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Učitelia hľadajú cestU, po ktorej by mohli s úspechom kráčať ich žiaci
Po stáročia sa vraciame k myšlienkam Jána 

amosa komenského a vzdávame hold Jednému 
z naJušľachtileJších Povolaní - Povolaniu uči-
teľa. veď Práve učitelia vedia Poradiť, Pocho-
Piť, zauJať sPrávne stanovisko. a Práve im bola 
venovaná slávnosť - Pri Príležitosti dňa uči-
teľov, keď naJlePších z nich odmenili 23. mar-
ca zástuPca Primátorky mesta lučenec Pavol 
baculík a vedúca oddelenia školstva, sociál-
nych vecí, kultúry a šPortu msú v lučenci mag-
daléna káčeríková za účasti: Poslancov mest-
ského zastuPiteľstva, členov komisie školstva, 
vzdelávania a mládeže Pri msz v lučenci, riadi-
teľov základných, materských škôl, Pedagógov. 

„Vybrali ste si veľmi nároč-
né povolanie. Napriek všetké-
mu, čo ho robí zložitým, nároč-
ným a ľahkým, ba niekedy aj 
nevďačným a nie celkom do-
ceneným, zostali ste mu dnes 
verní. Je to však potvrdením 
toho, že úlohu učiteľa nevní-
mate len ako zamestnanie, ale 
predovšetkým ako svoje posla-
nie. Profesia učiteľa je jednou z 

najušľachtilejších profesií. Zahŕ-
ňa v sebe povinnosť, potrebu a 
chcenie odovzdávať novej ge-
nerácii po tisícročia nazbierané 
poznanie a životné skúsenosti 
o tomto svete, s cieľom nielen 
ho spoznať, ale urobiť ho lep-
ším a dokonalejším, aby život 
prinášal viac radostí ako staros-
tí, viac lásky ako nenávisti, viac 
dobra ako zla,“ povedal vo svo-

jom príhovore Pavol Baculík.
Pravým bytím človeka je 

jeho čin. U učiteľov tento vý-
rok platí dvojnásobne. Pe-
dagógovia hľadajú cestu, po 
ktorej by mohli s úspechom 
kráčať ich žiaci. Neustále hľa-
dajú aj seba, aby mohli v sebe 
objaviť čo najviac, a čo najviac 
z toho odovzdať. Tvarujú naše 
deti ako kamienky, sú stále ak-
tívni, tvoriví, a láskaví. Vklada-
jú nádeje do mladej generá-
cie, premieňajú mladých ľudí 
na svoj obraz, aj na obraz mo-
derného sveta. Z kamienkov 
skladajú krásne mozaiky. Mo-
zaiky vzdelania, mozaiky oby-
čajného ľudského šťastia.

 Mesto Lučenec ocenilo 
prácu štrnástich pedagógov 
materských i základných škôl 
a dvoch preventistov. Ich ten-
to rok ocenili prvýkrát. Sú to 
pracovníci, ktorí popri bež-

nej vyučovacej povinnosti 
robia prevenciu protispolo-
čenských činností na školách. 
Samospráva ocenila i kolek-
tív Základnej školy M. R. Šte-
fánika. 

Mesto udelilo Cenu
 priMátorky: 

lenka lukáčová -
  MŠ Rúbanisko I 

Mária selecká - 
 MŠ Rúbanisko II 

Beáta dorová -
 MŠ Štvrť M. R. Štefánika 

eva Bukovcová -
 MŠ Ulica partizánska 

Jana potocká - 
 MŠ Dr. Herza 

Adriana Zubová -
 ZŠ Vajanského 

katarína szökeová -
 ZŠ Vajanského 

Anna Hrončeková - 
 ZŠ Vajanského 

Zita polorecká -
 ZŠ s MŠ Nám. Kubínyiho 

Anna Milnerová -
 ZŠ MRŠ Haličská cesta 

Jarmila Móricová - 
 ZŠ MRŠ Haličská cesta 

Adriana Vajsová -
 ZŠ Haličská cesta 

katarína ondrejková -
 ZŠ Haličská cesta 

Jana dudášová -
 ZŠ L. Novomeského

Mesto udelilo Cenu
 ViCepriMátorA: 

Monika szabóová -
  ZŠ L. Novomeského

Bronislava Gulánová - 
 ZŠ Vajanského

ZŠ M. r. Štefánika -
  Haličská cesta 1198/8
Ocenení pedagógovia a 

preventisti si prevzali v Di-
vadle B. S. Timravy pamätný 
list mesta, medailu i finančnú 
odmenu.

„Prijmite, prosím, moje po-
ďakovanie za vašu záslužnú 
a obetavú prácu, za neustálu 
snahu a ochotu starať sa o naše 
deti a mládež. Pri príležitosti 
Dňa učiteľov vám želám veľa 
pozitívnej energie, pedago-
gického optimizmu a nadhľa-
du, trpezlivosti do ďalšej práce, 
mnoho pracovných i osobných 
úspechov, ale aj pochopenie a 
oporu zo strany vašich najbliž-
ších, a predovšetkým pevné 
zdravie,“ dodal Pavol Baculík. 
 Te x T a foTo: -JŠ-

Spoločné foTo ocenených pedagógov pri príležiToSTi dňa učiTeľov.

ocenená lenk a luk áčová.

ocenená Jarmil a móricová.
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Minister školstva odMenil 
vieru Jakubove ĎakovnýM listoM

učitelia a pedagogickí za-
mestnanci si dňa 22. marca 
2016 v bratislave, pri príle-
žitosti blížiaceho sa dňa uči-
teľov, prevzali z rúk minis-
tra školstva, vedy, výskumu 
a športu sr Juraja draxle-
ra ocenenia za mimoriadne 
úspechy vo svojej pedago-

gickej práci. veľké i Malé me-
daily sv. Gorazda a ďakovné 
listy dostalo celkovo 62 učite-
ľov a pracovníkov v školstve. 
Ako uviedol vo svojom prího-
vore Juraj Draxler, dobrý učiteľ 
sa vie s dieťaťom a mladým člo-
vekom rozprávať, vie mu načú-
vať.

„Vie mu dať ambície, nádej 
a povzbudenie, že si bude ve-
dieť nájsť cestu vo veľkom sve-
te,“ povedal pred ocenenými 
učiteľmi šéf rezortu školstva. 
Minister taktiež pripome-
nul, že školstvo a náš systém 
vzdelávania má veľa aspek-
tov, ktoré potrebujú zmeny. 
„Nie čiastkové, ale poctivý dl-
hodobý reformný plán postup-
ného zvyšovania kvality aj fi-
nancií,“ dodal. Na to, aby niečo 
také mohlo fungovať, potre-
buje školstvo podľa jeho slov 
nielen osvietené vedenie mi-
nisterstva, ale aj spoluprá-
cu reprezentantov školského 
prostredia. Medaily sv. Go-
razda udeľujú ministri  škol-
stva  pri príležitosti Dňa uči-
teľov pedagógom, školským 
pracovníkom a pracovníkom 
v iných oblastiach spoločen-
ského života od roku 1999. 
Dostávajú ich tí, ktorí vykonali 
záslužnú prácu pre školy a žia-
kov. Ide o najvyšší stupeň oce-
nenia v rezorte školstva.

Medzi ocenenými bola aj 
Viera Jakubove (foto) zo Súk-
romného gymnázia v  Lučen-
ci, ktorá si prevzala Ďakovný 
list za dlhoročnú vynikajúcu 
pedagogickú a výchovnú 
činnosť a príkladnú prácu so 
žiakmi. 

 Te x T a foTo: mŠv vaŠ

„ŠtYRidsať ROKOV pRacOVať V  ŠKOlstVe
s deťMi je síce KRásNe, NO UNaVUjúce...“

Mária Selecká si pri príleži-
tosti Dňa učiteľov v  Divadle 
B. S. Timravy prebrala z  rúk 
viceprimátora Pavla Baculí-
ka (foto) a vedúcej oddelenia 
Magdalény Káčeríkovej pla-
ketu – Cena primátorky, na 
ktorú nezabudne do konca 
života. „S touto náročnou prá-
cou som začínala v malej obci 
Tuhár v  roku 1976. Keďže som 
mala dve malé deti, požiadala 
som mesto Lučenec o  prelože-
nie do okresného mesta. Mo-
jou prvou a doposiaľ poslednou 
zastávkou je materská škola na 
sídlisku Rúbanisko II v  Lučenci, 
kde som si odpracovala 30 ro-
kov. V  tomto roku môžem po-
maly oslavovať 40. výročie mo-
jej práce v  školstve,“ povedala 
dojatá Mária Selecká. Ako ne-
skôr uviedla, práca ju napĺňa. 
Denne sa venuje malým de-
ťom. „Štyridsať rokov pracovať 
v  školstve s  deťmi je síce krás-
ne, no unavujúce, pretože člo-
vek začína pociťovať únavu, už 

nie je tak vitálny ako v mladších 
rokoch. Som veľmi rada, že som 
bola ocenená. Môj pocit sa jed-
noducho nedá slovami vyjad-

riť. Je to také milé a pekné, že 
človek za prácu, ktorú robil 40 
rokov, je ocenený,“ dodala Má-
ria Selecká. Te x T a foTo: -JŠ-

OKieNKO eú

Zverejňujeme Národnú 
správu prieskumu Eurobaro-
meter, ktorý každoročne skú-
ma postoje Slovákov k ob-
čianstvu EÚ, využívaniu médií, 
zamestnanosti, euru či ener-
getickej únii. 

Z prieskumu vychádza, že 
Slováci sú oveľa viac spätí so 
svojím mestom (92%) alebo 
štátom (95 %) ako s  Európ-
skou úniou. S  EÚ sa cíti byť 
spätá necelá polovica (46%). 

Občanmi EÚ sa cítia byť 
skôr mladí ľudia, vysokoškol-
sky vzdelaní ľudia a  ľudia 
pravicovo orientovaní. Svo-
je práva občana EÚ pozná 
len o  niečo viac ako polovi-
ca (52%) Slovákov, takmer tri 
štvrtiny (71%) by o  týchto 
právach chceli vedieť viac. Za 
najpozitívnejší výsledok Eu-
rópskej únie považujú Slová-
ci voľný pohyb osôb, tovarov 
a  služieb v  rámci EÚ (75%). 
Za ďalšie dôležité úspechy EÚ 
považujú obyvatelia Sloven-
ska euro (49%) a  mier medzi 
členskými štátmi EÚ.

Podľa Slovákov najsilnejší-
mi faktormi, ktoré vytvárajú 
pocit komunity medzi občan-
mi EÚ, sú geografická poloha 
(45%), história (30%) a kultúra 
(26%). Na európskej úrovni je 
poradie rozdielne - na prvom  
mieste je kultúra (28%), po-
tom nasleduje história (24%) a 
na treťom mieste je prekvapu-
júco šport (22%). 

Ekonomickú situáciu, ako 
na Slovensku tak aj v  rámci 
celej EÚ, vnímajú obyvatelia 
Slovenska pozitívnejšie ako 
v  minulosti. Stav slovenskej 
ekonomiky považuje za dob-
rý necelá tretina (30%) ľudí. 
Až dve tretiny (66%) Slovákov 
majú opačný názor a situáciu 
v slovenskej ekonomike hod-
notia negatívne. 

Euro ako spoločnú menu 
stále podporuje väčšina ľudí 
(78%). Sú to predovšetkým 
študenti, ľudia vysokoškolsky 
vzdelaní, manažéri, a tiež ľudia 

vo veku 25 – 39 rokov. Nao-
pak, najmenej euro podporu-
jú nezamestnaní (58%). 

Spoločnú energetickú po-
litiku EÚ, ktorá je pod taktov-
kou slovenského podpredse-
du Európskej komisie Maroša 
Šefčoviča, dnes podporuje 
70% Slovákov, hlavne z  ra-
dov mladších ľudí, študen-
tov a manažérov. Jej hlavnou 
prioritou by mala byť garan-
cia rozumných cien za ener-
gie (41%). Podľa opýtaných 
by medzi priority energetic-
kej únie mala patriť ochrana 
životného prostredia (30%) 
a rozvíjanie energie z obnovi-
teľných zdrojov (28%).

Čo sa týka využívania mé-
dií, na Slovensku je najvyu-
žívanejším médiom televí-
zia, ktorú denne sledujú štyri 
pätiny (80%) ľudí. Nasleduje 
rádio (55%), internet (53%), 
tlač  denne číta necelá pätina 
(19%) Slovákov. 

Iba necelá polovica (46%) 
opýtaných si myslí, že je cez 
naše médiá dobre informo-
vaná o záležitostiach EÚ, hlav-
ným zdrojom informácií je te-
levízia (60%), po nej nasleduje 
internet (22%).

Za modernú metódu zís-
kavania informácií o  politic-
kých záležitostiach EÚ pova-
žuje väčšina Slovákov (60%) 
sociálne siete, ktoré slúžia ako 
dobrý spôsob na vyjadrenie 
politických názorov (55%), ale 
tiež spôsob, ako u ľudí vyvolať 
záujem o  politické záležitos-
ti (57%).

Prieskum sa realizoval v no-
vembri minulého roku na Slo-
vensku, išlo o vzorku 1  027 
opýtaných. 

kontakt: Informačné cen-
trum Europe Direct Lučenec, 
Divadlo B. S. Timravy, Ná-
mestie republiky 5, Lučenec, 
tel.: 047/43 315 13, e-mail: eu-
ropedirect@lucenec.sk, web: 
www.lucenec.sk

Čo si myslíme o občianstve eÚ, využívaní médií, zamest-
nanosti, eure či energetickej únii?
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pOZOR Na ZMeNU OtVáRacích 
hOdíN WellNess NOVOlaNdia
Pondelok - Štvrtok 12.00 - 21.00 hod.
Piatok - Sobota - Nedeľa 10.00 - 22.00 hod.
Zmena otváracích hodín platí od 4. apríla 2016.

PoZor na obMedZenie PreMÁvkY
v okolÍ sYnaGÓGY

OtVOReNie sYNaGÓGY s adRiaNOU KUčeROVOU
Vážení občania, veríme, že 

sa väčšina z Vás, Lučenčanov, 
teší z toho, že architektonický 
skvost v našom meste dostal 
nový šat. Vieme, že azda v kaž-
dom obyvateľovi Lučenca drie-
me túžba pozrieť sa do nád-
herných zrekonštruovaných 
priestorov lučenskej synagó-
gy. Krásna dominanta mes-
ta bude daná do užívania už 
10.5.2016. Súčasťou slávnost-
ného otvorenia bude koncert 
svetovej opernej divy Adriany 
Kučerovej a orchestra štátnej 
opery z Banskej Bystrice. Keď-
že vstup na koncert je zdarma, 
prosíme všetkých, čo sa chcú 
koncertu zúčastniť, aby ak-
ceptovali niekoľko dôležitých 
usmernení:

- Kapacita synagógy je ob-
medzená. Z tohto dôvodu sa 
určite na otvárací koncert ne-
môže dostať každý záujemca. 
Každopádne, už teraz je do-
hodnutých niekoľko skutočne 
zaujímavých a pekných podu-
jatí v synagóge, takže tí, čo sa 
na prvý koncert nedostanú, 
nemusia zúfať.

