený nos, 
mamina 2 detí  a rodáčka z nášho mesta. 
Vďaka projektu Kniha v srdci, srdce v knihe 2, ktorý 
z verejných zdrojov podporil FPU, sme sa dozvedeli 
o činnosti profesionálnych klaunov v nemocniciach, 
ktorí pod názvom Clowndoktors už 15 rokov prichádzajú me-
dzi detských pacientov, aby ich liečili dobrou náladou, spe-
vom, smiechom. Takéto rozptýlenie so sebou prináša pozitív-
ne výsledky, o ktorých  hovorí knižka Malé zázraky, ktorú 
Stanka Kašperová venovala deťom i knižnici. 
Tak, ako humor je korením života, vtipné knihy sú príjem-
ným osviežením detských knižníc. Deti odporučili Stanke 
výborné knihy, na ktorých sa pri čítaní smiali – napr. Špinuš-
ka, Prdiprášok doktora Proktora, z ktorej si kúsok prečítali.

Záver besedy patril krátkemu kvízu, autogramiáde i slovám 
Stanky Kašperovej, ktoré venovala deťom:
„Máme veľké šťastie, že sme zdraví, že nás obklopuje lás-
ka rodiny i  priateľov. Preto je  dôležité byť skromní, ľudskí 
a myslieť na tých, ktorým kvôli chorobe chýbajú najbližší, 
majú strach z  neznámeho prostredia a  bolesti. Ľútosť niko-
mu nepomôže, ale povzbudenie dokáže priniesť novú chuť 
do života.“. 

Janka Pósová, deckárka

Pozvánka:
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 RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predám pekný 2-izbový dom so záhradou v centre Tornali, čiastočne  
zrekonštruovaný, úžitková plocha 280 m2, cena 43 500 eur, t.č.: 0903 615 269, 
0918 800 059                                            GZ-51/19

•   Predám Nissan Visia 1,4 motor, 56 kW. Tel. číslo: 9015 151 546                      GZ-42/19

• Konverzačná technika, solárne systémy, rozvody ÚK a plynoinštalácie. 
Tel. č: 0903 421 840                                         GZ-36/19 
•  Opravujem starožitný nábytok (kredence, komody, nástenné hodiny, atď.)  
T.č.: 0918 088 743                                               GZ-48/19 
• Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, 
97901 Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  
na prenájom nebytových priestorov. Podrobné informácie sú uverejnené na 
úradnej tabuli Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, K. Mik-
szátha 1, Rimavská Sobota a na stránke školy www.obchars.sk.       GZ-59/19

• Oprava obuvi George sa presťahovala do nových priestorov na Hlavnom 
námestí č. 26. Opravujeme aj opätky – cena: 4 eurá.              GZ-60/19 

27.-28. jún Aj slnko je hviezda
18:00    93 min., MP od 12r., titulky, 5€ 

št. - pi. Romantický                       USA

29.-30. jún   Yesterday
v so. o 18:00  117 min., MP od 12r., titulky,5€ 

v ne. o 19:30   Komédia      USA

4-6. a 8. júl  Spider-man:ďaleko od domova
140 min., MP od 12r., dab., 5€, Akčný USA  

št.:19:00, pi.,so.: 17:30 v pon. maď. verzia o 19:00

5.-6. júl Mŕtvy neumierajú
20:00   105 min., MN, titulky, vstup: 5€ 

pi. - so. Komédia/Horor   USA
7. júl            Veľký zlý lišiak a iné príhody
17:30    83 min.,      MP, dabing,          4€ 

ne. Animovaný  Francúzsko/Belgicko
7. júl       Pavarotti
19:00    83 min., MP od 12r., titulky, 5€ 
ne. Životopisný/Hudobný     VB/USA

11.-12. júl  Spolujazda (Stuber)
18:00   105 min., MP od 12r., titulky, 5€ 

št., pi.     Akčný/Komédia         USA

11.-12. júl Korisť (Crawl)
20:00   105 min., MN, titulky, vstup: 5€ 

št., pi.     Horor         USA

13.-14. júl Willy a kúzelná planéta
18:00    92 min., MP, dabing, vstup: 5€ 

so. - ne. Animovaný/Rodinný   Francúzko

13.-14. júl Stará láska nehrdzavie
18:00    92 min., MP, dabing, vstup: 5€ 

so. - ne. Komédia/Romantický        USA

18.-22. júl Leví kráľ
27.-28. júl    117 min., MP, dabing, vstup: 5€ 
19:00 Dobrodružný / Dráma          USA