- Aby sa predišlo organizač-

nému chaosu kvôli bezplatné-
mu vstupnému, a aby sa nevy-
tvárali zbytočné komplikácie, 
a taktiež, aby organizátori ve-
deli dodržať kapacitu priesto-
ru, žiadame návštevníkov, aby 
boli tolerantní a akceptova-
li fakt, že si vstupenky musia 
vyzdvihnúť pred samotným 
podujatím. Podrobnosti o vy-
zdvihnutí vstupeniek nájdete 
v závere článku.

- Žiadame občanov, aby ak-
ceptovali fakt, že bez vstupen-
ky nebude na podujatie do sy-
nagógy NIKTO vpustený.

- Návštevníci, ktorým sa z 
kapacitných dôvodov vstu-
penka na slávnostný otvára-
cí koncert neujde, ho budú 
môcť sledovať na veľkoploš-
nej obrazovke umiestnenej 
pred synagógou.

dôležité informácie pre 
všetkých návštevníkov otvá-
racieho koncertu v synagóge

- Vstupné na koncert je 0 
Eur, avšak každý návštevník 
musí mať vstupenku!

- Vstupenky si bude mož-
né vyzdvihnúť ZDARMA kaž-
dý utorok a štvrtok vo foyer 

Divadla B. S. Timravy, vždy v 
čase od 16.00 do 17.00 hod. 
Začíname 5.4.2016 o 16.00 
hodine.

- Na jednu osobu sa budú 
vydávať len DVE vstupenky!

- Vstupenky sa budú vydá-
vať len do vyčerpania zásob, 
teda je možné, že sa všetky 
vydajú hneď v prvý termín. 
Po vydaní všetkých vstupe-
niek bude výdajné miesto za-
tvorené.

Pozvánka na podujatie je 
zverejnená na strane č. 4.

PoZvÁnka na FraGile 
Queen tour 2016

Pozývame Vás na kultové 
piesne skupiny Queen s  roc-
kovou kapelou.

13. mája 2016 o 19.00 hodi-
ne – Synagóga.

Vstupné: 25 eur, 22 eur, 20 
eur.

Predpredaj: Mestské in-
formačné centrum Lučenec, 
13TY Zlatá ulička. Príďte si vy-
chutnať jedinečný koncert 
v jedinečných priestoroch vy-
novenej synagógy.

-SS a TB-

poZVánkA do MiskolCtApolCA
Poďte sa s nami započúvať do tajomnej ozveny hviezdnej 

haly - „csillagterem“, užívajúc si blaho termálnej vody pod 
hviezdami. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Lučenec 
vás pozýva do Miskolctapolca – jaskynné termálne kúpele, 
dňa 23. apríla 2016.

odchod: 6.00 hod. od YMCA (pri pošte)
Príchod: 20.00 hod.
doprava: 7 eur pre členov, 8 eur pre nečlenov, (úhrada vo-

pred)
vstupné: 1400 Ft (dôchodca, dieťa) platba v autobuse.
Prihlasovanie: p. Sásik 0949 258  080, p. Fekiačová 0910 

155 014, p. Bodnár 0907 823 027.

PoZvÁnka na PrednÁšku -
 ZvlÁdnutie CukrovkY

klub zdravia lučenec v priestoroch OZ Život a zdravie Vás 
pozýva na prednášku dňa 14. apríla (vo štvrtok) o 17.30 hod. 
na tému Zvládnutie cukrovky, Ulica Bazovského č.1, Výstavis-
ko, Lučenec. Vstup voľný.

poZVánkA nA JuHoZápAdnÉ sloVensko
Občianske združenie Liga proti reumatizmu SR – MP Lučenec 

spolu s Denným centrom pre seniorov v Lučenci na Ulici Dr. Her-
za poriada v dňoch 22. - 23. apríla 2016 autobusový zájazd na 
juhozápadné Slovensko.

Program: 
22. apríla: O 6.30 hod. odchod autobusu od YMCA (pri pošte). 

Cesta do Gabčíkova, prehliadka vodného diela, v prípade pekné-
ho počasia plavba vyhliadkovou loďou, poobede presun do Pa-
tiniec, penziónu Bonaparte, večera (možnosť využiť služby well-
ness, zobrať plavky).

23. apríla: Raňajky, odchod do Komárna popri mŕtvych ra-
mien Dunaja, návšteva plávajúceho mlyna, program operatívne 
podľa počasia po trase domov.

Cena zájazdu: 30 eur/osoba, zahrnuté ubytovanie, večera, 
raňajky a 30% zľava na vstup do wellness. Je treba uhradiť v ter-
mínoch 4. a 11. apríla v Dennom centre, v čase od 10.00 do 12.00 
hod.

Výbor DCS Lc a LPRe – MP LC

oZnAM kniŽniCe
Vážená čitateľská verejnosť, Novohradská knižnica upravu-

je poplatky za registráciu a preregistráciu čitateľov nasledovne:
Deti a žiaci do 15 rokov veku 1€/1 kultúrny poukaz, študenti 

vo veku od 15 - 25 rokov 2€/2 kultúrne poukazy, seniori od 62 
rokov 2€, občania so ZŤP 2 €, dospelí od 15 - 62 rokov 4€. Regis-
trované členstvo po zaplatení poplatku je na obdobie 365 dní.

Novohradská knižnica prijíma na registráciu a preregistráciu 
za člena knižnice aj kultúrne poukazy.

Mesto Lučenec v rámci re-
konštrukčných prác na syna-
góge opravuje aj cesty a chod-
níky v jej okolí. Práce plánujú  
dokončiť do začiatku mája. 
„Po rekonštrukcii synagógy 

mesto plánuje pokračovať s re-
vitalizáciou okolia tejto histo-
rickej pamiatky a začalo sta-
vebné práce týkajúce sa opravy 
komunikácie a chodníka na 
Adyho ulici,“ povedala Michae-

la Hrnčiarová, hovorkyňa mes-
ta. Ako ďalej informovala, 
kompletne obnovia cesty, 
chodníky, osvetlenie či daž-
ďové vpuste. „Upravujeme 
i plochy v okolí synagógy a 
umiestnime tam mobiliár.“ 
Predpokladaná výška investí-
cií je 200-tisíc eur, ktoré mesto 
uhradí zo svojho rozpočtu. 
„Ukončenie stavebných prác 
predpokladáme do 30. aprí-
la. Počas nich už došlo v obdo-
bí mesiacov marec a apríl k ob-
medzeniu premávky na Adyho 
ulici až po Vajanského ulicu a 
na Komenského ulici po Adyho 
ulicu,“ doplnila hovorkyňa.

-JŠ-

Zápis  dO pRVÉhO ROčNíKa 

Rodičia, nezabudnite za-
písať v  dňoch 4.4. a 5.4.2016 
budúcich prváčikov do svojej 
školy. Neviete si vybrať školu? 
Využite nezávislé hodnotenie 
spoločnosti Ineko: http://sko-

ly.ineko.sk/rebricky/.
Tri roky po sebe je naj-

úspešnejšou základnou 
školou podľa hodnotenia 
spoločnosti ineko v okre-
se a  meste Lučenec Zák-
ladná škola ladislava no-
vomeského, rúbanisko ii, 
lučenec. Na druhom mies-
te je Základná škola Milana 
rastislava štefánika, Halič-
ská cesta 8, lučenec.

-vl-

poZVánkA nA
HodnotnÚ
 prednáŠku

Spoločnosť psoriatikov 
a atopikov v Lučenci pozý-
va svojich členov na stretnu-
tie, ktoré sa uskutoční dňa 6. 
apríla 2016 o 15.00 hod. v 
zasadačke Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
na Ulici Petőfiho č. 1 v Lučen-
ci (býv. Hyg. stanica). Priprave-
ná je hodnotná prednáška, 
organizátori sa tešia na vašu 
účasť.

deŇ ZeMe noVoHrAd
OZ Novohrad, DSS Libertas - OZ Tretí vek, mesto Lučenec 

Vás pozývajú na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční v rámci Dňa 
Zeme.

23. apríla 2016 o 8.30 hod. Malá ves (natieranie zvonice, 
odstránenie čiernej skládky, povrchová úprava terénu – zeminy. 
Stretnutie brigádnikov pri Zvonici o 8.30 hod.

23. apríla 2016 o 8.30 hod. ulica a. Jiráska (príprava oplo-
tenia). Stretnutie brigádnikov pri paneláku križovatky ulíc A. Ji-
ráska, Skladištná.

„Aj v tomto roku pokračujeme v aktivitách skrášľovania nášho 
mesta. Verím, že obyvatelia Malej Vsi a Opatovej podporia našu ak-
tivitu svojou účasťou na brigáde,“ povedal viceprimátor Pavol Ba-
culík. 

Občerstvenie je zabezpečené. Brigáda potrvá cca do 11.00 
hod. -JŠ-
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3.4.2016 o 19.00 Hod. 

Veliss Bass QUaRtet
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lučenec
a mesto Lučenec vás pozývajú na 
veľkonočný koncert súboru Veliss Bass Quartet, ktorý sa bude 
konať v kostole Navštívenia Panny Márie na Kubínyiho námestí. 
Vstupné je dobrovoľné!



MestO iNFORMUje    /   51. apRíla 2016  ·   MestsKÉ NOViNY

VýstaVa OtVOReNá a MY
čaKáMe Na VaŠU NáVŠteVU

Umenie nás spája, prináša 
nám potešenie, relax. Pri po-
hľade na pestrofarebné obra-
zy radi zabudneme na všed-
nosť dní. Zrazu je všetko milšie 
a jednoduchšie. Stačí len citli-
vo vnímať. Nie každý môže vy-
študovať vysokú školu výtvar-
ných umení, ale každý z  nás, 
ak  má chuť niečo dokázať, far-
bami zachytiť svet, môže tak 
urobiť bez prekážok. Ani vek 
nám nemôže zabrániť rozvíjať 
sa, ukázať silu v sebe skrytú. 
Stačí urobiť prvý krok a zme-
niť svoj život, ako to urobila 
Lučenčanka, ktorá sedemde-
siat rokov spoznáva nielen uli-
ce mesta, ale najmä ľudí. A ľu-
dia poznajú ju a majú ju radi.

Pre Adelu Balázsovú je rod-

né mesto domovom a inšpi-
ráciou zároveň. Splnila si svoj 
sen, začala maľovať. Vnuč-
ka  Alžbetka bola impulzom 
k tomu, aby sa pred pätnásti-
mi rokmi autorka začala veno-
vať výtvarnému umeniu. Na-
maľovala prvý obraz a našla v 
tejto činnosti záľubu. Na svo-
jich obrazoch zachytila ulice 
Lučenca, poskladala mozaiku 
ľudských príbehov, pracujúc 
rôznymi technikami zobrazi-
la mince, portréty slávnych, 
slobodu koní. Vo svojich ob-
razoch ukryla kus svojho ži-
vota. Svoje radosti i smútky. 
Každý zažije úspechy aj pády. 
Taký je aj životný príbeh Ade-
ly Balázsovej, ktorá sa nesťa-
žuje, neľutuje, životný osud  

prijíma taký aký je. So všetký-
mi jeho krásami. Chápe, že jej 
vlastne nič nechýba. Má rodi-
nu a svoje farby. Všetku ener-
giu, čas i peniaze venuje svoj-
mu koníčku. Pravidelne sa 
zúčastňuje tvorivých dielní a 
neváha zapojiť sa do výtvar-
ných súťaží, kde neraz získala 
ocenenia. Aj vďaka maľovaniu 
ostáva Adela Balázsová stále 
mladá a veselá. O optimizme 
autorky sa mohli presvedčiť 
návštevníci vernisáže jubilej-
nej výstavy 15. marca 2016. V 
tento deň prijala oslávenky-
ňa Adela Balázsová gratulá-
ciu k sedemdesiatym narode-
ninám od primátorky mesta 
Alexandry Pivkovej, vicepri-
mátora mesta Pavla Baculí-
ka, milej rodinky a priateľov, 
zástupcov Novohradského 
osvetového strediska a ďal-
ších kultúrno-spoločenských 
inštitúcií. Mimoriadne emo-
tívny bol záver vernisáže, keď 
dcéra svojej mamke k naro-
deninám venovala kvetinový 
kôš zdobený sedemdesiatimi 
ružami. Atmosféru umocňo-
vala hudba kvarteta učiteľov 
Základnej umeleckej školy so 
sídlom na Novohradskej ulici 
v Lučenci pod vedením Tomá-
ša Demecsa. 

Výstava je otvorená a my 
čakáme na vašu návštevu. Ne-
váhajte a príďte si pozrieť vý-
stavu  obrazov sprístupnenú 
vo foyer Obradnej siene Mest-
ského úradu v Lučenci do 
30.4.2016.

Te x T: renáTa liBiaková peržeľová
foTo: Ján Šnúrik 

MaľOVaNie VeľKONOčNých VajíčOK
Jar je tu, zo dňa na deň je 

teplejšie, tráva sa zelení, puky 
sú na rozpučanie a príroda sa 
celkovo prebúdza na lákanie 
hrejivých slnečných lúčov zo 
zimného spánku. S  blížiaci-
mi sa veľkonočnými sviatka-
mi už po desiatykrát usporia-
dali maľovanie veľkonočných 
vajíčok v  Materskej škole na 
Ulici Dr. Herza. Deti a  učiteľ-
ky sa už od rána pripravovali 
na dobrú zábavu pod vede-
ním pani riaditeľky Jany Fil-
číkovej. Zrána dňa 22. marca 
bola ešte pomerne zima. A tak 
deň po prípravách pokračo-
val programom vo vnútri škôl-

ky. Pani učiteľky poučili deti 
o význame sviatku jari, o veľ-
konočných zvykoch, tradí-
ciách a  symboloch. Deti sa 
dozvedeli, prečo sa robí šibač-
ka, prečo sa maľujú vajíčka, 
prečo ich darujú chlapcom. 
Veľkonočné ľudové piesne 
zneli po priestoroch škôlky, 
neskôr nasledovali rôzne hry 
a súťaže, z čoho deti mali veľ-
kú radosť. Blížila sa ale desia-
ta hodina, kedy sa deti obliekli 
a vybehli na dvor do krásneho 

slniečka, aby sa pustili do naj-
väčšej zábavy a  srandy, kto-
rým bolo vymaľovanie vají-
čok na chodníku areálu. Tomu 
slúžili tvary vajíčok namaľova-
ných na asfalte trvalou farbou, 
do ktorých si deti s  farebnou 
kriedou a  vlastnou fantáziou 
vytvorili svoje malé umelec-
ké diela – ako si predstavujú 
kraslice podľa vlastného vku-
su. Veď kriedy sa neušlo iba na 
výzdobu vajec, ale aj na noha-
vice, ruky, ba aj na tvár a nos. 
To bolo smiechu a radosti, až 
to znelo. Niektoré deti mali od 
kriedy obe kolená, ako keby 
nimi tvorili motívy na zemi. 

Pochvál od pani učiteliek bolo 
dosť a nie náhodou, lebo deti 
skutočne namaľovali šikov-
ne. Veď to je len krieda, to sa 
vyperie. Keď sa maľovačka 
končila, deti sa ešte odobrali 
na priľahlý školský dvor, kde 
mohli pokračovať vo voľnom 
programe. Hrali sa až do obe-
da, čo im určite dobre padlo 
po toľkých hrách, bohatom 
programe na čerstvom vzdu-
chu a jarnom slniečku.

-lv-v ynáŠanie moreny - maTerSk á Škol a m.r.ŠTefánik a
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•	 jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
•	 jedno pracovné miesto odborného pracovníka   

KC;
•	 jedno pracovné miesto pracovníka KC;

výberové konanie sa uskutoční dňa 
12.04.2016 o 13.00 hod. v priestoroch zasadač-
ky, ii. poschodie, č. d. 321 na Mestskom úrade v 
lučenci, ulica novohradská č. 1.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných 
pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamest-
nania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu 
Mestského úradu, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lu-
čenec. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznač-
ne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu 
majú záujem.

uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do 
zamestnania je 07.04.2016 do 16.00 hod. Záu-
jemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového 
konania boli doručené po termíne uzávierky, nebu-
dú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o 
prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne 
určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát 
uchádza):
•	podpísaný štrukturovaný životopis uchádzača (CV) 

vo formáte Europass,
•	doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. 
prax,

•	 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo 
pracovné hodnotenia od predchádzajúceho za-
mestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v mi-
nulosti spolupracoval,

•	 súhlas so spracovaním osobných údajov na osobit-
nom formulári (príloha Príručky č. 4a).

kvaliFikaČné PredPokladY na
 PoZÍCiu odborný Garant kC sÚ: 
V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o 

podmienkach na výkon niektorých odborných čin-
ností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 
219/2014“), a to:

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v štu-
dijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 
písm. a), 

alebo
2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v štu-

dijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a 
poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo 
v študijných odboroch pedagogického zamerania, 
alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom 
vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu 

v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. janu-
áru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím 
charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa toh-
to zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v ob-
dobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný 
predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a).

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzic-
kej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad usta-
novený v § 5 ods. 1 písm. b.) a ktorá vykonáva k 1. 
januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa 
vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu usta-
noveného v § 5 ods. 1 písm. a.), sa považuje kvalifi-
kačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a.) 
za splnený.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej 
osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracov-
ných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikač-
ný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, 
ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky 
vykonávania pracovných činností, ktoré svojím cha-
rakterom zodpovedajú sociálnej   práci podľa tohto 
zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdob-
nom pracovnom vzťahu písomným potvrdením za-
mestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul 
fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky 
k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania tých-
to pracovných činností. Zamestnávateľ je na požia-
danie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať 
písomné potvrdenie podľa prvej vety.

Minimálna požadovaná prax je 3 roky v sociálnej 
práci.

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor od-
borných činností vykonávaných sociálnym pracov-
níkom alebo asistentom sociálnej práce, na vyko-
návanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti 
získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania 
vyššie uvedených študijných odborov.

Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vy-
konávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v  ob-
dobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z.z. 
- Zákonník práce) po dosiahnutí minimálne bakalár-
skeho stupňa vysokoškolského vzdelania vo vyššie 
uvedených odboroch.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvr-
dením od zamestnávateľa, prípadne iným hodno-
verným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pra-
covnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, 
potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skráte-
ných pracovných úväzkov je potrebné preukázať, 
že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpo-
vedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom 
úväzku.

Ďalšie výberové kritériÁ na
 PoZÍCiu odborný Garant  kC sÚ:

•	 Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne 
C1-Skúsený používateľ.

V prípade, že na základe výberových kritérií komi-
sia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných 
na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje dopl-
ňujúce výberové kritériá:
•	 osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odliš-

nostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spo-
jené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie 
a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť 
riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených 
komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; 
schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

•	 znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský 
a podobne),

•	práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s in-
ternetom),

•	 znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 
(pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka 
a podobne),

•	 osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej 
problematike a pod.,

•	 odporúčania a pracovné hodnotenia od predchá-
dzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, 
s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný ga-
rant KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová 
komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú 
pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v pl-
nom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhon-
nosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádz-
kovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov1 
(nie staršieho ako tri mesiace).

kvaliFikaČné PredPokladY na
 PoZÍCiu odborný PraCovnÍk kC sÚ: 

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o 
podmienkach na výkon niektorých odborných čin-
ností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 
219/2014“), a to:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študij-
nom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. 
b),

 alebo
2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce ale-

bo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študij-
nom odbore psychológia, právo, sociálne služby a 
poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo 
v študijných odboroch pedagogického zamerania, 
alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom 
vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu 
v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. janu-
áru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím 
charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa toh-
to zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v ob-
dobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný 
predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).  

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej 
osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracov-
ných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikač-
ný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, 
ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky 
vykonávania pracovných činností, ktoré svojím cha-
rakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto 
zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdob-
nom pracovnom vzťahu písomným potvrdením za-
mestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul 
fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky 
k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania tých-
to pracovných činností. Zamestnávateľ je na požia-
danie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať 
písomné potvrdenie podľa prvej vety.                        

Ďalšie výberové kritériÁ na
  PoZÍCiu odborný PraCovnÍk kC:

•	 Znalosť slovenského jazyka.
V prípade, že na základe výberových kritérií komi-

sia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných 
na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje dopl-
ňujúce výberové kritériá:
•	 osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odliš-

nostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spo-
jené s výkonom povolania; komunikačné zruč-
nosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť 
konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených ko-
munitách/lokalitách a ďalšie,

•	 skúsenosti v  oblasti sociálnej práce, komunitnej 
práce, pedagogickej práce a pod.,

•	 znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský 
a podobne),

•	 znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 
(pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka 
a podobne),

•	práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Micro-
soft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),

•	 osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej

1   Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v  zmysle § 63 zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za 
úmyselný trestný čin.

implementačná agentúra 
Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny
slovenskej republiky 

podporuje výkon
 kC: komunitné centrum 

lučenec
v rámci národného projektu Pod-
pora vybraných sociálnych slu-
žieb krízovej intervencie na ko-
munitnej úrovni  (itMs 2014+ 
312041a136).

Poskytovateľ mesto luče-
nec, ulica novohradská č. 1, 
984 01 lučenec vyhlasuje 

výberové konanie na:
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problematike a pod.,
•	 odporúčania a pracovné hodnotenia od predchá-

dzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, 
s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pra-

covník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého vý-
berová komisia vyberie na výberovom konaní na 
uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úko-
nom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku 
bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže 
Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra 
trestov (nie staršieho ako tri mesiace)1.

kvaliFikaČné PredPokladY na 
PoZÍCiu PraCovnÍk kC sÚ: 

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 
ods. 4 písm. a) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

ĎAlŠie VýBeroVÉ kritÉriá nA 
poZíCiu prACoVník kC sÚ:

•	 Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej 
práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absol-
vované vzdelávanie v príslušnej oblasti.

•	 Znalosť slovenského jazyka. 
•	 Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský 

a pod.).
•	 Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 

(pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka 
a podobne).
V prípade, že na základe výberových kritérií komi-

sia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných 
na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje dopl-
ňujúce výberové kritériá:
•	 osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odliš-

nostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spo-
jené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v 
tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prá-
cu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.

•	 záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej proble-
matike a pod.

•	 odporúčania a pracovné hodnotenie od predchá-
dzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, 
s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, 

ktorého výberová komisia vyberie na výberovom ko-
naní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k práv-
nym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať pod-
mienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky 
preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z re-
gistra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)1. 

upozornenie: na výberové konanie budú pri-
zvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum 
Lučenec, Rapovská križovatka. 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestna-
nia je 01.05.2016.

CHArAkteristikA práCe 
odBornÉHo GArAntA kC:

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, 
metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby 
bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho 
klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej 
činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej 
sociálnej služby. 

odborný garant vykonáva činnosti:
•	 v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje 

smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, ko-
munity a prijímateľov sociálnych služieb;

•	 odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zais-
tené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov  KC;

•	 odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a 
obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;

•	 zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v 

častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za 
krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít 
a činností, ako aj rozvoj  KC;

•	monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné 
činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺ-
ňania potrieb ich prijímateľov;

•	pripravuje a  realizuje nové formy sociálnych slu-
žieb a sociálnej práce;

•	 vykonáva sociálnu diagnostiku klienta;
•	poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špe-

cializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, 
v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom čin-
nosti odborného pracovníka;

•	 konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, 
psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva 
a inými špecialistami podľa potreby;

•	 spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojové-
ho plánu klienta;

•	 spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analý-
ze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udr-
žuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s 
jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, 
terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie in-
štitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné po-
hľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov 
sociálnych služieb;

•	 zapája sa do propagácie odborných činností, iných 
činností a  KC a spolupracuje s médiami;

•	 zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou 
KC, za vedenie evidencie klientov;

•	pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnan-
cov KC;

•	 zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným ko-
ordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, 
ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizá-
cie NP;

CHArAkteristikA práCe 
odBornÉHo prACoVníkA  kC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu od-
borných činností a aktivít  KC, ktoré sú prístupné pre 
celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnos-
ti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich 
osobnostné kompetencie a motiváciu k samostat-
nému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje 
sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňo-
vaniu napätí v komunite, je pripravený byť nefor-
málnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou 
činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňo-
vaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na indivi-
duálnej, tak aj na lokálnej úrovni. 

odborný pracovník vykonáva činnosti:
•	 zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných 

činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/
komunitu/klientov;

•	 zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v ob-
lasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, ma-
puje potenciál komunity/ klientov;

•	 vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov 
sociálnych služieb;

•	pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrov-
ni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompeten-
cie a motiváciu k samostatnému riešeniu problé-
mov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a 
zodpovednosť;

•	prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pri-
pravený byť neformálnym mediátorom prípad-
ných konfliktov;

•	 svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňo-
vaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na indivi-
duálnej, tak aj na lokálnej úrovni;

•	posudzuje sociálnu situáciu klienta;
•	poskytuje základné informácie o možnostiach  rie-

šenia problému a podľa potreby aj odporúča a 
sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné 
sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti 
poskytuje aj špecializované poradenstvo);

•	poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní 
a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, 
pri písomnej komunikácii v úradnom styku, prípra-
ve dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v zá-
ujme klienta);

•	 rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych 
metód sociálnej práce;

•	navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy so-
ciálnej práce s klientom a jeho rodinou;

•	napomáha sociálnej integrácii klienta do komuni-
ty;

•	 vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu 
samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, 
najmä pri základných sociálnych aktivitách;

•	pripravuje podklady pre vypracovanie individuál-
neho rozvojového plánu klienta;

•	 realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti 
prípravy na školskú dochádzku a školské vyučova-
nie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj 
ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti; 

•	 vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných 
činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov;

•	 vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných 
činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňa-
nia cieľov  KC a potrieb užívateľov;

•	 zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamest-
nancov; vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré 
vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

CHarakteristika PrÁCe 
PraCovnÍka kC:

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri 
výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vede-
ním. Pracovník vykonáva činnosti:
•	 asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho 

činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodic-
kým vedením;

•	mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôso-
by riešenia;

•	 vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov slu-
žieb, aktivít a činností KC;

•	 vykonáva odborne nenáročné úkony predovšet-
kým pri práci s klientom;

•	 vedie napr. voľno - časové aktivity pre deti a mlá-
dež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkopraho-
vého programu, preventívne aktivity, vypomáha 
pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia 
a aktivity;

•	 zapája ďalších členov komunity, resp. obce do ak-
tivít KC;

•	 ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tl-
močením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri ko-
munikácii v rámci poskytovania odborných činnos-
tí, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; 
komunitné aktivity);

•	 vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa na-
príklad pracovnej dokumentácie);

•	 zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamest-
nancov;

•	 vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych 
potrieb počas realizácie NP.
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je 

pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dô-
vodu pohlavia, náboženského vyznania alebo vie-
ry, rasy, príslušnosti k  náboženskej alebo etnickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, manželského stavu a  rodinného stavu, 
farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľa-
nia, národného alebo sociálneho pôvodu, majet-
ku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnaké-
ho zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a 
obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niekto-
rých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskrimi-
načný zákon) v znení neskorších predpisov.

-ale x andra pivková, primáTork a meSTa-



8   /  ŠKOlstVO MestsKÉ NOViNY   ·   1. apRíla 2016

lUčeNsKá ZdRaVOtNícKa ŠKOla 
MedZi tOp ŠKOlaMi slOVeNsKa

Kvalitu školy je ťažké ohod-
notiť, napriek tomu bolo v po-
slednej dobe zverejnených 
viacero rebríčkov, ktoré sa 
snažia porovnať stredné ško-
ly a umožniť absolventom zá-
kladných škôl a ich rodičom 
výber tej správnej SŠ. Ostatný 
rebríček SOŠ uverejnený v te-
levízii Markíza 16.3.2016 nás 
môže len a len tešiť, veď v ňom 
perfektne obstála sZš luče-
nec. Výskum sa na konci roka 
2015 realizoval v rámci projek-
tu Odborné vzdelávanie a prí-
prava pre trh práce. Realizoval 
ho Štátny inštitút pre odbor-
né vzdelávanie (ŠIOV) v  spo-
lupráci so svojím švajčiarskym 
partnerom EHB. Výskumníci 
oslovovali   personalistov, ve-
dúcich oddelení či majstrov 
firiem, u  ktorých je predpo-

klad na uplatnenie absolven-
tov stredných odborných škôl. 