25.-26. júl Loli paradička
18:00    86 min., MP od 12r., vstup: 5€ 
št. - pi. Komédia/Dráma   VB/Slovensko

25.-26. a 29. júl Detská hra
19:30    90 min., MN, titulky, vstup: 5€ 
v pon. o 19:00 maď. verzia   Horor            USA

Zubný lekár29. a 30. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Judita Illéšová, OZS, Ul. Mieru 246, Jesenské, tel.: 5698 537
6. a 7. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.   
MUDr. Ján Jurkemík CSc., Gorkého 9, Rimavská Sobota, tel. 5811 009
13. a 14. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.   
MUDr. Denisa Jurkemíková, Gorkého 9, Rimavská Sobota, tel. 5811 009
20. a 21. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.   
MDDr. Daniela Gáborová, Športová 14, Rimavská Sobota, tel. 56 27 353
27. a 28. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.   
MUDr. František Kurák, Železničná 23, Rimavská Sobota, tel. 0908 652 162

 EURY – PACK SYSTEM,  s.r.o, Fiľakovo, výroba obalov z dreva, po-
núka prácu v dynamickej spoločnosti, ktorá neustále expanduje a ponúka 
moderné technológie.  Hľadáme do svojho tímu  šikovných, zodpoved-
ných a samostatne pracujúcich ľudí na pracovné pozície: 
- vedúci manažér na výrobu baliaceho materiálu z dreva
požiadavky: slovenský a maďarský jazyk, vítaná je znalosť anglického 
alebo nemeckého jazyka plat (brutto): 2 000 eur
- plánovač na výrobu baliaceho materiálu z dreva 
plat (brutto):  1 200 eur 
- piliar na nárezovú pílu v nárezovom centre plat (brutto): 1 200 eur
- stolár - olepovanie hrán  plat (brutto): 1 200 eur
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Kontakt: 0917 305 017                                                                         GZ-49/19

Spomienka
Dňa 3. júla uplynie 11 rokov, čo nás opustil 

náš milovaný syn, manžel, otec a brat

ŠTEFAN POCKLAN
z Rimavskej Soboty

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte  
mu s nami tichú spomienku.

Rodičia, syn Marek a sestra Božka s rodinouGZ-54/19

Spomienka
24. júla uplynú dva roky od úmrtia

milovaného manžela, otca, deda, pradeda 

FERKA DOBOŠA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ďakujeme.
Smútiaca rodinaGZ-55/19

Spomienka
Dňa 21. júla 2019 uplynie rok,  

čo nás navždy opustil 

Ján Fűrješ
Tí, ktorí ste ho poznali,  

venujte mu tichú spomienku
S láskou spomínajú manželka Ľudmila,  

synovia a dcéry s rodinamiGZ-56/19
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Úspešná kolkárska sezóna
V končiacom sa súťažnom ročníku 2018/19 možno konštatovať, že kolkár-

sky klub ako celok svojou činnosťou kontinuálne nadviazal na predchá-
dzajúce ročníky.
Prvé družstvo dospelých po vlaňajšom postupe účinkovalo v najvyššej slo-
venskej súťaži v extralige. I keď na prvý pokus sa spolu s Piešťanmi nedoká-
zalo udržať v tejto súťaži, získané skúsenosti môžu klubu pomôcť v ďalšom 
období. Ambície kolkárov sú vyhrať 1. ligu, a tak si znovu vybojovať účasť 
v elitnej slovenskej súťaži. Technické podmienky sú na to vytvorené a skva-
litňujúci sa káder má na to reálne predpoklady.
Rezerva súťažila v 2. lige, kde sa zaradením nových hráčov pohybovala v 
strede tabuľky. Niektorí jej členovia v nastávajúcom ročníku posilnia prvé 
družstvo dospelých.
Dorastenci súťažili v slovenskej dorasteneckej lige a úspešne čelili aj druž-
stvám z väčších krajských miest. V nadchádzajúcom období budú tvoriť do-
rastenecké družstvo noví mladí hráči, ktorí prvé zápasové skúsenosti budú 
získavať v okresnej kolkárskej lige.
Kolkársky klub v septembri minulého roka zorganizoval už tradičný turnaj o 
pohár primátora mesta za účasti kolkárov z celého Slovenska.