Dôraz bol kladený najmä 
na vnímanie kvality stred-
ných škôl očami zamestná-
vateľov. Vďaka vzorke 2000 
zapojených firiem a viace-
rých  parametrov hodnote-
nia školy, na základe povedo-
mia o strednej odbornej škole, 
povesti či skúsenosti s  jed-
notlivými jej absolventmi, sa 
vytvoril rebríček najlepších 
stredných odborných škôl 
v  jednotlivých krajoch očami 
zamestnávateľov. Druhá časť 
prieskumu hodnotila subjek-
tívne očakávania rodičov od 
„Dobrej strednej odbornej 
školy“ s hodnotením školy, 
ktorú navštevuje ich dieťa.

SZŠ Lučenec sa v  rámci 
kraja umiestnila na druhom 
mieste, keď dosiahla najlep-
šie hodnotenie zo všetkých 
škôl v kategóriách:

Celková pripravenosť ab-
solventov pre prax. kvali-
ta výučby v oblasti PC gra-
motnosti. kvalita riadenia a 
manažovania školy. kvalita 
teoretickej prípravy absol-
ventov. kvalita praktickej 
prípravy absolventov. dĺž-

ka odbornej praxe študen-
tov. iniciatívnosť školy v hľa-
daní práce pre absolventov. 
iniciatívnosť školy v hľadaní 
spolupráce s podnikmi.

Viac na http://skolskyservis.
teraz.sk/download/153/zo-
znam-skol.pdf

Celkový finálny rebríček 
toP 3 – soš podľa všetkých 
parametrov – banskobys-
trický kraj

Poradie názov školy Hod-
notenie

1. Stred. zdravotnícka ško-
la, J. G. Tajovského 24, 97429 
Banská Bystrica 62,5%

2. stred. zdravotnícka  
škola, lúčna 2, 98417 luče-
nec 62,2%

3. Obchodná akadémia, K. 
Mikszátha 1, 97980 Rimavská 
Sobota 60,9%.

SZŠ Lučenec dosahuje vý-
borné hodnotenie tiež v ne-
závislom hodnotení kva-
lity stredných odborných 
škôl ineko. v rámci bansko-
bystrického kraja sa škola 
umiestnila v prvej desiatke 
škôl každý rok, od kedy sa 
tento prieskum realizuje.

-mS-

tOp eXpeRti a eXpeRti Na súKROMNOM GYMNáZiU
už dávneJšie boli známe oficiálne výsledky celoslovenskeJ vedomostneJ sú-
ťaže eXPert geniality show, ale dôkazy o úsPešnosti žiakov súkromného 
gymnázia – diPlomy a ocenenia, boli organizátormi súťaže doručené len 
v PredchádzaJúcich dňoch. 

Na našej škole sa našlo 28 
odvážlivcov, ktorí si súťažnou 
formou porovnávali svoje ve-
domosti s rovesníkmi z  iných 
škôl na Slovensku. Každý si vy-
bral dve z  ponúkaných tém, 
riešil v každej po 30 úloh - čo 

musel zvládnuť v časovom li-
mite 60 minút.

Celkové najlepšie umiest-
nenie, diplom TOP EXPERT 
a vecnú cenu získala Júlia Go-
nová, žiačka oktávy. Ďalším 
TOP EXPERTom je veronika 

Ďurišová, žiačka sekundy.
Diplom EXPERT v  téme 

získalo až 7 žiakov. Najväč-
ší úspech zožala téma „Spo-
ločnosť kedysi a  dnes“, kde 
bol diplom udelený terézii 
Gáborovej z  primy, veroni-
ke Ďurišovej a  destiny Má-
rii McQueen z  triedy sekun-
da. Dvoch EXPERTov máme 
v téme „Tajomstvá prírody“. Sú 
nimi žiaci kvarty Matej Mázor 
a Zoran trnka. EXPERTom v 
téme „Svetobežník“ je opäť 
veronika Ďurišová. V  té-
mach „Do you speak English?“ 
a „Mozgolamy“ je suverénny 
EXPERT Júlia Gonová.

Každý zapojený žiak získal 
účastnícky diplom a  originál-
ny uhlomer, na ktorom je nie-
čo, čo iné uhlomery určite ne-
majú. Alebo nie je to, čo iné 
uhlomery určite majú? Keď-
že všetci tí, ktorí mali odvahu 
popasovať sa s úlohami, sú ši-
kovní a  múdri, určite záhadu 
hravo rozlúštia.  -anna ZuBáková-

taKtO MatUROVali žiaci Na
OBchOdNej aKadÉMii V lUčeNci

Na 726 stredných školách 
sa v uplynulých dňoch kona-
la písomná forma maturitnej 
skúšky. V utorok (15. 3.) žia-
ci maturovali zo slovenského 
jazyka a literatúry. V stredu 
(16. 3.) nasledovali testy z cu-
dzieho jazyka. Na našej škole 
maturovalo zo slovenského 
jazyka a literatúry 56 žiakov, 
z anglického jazyka si 48 žia-
kov zvolilo úroveň B1, jeden 
žiak sa rozhodol pre vyššiu 
formu B2. Maturitný test z ne-
meckého jazyka písalo 6 žia-
kov, ktorí si zvolili úroveň B1. 
Oficiálne výsledky písomných 
maturít dostanú žiaci druhý 
májový týždeň. Zo slovenské-
ho jazyka a literatúry žiaci 
dostali spolu 64 úloh. Na ich 
vypracovanie mali 100 minút. 
Následne písali sloh, na ktorý 
mali vyhradených 150 minút. 
Vyberali si zo štyroch tém. Na-

šich žiakov zo zverejnených 
tém najviac zaujalo rozpráva-
nie – Dnes som mal/a rande so 
svojím mestom…

Čo sa týka cudzích jazy-
kov, v ľahšom variante testov 
B1 dostali žiaci 60 otázok a na 
ich vypracovanie čas 100 mi-
nút. Téma slohovej práce z cu-
dzích jazykov bola rovnaká 
pre angličtinu i nemčinu. Žia-
ci mali napísať článok do škol-
ského časopisu na tému Holi-
days, Customs and Traditions in 
my Family / Sitten, Bräuche und 
Traditionen in meiner Fami-
lie. No týmto maturitná skúš-
ka ani zďaleka nekončí. V máji 
(16. – 18. 5.) našich žiakov po-
trápi ešte praktická časť od-
bornej zložky a od 30. mája do 
1. júna na nich čakajú ústne 
maturitné skúšky, ktoré, dúfaj-
me, urobia bodku za štúdiom 
na našej škole. -ediTa gálová-

OBchOdNá aKadÉMia OhOdNOteNá 
Opäť VYNiKajúcO!

Dňa 11. februára 2016 na 
Obchodnej akadémii v Lučen-
ci bolo vykonané testovanie v 
oblasti finančnej gramotnos-
ti. Testovania sa zúčastnilo 25 
žiakov zo IV. B triedy. Hodnote-
nie úrovne dosiahnutých vý-
sledkov žiakov nás veľmi po-
tešilo. Dosiahnutá priemerná 
úspešnosť žiakov (60%) bola 
vyššia ako dosiahnutý národ-
ný priemer žiakov (47,87%) a 
vyššia aj ako dosiahnutý prie-

mer žiakov v Banskobystric-
kom kraji (50,30%). Testovaná 
trieda dosiahla najlepšie vý-
sledky v téme finančná zod-
povednosť a prijímanie roz-
hodnutí (84%). Poďakovanie 
za dosiahnuté výsledky patrí 
učiteľom odborných predme-
tov, ktorí vzdelávajú žiakov v 
oblasti finančnej gramotnos-
ti a ako môžeme sami vidieť, 
svoju prácu robia nad priemer 
kraja i štátu. -ediTa gálová-
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pOsViacKa KaplNKY V ciRKeVNej ZáKladNej ŠKOle 

Rožňavský diecézny biskup 
Mons. Stanislav Stolárik dnes 
(16. marca) zavítal do Cirkev-
nej základnej školy sv. Jána 
Bosca v Lučenci, aby pri sláve-
ní svätej omše posvätil novú 
kaplnku bl. Zdenky Schelin-
govej, ktorá bude k dispozí-
cii pre duchovný rast žiakov, 
učiteľov i ostatných zamest-
nancov školy. Na slávnosti boli 
prítomní  viacerí kňazi Rož-
ňavskej diecézy, medzi nimi 
generálny vikár vsdp. Ján Mi-
hok, dekan lučeneckého de-
kanátu vsdp. Adrián Olach, 
duchovní správcovia oboch 

túlali sa dejiNaMi 2. sVetOVej VOjNY a sNp
Začiatok marca patril nám 

všetkým, ktorí milujeme his-
tóriu. Konkrétne žiakom de-
viateho ročníka ZŠ s MŠ Nám. 
Kubínyiho v Lučenci. Privítala 
nás Banská Bystrica. Múzeum 
SNP vynikalo už z ďaleka. Mo-
numentálny pamätník vzbu-
dzoval nielen rešpekt, ale aj 
očakávania z prehliadky. Vďa-

lučeneckých farností, riaditeľ 
Diecézneho školského úradu 
Norbert Bize, a tiež poverený 
duchovný správca tejto cir-
kevnej základnej školy Marián 
Krupčiak.

Mons. Stanislav Stolárik vo 
svojej homílii vyzdvihol cnost-
ný život a hrdinské svedectvo 
viery bl. sestry Zdenky. Nad-
väzujúc na dnešné čítanie z 
Knihy proroka Daniela (Dan 
3, 14-20. 91-92. 95) prirovnal 
novú kaplnku k veľkej peci, do 
ktorej boli hodení traja židov-
skí mladíci Sidrach, Mizach a 
Abdenago, ale Boh ich nene-

chal zhorieť, ale zachránil ich.  
,,Boh aj nás takto chce za-

chrániť a počas chvíľ stráve-
ných v kaplnke nás zapáliť 
k službe. K takej istej službe lás-
ky, akou horelo srdce bl. ses-
try Zdenky”, zdôraznil rožňav-
ský biskup. Kaplnka sa podľa 
jeho slov stáva novou riaditeľ-
ňou školy, ktorú bude z tohto 
miesta riadiť živý Boh.

V  závere slávenia rožňav-
ský diecézny biskup podpísal 
dekrét o posviacke kaplnky 
a odovzdal škole obraz a kni-
hu so životopisom bl. Zden-
ky Schelingovej ako aj veľký 
ruženec s povzbudením, aby 
vedenie školy aj učitelia spolu 
so žiakmi boli súdržní a vytvá-
rali jednotu, podobne ako sú 
spojené zrnká na ruženci. Po 
poďakovaní riaditeľky školy 
Gabriely Oravcovej a zástup-
cov žiakov slávnosť posviac-
ky vyvrcholila arcipastierskym 
požehnaním a pápežskou 
hymnou.

-paTrik Bal áZS-

ka vynikajúcemu sprievodco-
vi Jurajovi Lepišovi, ktorý po-
chádza z nášho regiónu, sme 
sa túlali dejinami 2. svetovej 
vojny a SNP. Zaujala nás stá-
la expozícia múzea aj skan-
zen ťažkej bojovej techniky. 
Expozícia je rozdelená do tri-
nástich tematických celkov, z 
ktorých každý prezentuje inú 

kapitolu historického vývoja 
slovenských a svetových de-
jín. Súčasťou každého celku 
sú panely obsahujúce struč-
né historické zhrnutie a map-
ky názorne zobrazujúce dané 
obdobie aj počítače s databá-
zou autentických fotografií. 
Ďakujeme za pekný zážitok. 

-lenk a dymová-

KNižNica je MaGicKÉ MiestO
... Je názov dvoJročného ProJektu erasmus+, 

ktorý bol Podaný základnou školou s mš Józse-
fa kármána s vJm v lučenci v marci 2015. ProJekt 
bol schválený národnou  agentúrou Programu 
celoživotného vzdelávania slovenskou akade-
mickou asociáciou Pre medzinárodnú sPoluPrá-
cu v bratislave. škola získala grant vo výške 22 
380 eur. tieto finančné Prostriedky sa PoužiJú v 
rámci Programu na vzáJomné návštevy, čo zna-
mená, že žiaci a učitelia sa môžu zúčastniť výmen-
ných Pobytov v Partnerských kraJinách, v rumun-
sku, bulharsku, šPanielsku, taliansku a turecku.

Hlavným cieľom nášho pro-
jektu je poukázať na dôleži-
tosť čítania klasických, v pa-
pierovej forme vytlačených 
kníh v  dnešnom predigitali-
zovanom svete, aby knižnica 
opäť dostala svoje pútavé čaro 
tým, že žiaci budú pravidelne 
navštevovať a  vypožičiavať si 
nielen povinné čítanie, ale aj 
iné knihy rôznych literárnych 
žánrov a   vekových kategórii. 
Idea projektu je, aby sa odvrá-
tila pozornosť dnešnej mláde-
že od pozerania televízora, od 

hrania počítačových hier ale-
bo od četovania na interne-
te. Každá škola zapojená do 
tohto partnerstva  sa zúčast-
ní rôznych  aktivít ako  čitateľ-
ská súťaž, beseda s  autorom, 
vytvorenie vlastnej knižnice 
v triedach, taktiež písanie prí-
behov na pokračovanie. Do 
programu sa dostalo aj vzá-
jomné darovanie 20 kníh v 
národnom jazyku. Pre našu 
školu to znamená, že obdrží-
me knihy v  rumunštine, špa-
nielčine, taliančine, taktiež aj 
v  bulharskom a  tureckom ja-
zyku. Informácie medzi ško-
lami a  žiakmi sa zdieľajú cez 
internet. Komunikačným ja-
zykom projektu je angličtina. 
Projekt je vlastne dobrým ná-
strojom aj na precvičovanie 
jazykových aj počítačových 

zručností. 
V období od 29. 2. do 4. 

3. 2016 sa osemčlenná de-
legácia zúčastnila už druhé-
ho projektového stretnutia 
v Rumunsku, v  meste Targu 
Jiu. Našu školu reprezentova-
li Gertrúda Kalmárová, učiteľ-
ka angličtiny a koordinátorka 
projektu a Eleonóra Kertészo-
vá, vychovávateľka. Pobytu sa 
taktiež zúčastnili žiaci z piate-
ho a zo šiesteho ročníka, traja 
chlapci a tri dievčatá. Rumun-
ská partnerská škola pripravila 

pre žiakov  zaujímavé aktivity. 
Navštívili sme miestne knižni-
ce, zúčastnili sme sa rôznych 
vyučovacích hodín na part-
nerskej škole, mali sme mož-
nosť nahliadnuť do práce aj 
do vyučovacieho procesu. Na-
vštívili sme miestne historické 
múzeum, skanzen a  folklór-
ne kultúrne centrum. Náš 
program bol skutočne boha-
tý, nakoľko sme sa zúčastni-
li aj rôznych výletov, ktorých 
cieľom bolo spoznať kultúrne 
a prírodné bohatstvo krajiny.

Náš rumunský partner do-
kázal, že je dobrým organizá-
torom a srdečným hostiteľom. 
Vrátili sme sa domov s pekný-
mi zážitkami. Už sa tešíme na 
ďalšie spoločné stretnutie v 
apríli v Španielsku.

- gerTrúda k almárová-
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3d KiNO apOllO - apRíl

Zmena programu v yhradená!!! 
možnoSŤ predpredaJa vSTupeniek !!!

„diGitaliZáciU KiNa apOllO V lUčeNci FiNaNčNe  
pOdpORil aUdiOViZUálNY FONd“

v kine apollo Je oTvorený BufeT S čerSTvým  
popcornom a oBčerSTvením

www.kinoapollo.sk

pOKladŇa OtVOReNá:  
od ŠTvrTku do pondelka  od 15.30 do 19.45 hod.

•	 MESTSKÉ NOVINY, dvojtýždenník mesta Lučenec. Vydáva mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564. Sídlo redakcie a inzercia: Mestský úrad, Lu-
čenec, prízemie č. dverí 144. Telefóny: 047/430 72 34, e-mail: mestskenoviny@lucenec.sk. Redaktor: Ján Šnúrik, jan.snurik@lucenec.sk, 0905 614 777. Vychádza v piatok. Distribúcia do domácnos-
tí mesta Lučenec - Slovenskou poštou a.s. Sadzba: Jaroslav Baláž, e-mail: nauseadesign@gmail.com. Tlač: RENO. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotografií a grafi-
ky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny.  
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.

1. 4. 2016 
piaTok o 17.00 hod. vSTupné: 4 €

 »SÉRIA DIVERGENCIA: EXPERIMENT
uSa – 2016 – 120 min. – 2d – doBrodružný/Sci-fi – Český 

dabinG – uvádZa forum film
Pokračovanie celosvetovo úspešných románov 

Divergencia a Rezistencia, ktoré vtiahli čitateľov do 
mrazivo realistického postapokalyptického sveta. 
Teraz nastal čas zistiť, či to nebol všetko len EXPERI-
MENT! Tris a Tobias sú opäť spolu – ale za akú cenu. 
Systém frakcií je kompletne rozvrátený, polovica 
mesta leží v troskách. Spoločnosť však potrebuje 
vodcov, a tak sa k moci dostávajú tí, ktorými doteraz 
ostatní opovrhovali. Bezprizorní. Všetci však myslia 
iba na pomstu.

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 12 rokov.

1. 4. a 3. 4. 2016 
piaTok a nedeľ a o 19.30 hod. vSTupné: 4 €

 »ČARODEJNICA (The Witch)
uSa – 2016 – 90 min. – 2d – horor/ Thriller – čeSké TiTulk y – 

uvádZa cinemarT
Píše sa 17. storočie a rodina amerických kolonizá-

torov zakladá svoj nový domov v pustatine na okraji 
hlbokého lesa. Legendy hovoria, že les obývajú čaro-
dejnice. Čoskoro sa zistí, že legendy neklamali…

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 15 rokov.

2. 4. – 4. 4. 2016 
SoBoTa o 16.00 hod., nedeľ a a pondelok o 17.00 hod. vSTup-

né: 4 €

 »ZOOTROPOLIS 2D (Zootopia)
uSa – 2015 – 110 min. – 2d – animovaný/rodinný – sloven-

ský dabinG – uvádZa SaTurn enTerTainmenT

Moderná zvieracia metropola Zootropolis je 
mesto ako žiadne iné. Skladá sa z niekoľkých obyt-
ných štvrtí, od nóbl predmestia Saharské pole 
po  mrazivé sídlisko Tundrovka, domov polárnych 
zvierat. Je to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú 
spolu, bez ohľadu na veľkosť a stravovacie chúťky, od 
najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora. 
Keď však do mesta dorazí ambiciózny policajný no-
váčik Judy Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom 
medzi veľkými zvieratami policajného zboru nie je 
vôbec jednoduché.

TenTo film Je vhodný pre maloleT ých.

2. 4. 2016 
SoBoTa o 18.45 hod. vSTupné: 12 €

 »MADAME BUTTERFLY – Giacomo Puc-
cini

priamy prenoS Z meTropoliTneJ opery v neW yorku
Kristine Opolais po prvý raz stvárni srdcervúcu 

hlavnú úlohu v nádhernej inscenácii Anthonyho 
Minghellu, ktorá mala premiéru v roku 2006. Rober-
to Alagna sa predstaví ako poručík Pinkerton, ktorý 
jej zlomí srdce. Dirigent Karel Mark Chichon v Metro-
politnej opere debutuje. Maria Zifchak spieva Suzuki 
a Dwayne Croft Sharplessa.

4. 4. 2016 
pondelok o 19.30 hod. vSTupné: 4 €, pre členov fk 2 €

 »FK – MARGUERITE
fran./čr – 2014 – 127 min. – 2d – dráma - čeSké TiTulk y –

 uvádZa aSfk
Paríž, dvadsiate roky. Marguerite Dumont je bo-

hatá žena, milovníčka hudby a opery. Už celé roky 
pravidelne spieva pre svojich hostí. Spieva hrozne 
falošne, ale nikto jej nikdy nepovedal pravdu. Všetko 
sa skomplikuje, keď sa rozhodne zaspievať pred sku-
točným publikom, v parížskej Opere. Príbeh je voľne 
inšpirovaný skutočným príbehom Američanky Flo-
rence .

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 12 rokov.

7. 4. – 8. 4. 2016 
ŠT vrTok o 17.00 hod., a piaTok o 19.30 hod. vSTupné: 4 €

 »SPOTLIGHT
uSa – 2015 – 128 min. – 2d – dráma – čeSké TiTulk y – uvádZa 

iTa film

Od 70-tych rokov je „Spotlight“ investigatívnou 
spravodajskou jednotkou denníka The Boston Glo-
be. V roku 2001 štvorčlenný tím zahajuje vyšetrova-
nie sexuálneho zneužívania maloletého katolíckym 
kňazom, ktoré, ako sa zdá, kryje samotný kardinál 
bostonskej arcidiecézy. V priebehu tohto ročného 
vyšetrovania odhaľujú desiatky rokov trvajúci prob-
lém, ktorý táto inštitúcia nielen utajuje, ale v skutoč-
nosti nerobí nič pre to, aby mu zabránila a len ho pre-
hliada. V tomto procese prichádzajú k smutnému 
poznaniu, že je to nielen arcidiecéza a katolícka cir-
kev vo všeobecnosti, kto nesie vinu za to, čo sa udia-
lo. 

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 12 rokov.

7. 4. – 8. 4. 2016 
ŠT vrTok o 19.30 hod. a piaTok o 17.00 hod. vSTupné: 4 €

 »LONDÝN V PLAMEŇOCH (London has 
Fallen)

v. BriTánia – 2016 – 99 min. – 2d – akčný – čeSké TiTulk y – 
uvádZa BonTon film

Na pohreb britského premiéra sa zídu lídri celého 
západného sveta a vďaka bezpečnostným manév-
rom by Londýn v tej chvíli mal byť tým najbezpeč-
nejším miestom na zemi. Namiesto toho sa však sta-
ne smrtiacou pascou. Prekvapivé a drvivé útoky za 
sebou zanechajú svetových vodcov v pozíciách mŕt-
vol, výbuchy šíria skazu a monumenty anglickej met-
ropoly sú v plameňoch. Hrozivej situácii a budúcnos-
ti v totálnom chaose sa znova postaví Gerard Butler 
s britským agentom po boku. 

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 15 rokov.

9. 4. - 11. 4. 2016 
SoBoTa až pondelok o 17.00 hod. vSTupné: 4 €

 »KUNG FU PANDA 3 2D
uSa – 2016 – 94 min. – 2d – animovaný – 

slovenský dabinG – uvádZa cinemarT
Poov stratený biologický otec sa nečakane obja-

ví a odcestuje spolu s Poom do tajného pandieho 
raja, kde sa stretnú s novými pandími postavami. Ale 
keď Kai, zloduch s nadprirodzenými schopnosťami, 
preletí Čínou ako víchrica a začne porážať všetkých 
majstrov kung-fu, Po musí urobiť nemožné: naučiť 
dedinu plnú ťažkopádnych bratov umenia kung-fu, 
aby sa z nich stalo neohrozené spoločenstvo Kung 
Fu Pánd.

TenTo film Je vhodný pre maloleT ých.

9. 4. – 10. 4. 2016 
SoBoTa a nedeľ a o 19.30 hod. vSTupné: 4 €

 »SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ (Before I 
Wake)

uSa – 2015 – 99 min. – 2d – horor/ Thriller – čeSké TiTulk y – 
uvádZa conTinenTal film

Režisér Mike Flanagan nakrútil horor Oculus, kto-
rý zožal veľký úspech na festivale v Sundance. Do 
jeho nového filmu Somnia: Zlo nikdy nespí obsadil 
aj zvučné mená ako Kate Bosworth a Thomas Jane. 
Film je príbehom manželského páru, ktorému sa 
zabil malý syn. Aby sa s tragédiou lepšie vyrovnali, 
adoptujú si malého chlapca. Ale veľmi rýchlo zistia, 
že to bola veľká chyba. Nový syn má totiž zvláštnu a 
nevyspytateľnú schopnosť. Čokoľvek sa mu sníva, to 
sa v realite skutočne objaví.

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 15 rokov.

11. 4. 2016 
pondelok o 19.30 hod. vSTupné: 4 €, pre členov fk 2 €

 »FK – MALLORY
čr – 2015 – 101 min. – 2d – dokumenT – originál verZia –

 uvádZa aSfk
Po unikátnych časozberných dokumentoch Mar-

cela, René a Katka prichádza dokumentaristka He-
lena Třeštíková s novým filmom, v ktorom 13 rokov 
sleduje hlavnú hrdinku Mallory, ktorá sa po ťažkých 
životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bež-
ného života. Život sa s ňou nemaznal, ona sa však po 
narodení syna dokázala vymaniť z drogovej závislos-
ti a zvládla aj obdobie, kedy sa ocitla s dieťaťom na 
ulici a žila ako bezdomovec. Mallory dnes na stred-
nej odbornej škole študuje odbor Sociálna činnosť 
a svoje uplatnenie nakoniec našla v pomáhaní tým, 
ktorých život pozná najlepšie – ľuďom na okraji spo-
ločnosti. 

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 12 rokov. 
14. 4. – 15. 4. 2016 

ŠT vrTok a piaTok o 17.00 hod. vSTupné: 4 €

 »MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2 (My 
Big Fat Greek Wedding 2)

uSa – 2016 – 93 min. – 2d – komédia – čeSké TiTulk y – uvádZa 
forum film

Toula, Ian a celé ich rozvetvené príbuzenstvo sa 
vracajú v  pokračovaní jednej z najúspešnejších ro-
mantických komédií všetkých čias. Tety, strýkovia, 
babky, dedkovia, netere, synovci, vnúčatá a ďalší čle-
novia tejto obrovskej bláznivej rodiny si spolu s  fil-
movými divákmi užijú ešte viac skvelej zábavy a dob-
rého jedla na ďalšej veľkej a nezabudnuteľnej gréckej 
svadbe.

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 12 rokov.

14. 4. - 15. 4. 2016 
ŠT vrTok a piaTok o 19.30 hod. 3d verZia. vSTupné: 6 €
16. 4. - 17. 4. 2016 

SoBoTa o 16.00 hod., nedeľ a o 17.00 hod.2d verZia.
vSTupné: 4 €

 »KNIHA DŽUNGLE (The Jungle Book)
uSa – 2016 – 101 min. – 3d/2d – doBrodružný/fanTaSy – slo-

venský dabinG – uvádZa SaTurn enTerTainmenT
Do džungle sa vracia tiger Šer Chán, obávaný vlád-

ca pralesa. Šer Chán, ktorý si nesie jazvy spôsobené 
človekom, prisahá, že odstráni všetko, čo vníma ako 
hrozbu. Mauglí cíti, že musí opustiť džungľu, jediný 
domov, ktorý kedy poznal. Spoločnosť mu robia len 
dvaja priatelia – čierny panter Baghíra a ľahkomyseľ-
ný medveď Balú. 

TenTo film Je nevhodný pre maloleT ých do 7 rokov.
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lYžiaRsKY VýcViK V tatRaNsKej lOMNici

ZiMNá ŠKOla pRíROdY

tRadičNe VYdaReNý lYžiaRsKY VýcViK

Ako to už na našej škole 
obyčajne býva, aj tento rok 
zorganizovala  Zuzana Čema-
nová vydarený lyžiarsky vý-
cvik. Uskutočnil sa v  dňoch 
20.2.2016 – 26. 2. 2016 v ždiar-
skom penzióne Jánošík pod 
vrcholmi Belianskych Tatier. 
Tohtoroční účastníci kurzu 
svojou  odhodlanosťou pre-
konať samých seba a  vždy 
dobrou náladou zvalcovali aj 
mimoriadne vrtošivé horské 
počasie. Ich chuť športovať 
a dosiahnuť daný cieľ prinies-
la čoskoro aj svoje ovocie. Po 
zvládnutí dvoch náročných 
výcvikových dní a  dostatoč-
nej regenerácii síl počas tretie-
ho kritického dňa v Aquacity 
Poprad, lyžoval bez menších 

problémov už každý nelyžiar. 
Tí zdatnejší vylepšovali a dola-
ďovali svoju techniku.

Neoddeliteľnou súčasťou 
voľných chvíľ trávených v pen-
zióne sú rôzne súťaže, zábav-
né programy, ktoré si žiaci 
spoločne pripravujú – trieda 
baví triedu, vedomostný kvíz 
a  voľba najsympatickejšej ly-
žiarky a  lyžiara, ktorými sa 
tento rok stali Sofia Fodorová 
a Sebastián Dirbák. Vyvrchole-
ním výcviku sú záverečné pre-
teky, na ktorých lyžiari preuká-
žu nadobudnuté zručnosti. 

výsledky boli nasledov-
né: 

I. kat. 7. roč. - dievčatá: 
1. miesto, Sofia Fodorová 7. A, 
2. Veronika  Vaculčiaková 7. A, 

3. Alena Veselková 7. A., 
I. kat. 7. roč. - chlapci: 

1. miesto Matej Goljan 7.A, 
2. Filip Kortiš 7. A, 
3. Ivan Čičmanec 7. A.