V uplynulom mesiaci klub usporiadal majstrovstvá Slovenska v kategórii  
U50 a tiež medzinárodný turnaj priateľstva za účasti dvoch družstiev zo SR 
a MR, kde Soboťania skončili druhí.
V okresnej lige súťažilo 8 družstiev a 56 neregistrovaných kolkárov. Súťaž 
trvala 5 mesiacov a mala veľmi dobrú úroveň. Víťazmi sa stali kolkári Re-
gionálnej správy ciest pred družstvom Bowlerov. Klub má v pláne prostred-
níctvom okresnej súťaže zapojiť ešte viac občanov nášho mesta a okolia do 
tohto krásneho, vyše 100 ročného športu.

-ar-

Viacbojári bojovali o postup  
na majstrovstvá Slovenska

ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote usporiadala Majstrovstvá okresu v letnom viacboji všestrannosti 
pre rok 2019.

Na výborne upravenej atletickej dráhe bojovalo v kategóriách žiactva a dorastu o titul majstra okresu celkovo 
60 pretekárov a celá stovka žiactva z 1.-4. ročníkov. Bojovalo sa v šesťboji  - šprint, vytrvalostný beh, skok do 
diaľky, hod, šplh a plávanie. Najlepší traja z každej kategórie postúpili na 24. Majstrovstvá Slovenska, ktoré 22. 
júna usporiadala tunajšia škola.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Ml. žiačky – Ž 4: 1. miesto – Terézia Horváthová, ZŠ Hostinského RS 376 b, 2. miesto – Tamara Reicherová, 
ZŠ P. Dobšinského RS 303 b, 3. miesto – Kina Klimentová, ZŠ P. Hostinského RS 277b.
St. žiačky Ž 5: 1. miesto – Zoja Jurčáková, ZŠ Tisovec 350 b, 2. miesto – Ema Boľfová, ZŠ Francisciho Hnúš-
ťa 327b, 3. miesto – Nikol Fratričová, ZŠ P. Hostinského RS 314b.
Ml. dorastenky – Ž6: 1. miesto – Veronika Spodniaková, Gymnázium I. Kraska RS 331b, 2. miesto – Viktória 
Skajtová RC Sobota 197b, 3. miesto – Barbora Markotánová, ZŠ Ožďany 138b
St. dorastenky – Ž7: 1. miesto – Sofia Klemetová, Gymnázium I. Kraska RS 439b, 2. miesto – Vivien Ko-
vácsová, Gymnázium M. Tompu RS 432b
Najhodnotnejší výkon v ženských kategóriách dosiahla mladšia žiačka Terézia Horváthová zo ZŠ P. Hostinské-
ho RS, keď získala 376b a druhú v poradí porazila o 73 bodov.
Ml. žiaci – M4: 1. miesto – Adrian Siviček, 255 b, 2. miesto – Dušan Študenc 236b, obaja ZŠ P. Hostinského 
RS, 3. miesto – Patrik Petróczy, ZŠ Š. M. Daxnera RS 229b.
St. žiaci – M5: 1. miesto – Marek Murány, ZŠ M. Tompu RS 376b, 2. miesto – Sebastian Jakubec, ZŠ M. 
Tompu RS 375b, 3. miesto – Martin Bystrianksy, ZŠ Ožďany 358b.
Ml. dorastenci – M6: 1. miesto – Martin Košičiar, ZŠ Clementisa Tisovec, 442b, 2. miesto – Richard Tömö-
šváry, ZŠ Š.M. Daxnera RS 366b, 3. miesto – Andrej Jekimov, ZŠ P. Dobšinského RS 314b.
St. dorastenci M7: 1. miesto – Erik Suja, Gymnázium I. Kraska RS 374b, 2. miesto – Štefan Szőke, Gymná-
zium M. Tompu RS 229b, 3. miesto – Andrej Ridzoň, Gymnázium I. Kraska 274b.
Najlepší výkon v mužských kategóriách dosiahol Martin Košičiar z Tisovca, keď získal 442 bodov, čo je naj-
vyšší bodový zisk za posledných 24 rokov v okrese a za najlepším slovenským výkonom zaostal iba o 8 bodov.
Výsledky žiakov v prvých až štvrtých ročníkov
Poradie prvých troch pretekárov u žiakov, ročník 1.-4. bolo v okresnom kole nasledovné:
Dievčatá 1. ročník: 1. miesto – Ele Valachová, ZŠ P. hostinského RS, 2. miesto – Lea Megelová, ZŠ Š.M. Daxnera RS, 3. miesto 
– Vladimíra Vackučáková, ZŠ P. Dobšinského RS.
Dievčatá 2. ročník: 1. miesto – Simona Katreniaková, ZŠ Tisovec, 2. miesto – Gabriela Urbančoková, 3. miesto – Stella Csam-
ková, obe ZŠ Š.M. Daxnera
Dievčatá 3. ročník: 1. miesto – Réka Szabó, ZŠ M. Tompu RS, 2. miesto – Kinga Podracky, ZŠ Creative RS, 3. miesto – Rebeka 
Rapčanová, ZŠ Hnúšťa.
Dievčatá 4. ročník: 1. miesto – Stella Megelová, 2. miesto – Natália Bakšová, obe ZŠ Š. M. Daxnera RS, 3. miesto – Viktória 
Murínová, ZŠ P. Dobšinského
Najlepší dievčenský výkon dosiahla prváčka Ela Valachová zo ZŠ P. Hostinského a Stella Megelová zo ZŠ Š.M. Daxnera zo 
štvrtých ročníkov.
1. ročník  chlapci: 1. miesto – Richard Nemec, 2. miesto – Andrej Drugda, obaja ZŠ Š.M. Daxnera RS, 3. miesto – Matej Ilčík, 
ZŠ Rim. Sobota
2. ročník chlapci: 1. miesto – Gábor Filip, 2. miesto – Roland Király, obaja ZŠ Š.M. Daxnera, 3. miesto – Matej Gaži, ZŠ P. 
Hostinského.
3. ročník chlapci: 1. miesto – Dávid Poliak, 2. miesto – Marek Magic, obaja ZŠ P. Dobšinského, 3. miesto - Lukáš Vaculšiak, 
ZŠ P. Hostinského RS.
4. ročník chlapci: 1. miesto – Peter Haás, ZŠ P. Dobšinského, 2. miesto – Matúš Hruška, ZŠ RS, 3. miesto – Adam Lavrinec, 
ZŠ Tisovec
Najlepšie výkony v kategórii chlapcov dosiahli prvák Richard Nemec zo ZŠ Š.M. Daxnera a tretiak Dávid Poliak zo ZŠ P. 
Dobšinského.    
Ako povedal predseda Okresného zväzu viacboja všestrannosti v Rim. Sobote Ján Valach, očakáva, že naši pretekári z okresu 
dosiahnu na majstrovstvách Slovenska 22. júna v Rim. Sobote  dobré výsledky a zaradia sa medzi najlepšie okresy na Slovensku.

Igor Antal, zakladateľ Odznaku zdatnosti v okrese Rim. Sobota

Rimavská Sobota v lete 
ožije a dotkne sa neba

Rimavská Sobota sa stane v dňoch 1. – 19. júla dejiskom série pod-
ujatí, ktoré bude spájať spoločná myšlienka „Dotkni sa neba“. 

Na ich realizácii sa budú podieľať kresťanskí dobrovoľníci z Čes-
kej a Slovenskej republiky, ktorých cieľom je obyvateľom mesta 
nielen priblížiť svet Biblie zaujímavou formou, ale taktiež pomôcť 
nastaviť zrkadlo nášmu zdraviu na Dňoch zdravia. Navštíviť mô-
žete niektoré z nasledujúcich podujatí. 
O zdravie je potrebné sa starať obzvlášť vtedy, keď s ním nemáme 
žiadny problém. Nielen o prevencii, ale aj o zdravom životnom štýle 
v detstve i dospelosti sa dozviete viac počas podujatia Dni zdravia. V 
Rimavskej Sobote bude prebiehať na Hlavnom námestí  vo vybraných 
dňoch (pondelok, stredu a piatok) od 1. do 17. júla 2019, v čase od 
11.00 – 15:30 hod. O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné 
kresťanstvo, budú hovoriť prednášky Otázniky života. Uskutočnia sa 
počas troch týždňov - od 1. do 19. júla, a to každý pondelok až piatok 
o 17:00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimav-
skej Sobote. O tom, či môže byť viera v Boha neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života, bude hovoriť významný developer a jeden z naj-
bohatších Čechov Radim Passer. Životný príbeh Radima Passera si bu-
dete môcť pod názvom „Biznis a viera“ vypočuť  18. júla o 17:00 hod. 
v Rimavskej Sobote  v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.
Viac informácií o sérii podujatí „Dotkni sa neba“ nájdete na webovej 
stránke www.dotknisaneba.sk alebo na www.betesda.sk

PR článok
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