Celkovou víťazkou v ka-
tegórii dievčat sa stala Sofia 
Fodorová a v kategórii chlap-
cov sa stal Daniel Švec, kto-
rí  celkove dosiahli  najlepšie 
časy.

Tradične na  bezpečnosť a 
zdravie okrem inštruktorov 
dohliadajú naši dvorní lekári: 
M. Križová s manželom  P. Kri-
žom. Bez nich si to nevieme 
predstaviť! Lyžiarsky výcvik 
opäť splnil svoj účel a už dnes 
môžeme konštatovať, že sa te-
šíme na jeho ďalší ročník.

-ZuZana gol Janová-

Tento rok triedy kvarta až 
oktáva súkromného gym-
názia absolvovali lyžiarsky 
výcvik vo Vysokých Tatrách. 
Bolo veľmi ťažké nájsť ter-
mín, kedy by sme mali ide-
álne snehové podmienky, 
pretože tohtoročná zima 
bola veľmi slabá. No nako-
niec sme našli aj termín aj 
stredisko, ktoré nám umož-
nilo prežiť pekných 5 dní v 
zimnej prírode. Aj keď v prvý 
deň to skôr vyzeralo ako na 
pokročilú jar, no postupne 
sa Perinbabka posnažila. Od 
22.2. – 26.2.2016 (pondelok 
až piatok) sme brázdili svahy 
v Tatranskej Lomnici pod ve-
dením pedagógov Berkyho, 
Novodomskej a Kresáneko-
vej. Rozmanitosť zjazdoviek 
sme si všetci užívali. Dobrí 
lyžiari na Skalnatom plese, 
menej zdatní na Čučoried-
kach, ale poniektorí sa odvá-
žili aj na Skalnaté pleso. No 
a začiatočníci sa prvé dni do-
statočne vytrápili šliapaním 
do kopca, aby sa naučili zá-
klady, a aby si potom mohli 
vychutnávať jazdu lanovkou 

na stanicu Štart. Pre mnohých 
to bol prvý a obrovský zážitok 
vidieť krajinu z  kabínky, kto-
rá nás pomaličky ťahala stále 
vyššie a vyššie. Na svahu všet-
ci odviedli úžasnú prácu, ne-
odradil nás prvé dni ani ťažší 
sneh, neskôr sneženie či viac 
ľudí na zjazdovkách. Zjazd, 
oblúčiky, brzdenie boli naše 
každodenné činnosti, ktoré sa 
naučil, či si nimi prešiel každý 
jeden účastník výcviku. Pre-
konať samých seba (hlavne 
začiatočníci) bolo naozaj nie-
kedy veľmi náročné, ale v cel-

kovom dôsledku sa výsledok 
dostavil. VIEME SA LYŽOVAŤ.  
Každý deň nás do lyžiarskeho 
strediska vozil skibus, pretože 
poobedia a  večeri sme trávi-
li v ubytovacom zariadení Sa-
natórium Tatranská kotlina. 
Večer nás vždy čakal spoločný 
program vzdelávací, zábavný 
i  športový. Zažili sme kopec 
srandy a dokonca sme sa spo-
znali aj z inej stránky ako z tej, 
ktorá sa prejavuje v školskej la-
vici. Volejbal, stolný tenis, po-
silňovňa, activity, karty, bazén 
a  kopec iných činností nám 

siMUltáNKa s lUcKOU KapičáKOVOU
V priestoroch Centra voľné-

ho času Magnet sa počas jed-
ného z jarných prázdninových 
dní uskutočnilo pre Lučenec 
netradičné športové poduja-
tie, ktoré 3. marca 2016 prilá-
kalo viacerých začínajúcich 
mladých šachistov. Za šachov-
nicami sa svojimi kvalitami 
predstavila osemročná dvoj-
násobná majsterka Sloven-
skej republiky a vicemajsterka 
Európskej únie v  šachu Lucia 
Kapičáková.

Záujemcov, ktorí túto krá-

ľovskú hru hrajú a prišli si vy-
skúšať svoje schopnosti, pre-
kvapilo nenápadné dievčatko. 
Viacerí nechceli zažiť trpkosť 
porážky, a preto sa báli prijať 
pozvanie.

Súperi boli vekovo odlišní. 
Ani jednému z nich sa nepo-
darilo remizovať alebo vyhrať 
svoj zápas. Získali však účast-
nícky list a vecnú cenu vo 
forme knihy, ale hlavne skú-
senosti. Lucka Kapičáková vy-
hrala v simultánke 8:0!

 -Jana murgaŠová-

spríjemňovalo pobyt na vý-
cviku. Aj napriek Emkinmu 
úrazu na svahu sme výcvik 
dotiahli do úspešného kon-
ca a zaklincovali ho v piatok 
doobeda slalomovým pre-
tekom. 

Z chalanov najlepší čas za-
jazdil ostrieľaný lyžiar Gab-
ko vikor a z dievčat dianka 
danková. Samozrejme víťa-
zom sa stal každý jeden, kto 
sa naučil alebo zdokonalil 
v lyžovaní. Tešíme sa na ďal-
šiu akciu na svahu. 

 -ZuZana kreSáneková-

Osemnásť rokov je dlhá 
doba a práve toľko rokov už 
deti z Materskej školy Štvrť M. 

R. Štefánika chodia do zimnej 
školy prírody.

Aj tento rok nám rodičia 
prejavili dôveru a zverili nám 
svoje ratolesti na celý týždeň.

Hneď od prvého boli det-
ské očká rozžiarené zo zasne-
žených kopcov, z okolitej prí-
rody a z očakávania nového 
programu. Rôznymi športo-
vými aktivitami sme sa snaži-
li zvyšovať telesnú zdatnosť 
detí, a zároveň sa otužovali 
čerstvým vzduchom. Spozná-
vali  lyžiarske stredisko - Vyš-
ná Slaná, pozorovali lyžiarov, a 
zároveň sa lopárovali, kĺzali na 
ľade či guľovali.  Stavali sne-
huliakov, iglu, hrali hokej a iné 
kolektívne a súťaživé hry so 
snehom.  Nezabudli sme ani 
na zvieratká a vtáčiky, ktoré 
sme celý týždeň prikrmovali. 
Veľkú radosť mali deti z hľada-
nia pokladu, ktorý hľadali po-
tme a reflexné pásky ich pri-
viedli do cieľa.

Odlúčenie od rodičov iste 
nebolo ľahké, ale veľkí pred-
školáci zo sovičkovej a srdieč-
kovej triedy prekonali aj túto 
záťaž a  vplyv prírodného pro-
stredia spojený s emocionál-
nymi zážitkami v nich zane-
chá veľa spomienok.

-učiTeľk y mŠ-
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Blíži sa KONiec FlORBalOVej 
seZÓNY 2015/2016

Mužská florbalová liga 
a  Chlapčensko - dievčenská 
liga v Lučenci sa blížia do „cie-
ľovej rovinky“. Obe ligy prebie-
hajú od októbra 2015 a pred 
sebou majú posledné dve 
kolá. Najsledovanejšie budú 
súboje tímov Flyers a  Sharks. 
Ich vzájomný súboj skončil 
deľbou bodov (6:6) a  ostáva-
jú im tieto zápasy: Flyers - OZ 
„A“ (4. 4.) a  Flyers - PaSA (11. 
4.), Sharks natrafia na OZ „A“ 
(11. 4.). V  druhej lige je prvé 
miesto v rukách FLK Bulls, boj 

je ešte o druhé miesto. Získať 
ho chcú PaSA a ZŠ Školská. Po 
veľkonočných sviatkoch po-
zývame divákov do telocvič-
ne pri SPŠ stavebnej.

Sponzori oboch líg sú: pri-
mátorka mesta Alexandra Piv-
ková, mesto Lučenec, Super-
pek, Star Taxi, Agrospa, Redox, 
Autokomplex s.r.o., Poľovníc-
tvo Hubert, Autoškola Gon-
da a Parapetrol. Ďakujeme, že 
podporujete šport mladých 
ľudí v Lučenci. 

 -vl adiSl av král-

horný rad Zľ ava: duŠan kolimár, k amil komár, michal fikeJZ, mil an dúžik, 
richard klouda. dolný rad Zľ ava: luk áŠ k ardoŠ, daniel oBročník

lUčeNec - KRásNO Nad KYsUcOU 
0:0

Fk laFC: Bajzík - Mokrý, 
Vilhan, Cigánik, Sarvaš, Ke-
lemen (83. Marcinek), Ru-
bint, Pipíška, Majkút, Fajčík, 
Hronec (74. Máč). Tréner: To-
máš Boháčik.

Žk: Rubint, Pipíška, Máč - 
Pagáč, Macura, Griga. Pred 
200 divákmi rozhodoval 
Marek Valentíny.

Veľkonočný zápas prinie-
sol deľbu bodov po bez-
gólovej remíze 0:0. Domá-
ci hrali aktívne, no bránu 
ohrozili až v strede prvého 
polčasu, Kelemenovu stre-
lu zblokoval obranca, ne-
skôr Fajčíka vychytal hos-
ťujúci brankár. Vyznamenal 
sa aj Bajzík veľmi pekným 
zákrokom, hoci dnes hral 
so značným sebazaprením. 
V druhom polčase mali Lu-
čenčania o čosi väčšiu pre-

vahu ako v tom prvom, no 
gól nedal z dobrej šance ani 
Hronec, Kelemen, či neskôr 
striedajúci Máč. Hostia boli 
nebezpeční najmä z brej-
kových situácií, tie však na-
šťastie domáci ubránili.

tomáš boháčik (tréner 
lučenca): „Celkový dojem 
z našej hry bol lepší ako mi-
nulý týždeň, a aj keď sme si 
o ten gólik zaslúžili vyhrať, 
nepodarilo sa nám to. Do 
hry, žiaľ, stále nemohli za-
siahnuť legionári z Maďar-
skaa pre trest chýbali Nociar 
s Rutkajom. Teraz nás čakajú 
veľmi ťažké zápasy, v nedeľu 
derby v Kalinove a následne 
doma proti lídrovi z Martina.“

16. kolo: Námestovo - 
Nová Baňa 2:0 (0:0), Čadca - 
Lipt. Hrádok 0:2 (0:0), Detva 
- Podbrezová B 1:1 (1:1), Žar-
novica - Kremnička 1:3 (1:0), 
Žiar n/Hr./Dolná Ždaňa B - 
Makov 0:0, Bytča - Kalino-
vo 3:0 (1:0), Lipt. Štiavnica - 
Martin 0:2 (0:2).

BudÚCi proGrAM:
3. apríla 2016 o 15.30 hod.:
 banÍk kalinovo – Fk laFC luČeneC
9. apríla 2016 o 15.30 hod.:
 Fk laFC luČeneC – Mšk FoMat Martin

CHlApčensko -
dieVčenská liGA:
sZš - Flk bulls 0:20, 

góly: Bozo 6, Balog 6, Mly-
náriková (vlg), Makši 2, 
Ziman, Pauk, Berta 3, 
Pasa - CvČ Magnet 9:3, 
góly: Valocková 3, Vaslíková 2, 
Cseriová 4 - Zvara 2, Vaš.

nAJlepŠí strelCi 
CHlApčensko - 

dieVčenskeJ liGy:
 Ružička 78, Lašák 48, Bozo 

40, Balog 39, Cseriová 37, 
Vaslíková 32, Gazdíková 29, 
Valocková 25, Šimová 24, 
Makši 20, Budáč, Ziman, Berta 
(všetci po 12).

tABuľkA:
1. FLK Bulls 
    17      16      1     0   179:19  44
2. PaSA 
    15      10     5      0   126:74  30
3. Školská Poltár 
    16      10     6      0   117:73  30
4. SZŠ 
    16        3   13    0       43:144  9
5. CVČ Magnet
    17        2   15    0       41:151  6

MuŽská liGA:
lokomotív - Pro/MaX 

reality 4:4, góly: Lašan, Poru-
biak, Lenárt 2 - P. Argan 2, I. Ar-
gan, Galád,

Flyers - sZš 19:3, góly: 
Škantár 4, Mi. Mrva 6, Havran, 
Radnóti 6, Totkovič, Bíro - M. 
Bubenka 3,

sharks - kalinovo 11:3, 
góly: Gál 2, Jakuba 5, Zadro-
bilek 2, Martinčok 2 - Stupár 2, 
Štefánik,

Pasa - oZ „a“ 4:7, góly: 
Slosiar 3, Paulovič - Sabó 4, 
Máč 2, Benkő.

top strelCi:
 Sabó 77 (OZ „A“), Pau-

čo 49 (Dream Team), Radnó-
ti 48 (Flyers), Zadrobilek 45 
(Sharks), Škantár 43 (Flyers), 
Slosiar 42 (PaSA), Havran 34 
(Flyers), Bubenka M. 31 (SZŠ), 
Ružička 29 (OZ „B“), Gál 28 
(Sharks).

ŠtAtistikA 
BrAnkároV:

 1. [Fly] Peco - 82,57%, [Sks] 
Paučo - 82,19%, [OZ„A“] Tor-

ňoš - 81,19%, [DT] Kardoš - 
80,05%, [Fly] Štefanik - 78,95%, 
[DT] Obročník - 77,60%, [Kal] 
Janeček - 77,10%, [OZ„B“] Ka-
menský - 75,51%, [PRO] Ho-
lub - 75,40%, [PaSA] Smolka - 
74,84 %, [Lok] Barcaj - 72,18%, 
[SZŠ] Pivka - 71,65%, [PRO] 
Mišo - 70,78%.

tABuľkA:
1. Flyers 
     16      15     1    0    184:58  46
2. Sharks 
     16      14     1    1    177:59  43
3. OZ „A“ 
     16      13     0    3    155:73  39
4. Dream Team
     15        8     1    6    108:100  25
5. PaSA
     15       8     1    6       95:95  25
6. OZ „B“
     16       4    4     8       82:126  16
7. SZŠ
     16       4    0  12       69:126  12
8. Kalinovo 
     16        3   2   11       53:106  11
9. PRO/MAX reality 
     15        2   2   11       66:121  8
10. Lokomotív
      15       0   2   13       50:156  2

pripravili: peTer Bíro, 
luk áŠ k ardoŠ, vl adiSl av král

tABuľkA:
1. Martin 
     17     14      3     0     46:9  45 
2. Námestovo
     17     10     5      2     34:13  35 
3. Makov 
     17     10     3      4     45:24  33 
4. Lipt. Hrádok 
     17     10     2      5     29:14  32 
5. Kremnička 
     17     10     2      5     27:13  32 
6. Kalinovo 
     17     10     2      5     35:22  32 
7. Podbrezová B 
     17        8     3      6     23:22  27 
8. Krásno n/Kys. 
     17        6     6      5     22:18  24 
9. Čadca 
     17        7    3       7     21:25  24 
10. Žarnovica 
     17        8    0       9     31:40  24 
11. Nová Baňa 
     17        5    2    10     22:30  17 
12. Detva 
     17        3    6      8     28:36  15 
13. Lipt. Štiavnica 
     17        4    3    10     21:36  15 
14. lučenec 
     17        4    3    10    18:37  15 
15. Bytča 
     17        5    0    12     29:50  15 
16. FK Pohronie B 
     17        0    1    16     15:57  1

-JŠ-

lUčeNec - pOdBReZOVá „B“
0:3 (0:0)

Fk laFC: Bajzík - Mokrý, 
Nociar, Vilhan, Sarvaš (65. Ci-
gánik) - Marcinek (53. Hronec), 
Pipíška, Rubint, Fajčík - Máč 
(65. Rutkaj), Kelemen. 
ZP šPort „b“: Lukáč - Vojtek, 
Vreselovič, Tyčiak, Lihan, Galo 
- Kovalčík, Sabler, Duda (57. 
Petrík) - Jakuba (65. Majerník), 
Szczepaniak (68. Kováčik).
Góly: 46. Sabler, 60. Szczepa-
niak, 63. Galo. 
Žk: Nociar, Rubint - Sabler.
Čk: 60. Nociar (po 2. ŽK). Pred 
240 divákmi rozhodoval Ma-
roš Libiak.

Predohrávka 29. kola do-
padla pre Lučenec katastro-
fálne, keď v  prvom jarnom 
zápase podľahol rezerve Pod-
brezovej 0:3. Domáci ešte do 
prestávky dokázali držať so 
súperom krok, no neskôr sa 
hralo už väčšinou na polovi-
ci Lučenčanov. Najväčšie ne-
bezpečenstvo hrozilo od hos-
ťujúcich, dobre urastených 
útočníkov Sablera a Gala. Ne-
byť v  bráne Bajzíka, pohro-
ma mohla byť ešte vyššia. 
Lučenčania mali počas 90-mi-
nútovky jedinú šancu. V  9. 
minúte zahrával Pipíška „štan-
dardku“, lopta sa dostala pred 
voľného Vilhana, ktorého stre-
lu z  dvoch metrov stačil Lu-

káč vyškriabať na roh. Potom 
už taktovku prebrali aktívnej-
ší hostia. V  prvom polčase 
sa ešte len zastreľovali, keď 
Szczepaniak s  Dudom pálili 
tesne pred Bajzíkom do ob-
lakov.

Po prestávke Podbrezová 
udrela po prvýkrát. Szczepa-
niak prihral z  prvého útoku 
do uličky voľnému Sablerovi 
a  ten prestrelil brankára do-
mácich, 0:1. V 49. minúte pa-
rádnu Pipíškovu strelu me-
dzi žrde Lukáč zneškodnil. 
V  55. minúte ešte Bajzík zlik-
vidoval Kovalčíkov nájazd, no 
v  61. minúte bol už domáci 
brankár opäť prekonaný. Ru-
bint zle rozohral, k  lopte sa 
dostal osamotený Szczepa-
niak a ten zvýšil na 0:2. Klinec 
do rakvy zatĺkol v 63. minúte 
z pokutového kopu Galo. Keď-
že Nociar v  pokutovom úze-
mí fauloval, rozhodca ho po 
druhej žltej karte poslal pod 
sprchy! Tréner Boháčik síce 
poslal na ihrisko dorastenec-
kých mladíkov Hronca s Cigá-
nikom, ale do konca zápasu 
sa už na stave nič nezmenilo, 
a  tak si rezerva Podbrezovej 
odviezla z  Lučenca prekva-
pujúce, ale zaslúžené tri body. 
  -JŠ-
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alOhaWai, N.O. sRdečNe pOZýVa Na pRedNáŠKY

Téma: výchova k slobode. 
Hosť: Mária Vargová.
Termín: 6.4.2016   (streda) o 17.00 hod.

Téma: Historické súvislosti a príčiny imigrantskej krízy
v európe.
Hosť: Mária Vargová. 
Termín: 19.4.2016   (utorok) o 17.00 hod.

Téma: Zmysel lásky a krásy v živote človeka. 
Čo je to láska a čo nám zvestuje krása. 
Hosť: Mária Vargová. 
Termín: 4.5.2016    (streda) o 17.00 hod.

Téma: arCHanJel MiCHael a slnečné mocnosti
v dejinách vedy, umenia a filozofie.
Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc. 
Termín: 27.5.2016   (piatok) o 17.00 hod.

Viac tu: http://www.alohawai.sk/prednasky/terminy-a-miesta-
-prednasok/
Miesto: lučenec, Pamätný dom J. szabóa
(roh ulíc J. szabóa a b. němcovej)
Viac info: www.alohawai.sk

riAdkoVá inZerCiA
•	 Predám 1-izbový byt v Lučenci. 

0915 809 222                                                                                                                14
•	 Predám RD blízko Lučenca.  

0948 514 006                                                                                                                15
•	 Kúpim byt, pozemok v Lučenci. Peniaze ihneď.

0905 660 174                                                                                                                31
•	 Lučenská pálenica hľadá pracovníka na pálenie ovocných des-

tilátov. Ide o opakovanú sezónnu prácu na dohodu. Sezóna je 
september - marec.
0917 176 143                                                                                                                40

akadéMia vZdelÁvania novoHrad
 vÁM PonÚka

- V mesiaci apríl otvárame  kurzy: opatrovanie, nemčina pre 
opatrovateľky, Účtovník, Práca s počítačom pre seniorov.

- Základný kurz pre elektrotechnikov v  dňoch 5. - 7. apríla 
2016.

- Aktualizačná odborná príprava pre §21, 22, 23 dňa 5. aprí-
la 2016.

- Jarný trimester obľúbenej „Cambridge“ angličtiny začína 
12. apríla 2016, vstupné testy zdarma už teraz.

- Ponúkame základnú odbornú prípravu pre technikov po-
žiarnej ochrany.

- Vo štvrtok 14. 4. 2016 aktuálny seminár k DPH s JUDr. Groszo-
vou.

Informácie a  kontakt: Lučenec, Partizánska ulica č. 17, tel.: 
0911 936 120, 0902 930 235, kurzy@avnovohrad.sk, jan.belko@
avnovohrad.sk.  po/03

poĎAkoVAnie
Prostredníctvom Mestských novín ďakujem primárovi Petro-

vi Brunčákovi a kolektívu z chirurgického oddelenia, primárovi 
Jozefovi Kanyóovi a kolektívu z oddelenia vnútorného lekárstva 
a primárovi Vincentovi Alaksovi a kolektívu z oddelenia radiač-
nej onkológie za obetavú a príkladnú starostlivosť počas mojej 
hospitalizácie.

elena Smolecová – pacienTk a     
    po/41

poĎAkoVAnie  dArCoM  krVi
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Lučenci vyslovuje 

poďakovanie všetkým  darcom krvi, stredným  školám za úspeš-
nú propagáciu a získavanie  bezpríspevkových darcov krvi po-
čas Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa konala 10.2. - 9.3.2016.

Prišlo darovať 336 darcov, z toho bolo 83 prvodarcov a 30 vy-
radených darcov zo zdravotných a iných dôvodov.

12.4.2016 o 19.00 Hod.

hONZa NedVĚd
NáVRat
Kino APOLLO
Vstupné: 12 eur
Predpredaj: MIC Lučenec, 13TY Zlatá ulička

6.4.2016 o 19.00 Hod.

paVOl haMMel
Z peKla Šťastie
tOUR 2016
Divadlo B. S. Timravy
Vstupné: 12 eur predpredaj, 15 eur na mieste.
Predpredaj: MIC Lučenec, 13TY Zlatá ulička, 
www.ticketportal.sk

pl
 20

16
/2

1
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dOMOV si BasKetBalisti pRiVieZli VeľMi dÔležitÉ BOdY NeOFiciálNa ŠtatistiKa BOdOV 
MBK lUčeNec V sKUpiNe
O 1. - 8. MiestO 
Por. Priezvisko a meno         KE KE Ž/n/H  STU/BA PX ZA PET Spolu
1.           Arnett Allan               22 19     27           24      18  24   25  159
2.            Tarabus Michal          0     -     23           18       26 25      9  101
3.            Koczkáš Branislav  11 16     17           15       22    8   10  99
4.            Pipíška Branislav    18 11       9            24         5    5   14  86
5.            Rendla Maroš            8 13        -            21       11 17   13  62
6.            Praženica Jaroslav   4 12     19              6          0   8      2  51
7.           Jackuliak Simeon    18    6     11              5          3   2      -  45
8.           Hrabčák Matej             -     -       8              9          1   9     4  31
9.           Golian Milan             12    5       0              5          0   3     5  30
10.         Števuľa Ľubomír     11   0        -               -           -    -       -  11
11.         Žingor Jaroslav           -    2       4              -           -    -       -  6
12.-14. Matisko Michal           -    0       0               -           -    -       -  0
12.-14. Halász Marek              0    0       0               -           -    -       -  0
12.-14. Galovič Stanislav        -     -       -                -           -    -       -  0

petrŽAlkA – lučeneC
 69:82 (39:41)

 
BASKETBAL MUŽI - I. LIGA VÝCHOD, NADSTAVBOVÁ ČASŤ 

iskra: Grác 19, Škrobánek 
16...

Mbk lC: Arnett 25, Rendla 
13 (1), Koczkáš 10 (1), Tarabus 
9, Golian 5 (1), Pipíška 14 (1), 
Hrabčák 4, Praženica 2. 

Fauly: 15 - 12. tH: 2/1 - 9/6. 
trojky: 8 - 4. rozhodovali: 
Ženiš, Turčin, Fontányi.

Prvoligisti MBK Lučenec 
majú za sebou náročnú šnúru 
zápasov. Uplynulý víkend si to 
na domácej palubovke rozda-
li so súpermi z Považia a Žiliny. 
Vo štvrtok (17. 3.) vycestova-
li na západ našej krajiny. No a 
darilo sa im. Na pôde petržal-
skej Iskry dosiahli trinásťbo-

dové víťazstvo - 82:69. Tréner 
Novohradčanov Ivan Kurilla 
sa zmienil o tomto stretnutí 
ako o veľmi náročnom. Petr-
žalku označil za tím, ktorý 
má svoj herný štýl a kvalitu. 
ivan kurilla (tréner Mbk lu-
čenec): 

„V úvode stretnutia domino-
vali domáci, ďalšiu časť zápasu 
sme ovládli my. Tretia štvrtina 
bola vyrovnaná, o čom svedčí 
aj skóre na jej konci - 57:57. Roz-
hodovalo sa v záverečnej fáze 
hry, v ktorej sme ukázali väč-
šiu koncentráciu v defenzíve, 
a tiež vhodne zvolené útoky v 
ofenzíve, ktoré sme aj efektívne 
zakončili. Veľmi sme si želali v 

lučeneC - preŠoV 
114:87 (23:25, 31:21, 26:14, 17:21, 17:6)

BASKETBAL MUŽI – PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

Petržalke uspieť, aj kvôli našim 
fanúšikom. Podarilo sa nám 
to a domov sme si priviezli veľ-
mi dôležité body, tak ako tomu 
bolo aj v Košiciach.“ 

Tréner v  ďalšom podotkol, 
že jeho zverenci majú týždeň 
voľno. Počas neho majú v plá-
ne odohrať modelovaný zá-
pas s Prešovom, ktorý je posil-
nený o extraligistov zo Svitu a 
Spišskej Novej Vsi. „Potrebuje-
me sa ešte viac dostať do tem-
pa. V tomto zápase chceme ro-
zohrať všetkých hráčov, ktorí 
budú k dispozícii,“ zakončil tré-
ner MBK.

Ďalšie výsledky: Žiar 
nad Hronom - Petržal-
ka 97:88, Žiar nad Hro-
nom - Karlovka „B“ 69:85. 

1. Karlovka BA „B“
    7        6        1        552:473  13
2. Žilina 
    8        5        3        745:715  13
3. P. Bystrica
    8        4        4        651:671  12
4. lučenec
    6        5       1         599:406  11
5. Petržalka
    7        4        3        589:566  11
6. Žiar nad Hronom 
    8        3        5        582:718  11
7. Košice
    8        2        6        644:655  10
8. STU Bratislava
    8        1        7        562:720  9

Pár dní pred veľkonočnou 
šibačkou si lučenskí basket-
baloví prvoligisti pozvali do 
Lučenca Prešovčanov. Cieľom 
prípravného zápasu bolo vy-
užiť voľno medzi majstrovský-
mi duelmi a  vyskúšať na pa-
lubovke športovej haly Arena 
všetkých domácich hráčov. 
Hostia z východného Sloven-
ska mali vo svojich radoch aj 

extraligový trojlístok zo Svi-
tu a Spišskej Novej Vsi - Ba-
chana, Dratvu a Krajňáka. Prí-
pravný duel vyznel lepšie pre 
Lučenec, ktorý po štyroch 
desaťminútovkách a jed-
nej osemminútovke dosia-
hol 27-bodové víťazstvo. Za 
zmienku stojí aj fakt, že pred 
každým dejstvom sa stav na 
svetelnej tabuli vynuloval. 
Úvodná desaťminútovka sa 
lepšie vydarila hosťom - 23:25. 
Z  radov Lučenca sa šiestimi 
bodmi prezentoval Tarabus 
a piatimi Koczkáš. V nasledu-
júcej fáze hry zvíťazil Luče-
nec 31:21. Dvanástimi bodmi 
sa blysol Arnett. Ani v treťom 
dejstve domáci nezaváha-
li - 26:14. Osem bodov zazna-
menal Jackuliak. V štvrtej 
desaťminútovke boli úspeš-
nejší hostia - 17:21. Z radov 
domáceho celku sa strelecky 
najlepšie darilo Koczkášovi. 
Zaznamenal 9 bodov. Záve-
rečné dejstvo trvalo osem mi-
nút. Počas neho na palubov-
ke opäť dominovali domáci 
- 17:6. Šiestimi bodmi sa bly-
sol Halász.

ivan kurilla (tréner Mbk 

1. Mbk lučenec
    7        6        1        681:475  13
2. VŠEM vs Karlovka Bratisla-
va B
    7       6        1        552:473  13
3. MBK ŽU Žiilina
    8        5       3        745:715  13
4. MŠK Iskra Petržalka
    8        4       4         658:648  12
5. IMC Slovakia P. Bystrica
    8        4       4        651:671  12
6. MŠK BK Žiar nad Hronom 
    8        3        5        582:718  11
7. Slávia TU Košice
    8        2        6        644:655  10
8. VŠK FEI STU Bratislava
    8        1        7        562:720  9
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hOKejOVá Mládež KRáča K ZáVeRU seZÓNY VO sKVelej FaZÓNe!
keď sa Povie, že bič Plieska na konci, tak Pravým dôkazom tohto tvrdenia Je záverečný finiš našich mladých hokeJistov. nielen Po-
vinné víťazstvá, ale aJ vyrovnané výkony s favoritmi sú odmenou Po celosezónneJ drine. na záver sezóny ich ešte čakaJú účasti 
na medzinárodných turnaJoch, kde budú s Pelikánom na hrudi hrdo rePrezentovať klub hc a mesto lučenec.  

výsledkY 1. liGa staršÍ ŽiaCi
8. kolo nadstavba SsZĽH - 12.3.2016
Prvá liga starší žiaci „a“ tím (9. ročník) 

banská bystrica - lučenec 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
Góly za lC: 2:1 - Rybár (Havran, Malček), 2:2 - Mal-
ček (Havran).
HC lC: Lupták 49/53 - Rybár, Haško, Malček, Švager-
ko, Havran - Dóša, Malovec, Václavík, Klement, Sar-
vaš. tréner: M. Siskovič.

Prvá liga starší žiaci „b“ tím (8. ročník)
banská bystrica - lučenec 7:1 (5:0, 1:1, 1:0).

Góly za lC: 6:1 - Jombík (Seman, Spišiak). 
HC lC: Vrábeľ 52/59 - Mihalčák, Jombík, Diškan, Spi-
šiak, Seman - Kristl, Albert, Adamove, Ukrop, Švec - 
Knapec. tréner: M. Siskovič.

9. kolo nadstavba SsZĽH - 10.3.2016 - predohrávka
Prvá liga starší žiaci „a“ tím (9. ročník) 

lučenec - liptovský Mikuláš 3:9 (0:1, 3:4, 0:4).
Góly za lC: 1:1 - Malček (Rybár), 2:1 - Rybár 
(Malček, Havran), 3:5 - Havran (Malček, Haško). 
HC lC: Jekkel 33/42 - Rybár, Haško, Havran, Malovec, 
Malček - Dóša, Klement, Sarvaš, Švagerko, Václavík. 
tréner: M. Siskovič.

Prvá liga starší žiaci „b“ tím (8. ročník) 
lučenec - liptovský Mikuláš 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).
Góly za lC: 1:1 - Knapec (Albert, Kristl), 2:1 - Mihal-
čák, 3:5 - Knapec (Babic, Jombík).
HC lC: Vrábeľ 46/51 - Knapec, Jombík, Seman, Spi-
šiak, Kristl - Mihalčák, Babic, Burdilák, Albert, Adamo-
ve - Švec. tréner: M. Siskovič.

10. kolo nadstavba SsZĽH - 13.3.2016 - predohráv-
ka

Prvá liga starší žiaci „a“ tím (9. ročník) 
levice - lučenec 6:10 (3:3, 2:4, 1:3).

Góly za lC: 0:1 - Malček (Sarvaš), 1:2 - Dóša (Kle-
ment), 1:3 - Malček, 3:4 - Havran (Klement), 
3:5 - Sarvaš (Dóša, Václavík), 3:6 - Malček (Haš-
ko), 5:7 - Rybár (Klement, Havran), 5:8 - Klement 
(Malček, Havran), 5:9 - Havran, 6:10 - Václavík 
HC lC: Jekkel 6/9, Lupták 12/15 - Rybár, Haško, Mal-
ček, Švagerko, Havran - Dóša, Klement, Václavík, Ma-
lovec, Sarvaš.  tréner: M. Siskovič.

Prvá liga starší žiaci „b“ tím (8. ročník) 
levice - lučenec 5:6 (2:0, 1:3, 2:3).
Góly za lC: 2:1 - Jombík (Diškan), 2:2 - Seman (Diš-
kan), 3:3 - Adamove (Mihalčák), 3:4 - Seman (Diš-
kan), 4:5 - Seman (Diškan), 5:6 - Albert (Diškan). 
HC lC: Vrábeľ 15/20 - Mihalčák, Jombík, Seman, Spi-
šiak, Diškan - Kristl, Albert, Adamove, Knapec, Švec - 
Šoóš. tréner: M. Siskovič.

Martin siskovič (tréner HC lučenec): 
„Na záverečné kolá sezóny sme vychytili skvelú for-

mu. Možno to bude aj predohrávkami a dá sa povedať, 
že zápasy sa odohrali jedným dychom. Zvlášť tešia vy-
rovnané a kvalitné zápasy s Banskou Bystricou a Lip-
tovským Mikulášom. Proti Leviciam sme hrali až príliš 
otvorene, no prejavila sa väčšia útočná kvalita našich 
hráčov. Teraz si trochu oddýchneme a čakajú nás ešte 
ťažké turnaje, kde sa nechceme ísť len zúčastniť.“

Výsledky 1. liGA MlAdŠí ŽiACi
7. kolo nadstavba SsZĽH - 5.3.2016
Prvá liga mladší žiaci „a“ tím (7. ročník) 

Partizánske - lučenec 4:7 (2:0, 1:2, 1:5).
Góly za lC: 2:1 - Fungáč (Ukrop), 3:2 - Fungáč (Ďurik),
3:3 - Hronček (Švec), 4:4 - Švec (Hronček, Gemer),
4:5 - Fungáč (Švec), 4:6 - Burdilák (Hronček), 4:7 - Ďu-
rik (Burdilák).
HC lC: Kurčík - Fungáč, Ukrop, Burdilák, Ďurik, Hron-
ček - Kanát, Galdík, Švec, Gemer, Činčura. tréner: M. 
Šuták.

Prvá liga mladší žiaci „b“ tím (6. ročník) 
Partizánske - lučenec 7:13 (3:5, 3:7, 1:1).
Góly za lC: 0:1 - Ridzoň (Zöld, Plaucha),
1:2 - Zöld (Plaucha, Ridzoň), 1:3 - Zöld (Ridzoň), 
2:4 - Ridzoň, 3:5 - Ridzoň (Zöld), 3:6 - Zöld, 3:7 - 
Ridzoň (Zöld), 3:8 - Zöld, 3:9 - Nociar (Zöld, Šu-
lek), 5:10 - Ridzoň (Zöld), 5:11 - Zöld (Kováč),
6:12 - Ridzoň (Plaucha, Zöld), 6:13 - Ridzoň (Plaucha). 
HC lC: Láska - Sirotka, Badinka, Mihálik, Ridzoň, Plau-
cha, Janíček, Šulek, Zöld, Kováč, Nociar. tréner: M. 
Šuták.

stredoslovenskÁ divÍZia
 PrÍPraviek - 4. roČnÍk

Turnaj v minihokeji v Rimavskej Sobote - 12.3.2016.
Posledný ligový turnaj štvrtákov čakal mladých 

Lučenčanov v susednom Gemeri a dá sa povedať, že 
ho zvládli na jednotku. V každom zápase si z chuti za-
strieľali a zaslúžene si odnášajú prvenstvo. výsledky 
zápasov: HKM Rimavská Sobota - HC Lučenec 7:21, 
HC 07 Detva - HC Lučenec 9:10, HKM Rimavská So-
bota - HC 07 Detva 9:19.

konečné poradie turnaja: 1. HC lučenec,
 2. HC 07 Detva, 3. HKM Rimavská Sobota.
HC lC: Malček, Čánik - Kaliňák, Varga, Kubaš, Bódi, 

Hrubík, Melicher, Kalman, Kukla, Haferník, Strhár, Ba-
liak, Paulíny, Vajko, Šustek, Gálik. tréneri: Péter, Slá-
vik.

andrej Péter (tréner HC lučenec): „Po dlhom 
čase maródiek sme konečne nastúpili v plnej sile a na 
ľade to bolo poznať. Výraznejšie nás potrápila Detva, 
no chalanom sme verili, že kvalitu pretavia v dobrý vý-
sledok. Prvé miesto, samozrejme, teší a veríme, že sa na 
víťaznej vlne povezieme až do konca sezóny. O týždeň 
nás totiž už čaká domáci turnaj, kde hostíme Petržalku, 
Zvolen, Košice a potom cestujeme do Maďarska na troj-
dňový medzinárodný turnaj v Dunaújvárosi.“ 

 -ap-

voleJbalový turnaJ ku dňu
uČiteľov vYHrala „Zdravotka“

Už po štvrtýkrát sa v 
telocvični obchodnej 
akadémie stretli zmie-
šané učiteľsko - žiacke
družstvá gymnázia, 
pedagogickej a sociál-

nej akadémie, obchod-
nej akadémie a strednej 
zdravotníckej školy vo 
volejbalovom zápole-
ní. Turnaj ako predzvesť 
blížiaceho sa sviatku 

učiteľov zorganizova-
la SZŠ. Ako káže tradí-
cia tohto turnaja, bol to 
boj o každú loptu. Od 
začiatku až do konca 
sa nedal podceniť žia-

den úder, príjem, náhra 
či podanie. Rozhodo-
vali maličkosti a tomu 
zodpovedalo napätie, 
atmosféra povzbudzo-
vania a emócie radosti 
i hnevu, či žiaľu. Hral sa 
pekný volejbal a všetko 
nakoniec dopadlo tak, 
ako obyčajne – veľmi, 
veľmi vyrovnane. Treba 
športovo priznať, že ví-
ťazstvo SZŠ vybojovali 
gymnazisti, ktorí v roz-
hodujúcom tajbrejku 
porazili „pégečku“, kto-
rá by inak vyhrala celý 
turnaj, a to o dva body  
- 16:14.

konečné poradie: 
1. Stredná zdravot-

nícka škola
2. Obchodná akadé-

mia
3. Gymnázium Bože-

ny Slančíkovej Timravy
4. Pedagogická a so-

ciálna akadémia.
víťazné družstvo 

strednej zdravotníc-
kej školy v  lučenci: 
Miroslav Sekula, Miro-
slava Sekulová, Marián 
Skrutek, Nela Trajteľo-
vá, Dominika Vrbinia-
ková, Frederik Gubáni, 
Dominika Krátka, Mar-
tina Lapinová.  -mS-

tURNaj OlYMpijsKých Nádejí
Úspešný lučenecký 

Junior judo klub už po 
niekoľkýkrát organizátor-
sky zastrešil najmä pre naj-
menších pretekárov atrak-
tívne podujatie. Na Turnaji 

olympijských nádejí, ktoré-
ho dejiskom bola v sobo-
tu 19. marca telocvična Zá-
kladnej školy Vajanského 
v Lučenci, sa zišlo 76 pre-
tekárov z rôznych klubov, 

ktoré majú svoje domov-
ské stánky v Banskobys-
trickom kraji. V centre No-
vohradu mali zastúpenie 
Hrachovo, Mladosť Rimav-
ská Sobota, Lokomotíva 
Rimavská Sobota, Katsu-
do Lučenec, zvolenský Bu-

dokan, UMB Banská Bystri-
ca, Dukla Banská Bystrica a 
domáci Junior. Malí džudis-
ti zvádzali napínavé súboje 
a potvrdili, že v našej kraji-
ne vyrastajú perspektívni 
športovci. Tréner Junioru 
Lučenec Michal Bokor vy-

zdvihol prácu svojich kole-
gov Mareka Portelekyho, 
Marcela Pivarčiho, Lucie 
Krakovskej, ktorí pre prete-
károv Junioru zabezpečili 
kvalitný koučing, a tiež ich 
vynikajúco pripravujú na 
súťaže. 

„Teší ma, že na turnaji 
bola aj početná divácka ku-
lisa, ktorá pre malých džu-
distov bola tiež veľkou moti-
váciou,“ podotkol M. Bokor 
a vyslovil poďakovanie 
spoločnostiam Eurosweet 
a TSV papier, ktorí zabez-
pečili na turnaj ceny. Ďa-
kuje aj riaditeľke Základnej 
školy Vajanského v Lu-
čenci Ľudmile Lacovej za 
ústretovosť a poskytnutie 
telocvične na tento turnaj. 

uMiestneniA Junioru:
Zlato: L. Drugdová, N. 

Drugdová, M. Kamenský, 
J. Landl, D. Berky, N. Han-
zlíková. 

striebro: K. Lalík, D. 
Drugda, L. Podhorová, T. 
Kováčová, S. Matuška, S. 
Pentka, P. Gibala. 

bronz: P. Pápaiová, L. 
Čaba, A. Fajd, K. Sülli, M. 
Landl, K. Mezöová. 

4. miesto: N. Gál, M. 
Ďurana, A. Sülli. 5. miesto: 
D. Farkaš.   -JŠ-
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Významný zamestnávateľ 
cBa slovakia, a.s. pomáha regiónu 
Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. je jedným z najvýznamnejších 

zamestnávateľov na Slovensku, špeciálne v oblasti Lučenca. 
Okrem toho, že dáva ľuďom prácu, v regióne vyvíja spoločen-
sky zodpovedné aktivity. Podporuje deti, mládež, ale aj senio-
rov, kultúrne a športové podujatia.

dobrý sused a významný 
zamestnávateľ

CBA Slovakia, a.s. domáca 
potravinárska sieť a význam-
ný slovenský podnikateľský 
subjekt je najväčším regio-
nálnym zamestnávateľom, 
a i napriek tomu, že jeho pô-
sobenie je na území celého 

Slovenska, centrála sa nachá-
dza v meste Lučenec a nie v 
hlavnom meste. Veď vo svo-
jich takmer 330 maloobchod-
ných prevádzkach zamestná-
va okolo 2260 zamestnancov! 
Väčšina filiálok je v Lučenci a 
jeho okolí, prípadne v iných 
regiónoch stredného Sloven-
ska.

 V Lučenci je miera neza-
mestnanosti hlboko pod prie-
merom Slovenska, na úrovni 
17,13 %. Ak si pozriete pra-
covné ponuky v týchto loka-
litách, takmer vždy nájdete 
nové pracovné miesta, ktoré 
vytvára CBA Slovakia, a.s. Spo-
ločnosť sa dlhodobo pohybu-
je v prvej desiatke potravinár-
skeho obchodu na Slovensku 
a je dôstojný konkurent iným 

maloobchodným i  zahranič-
ným sieťam. Okrem podnika-
teľských aktivít aj pomáha.

Filantropia a pomoc 
Pred niekoľkými týždňa-

mi vyhorel príbytok vo Veľ-
kých Dravciach. Bez strechy 
nad hlavou zostala sociálne 
slabá sedemčlenná rodina. 
CBA Slovakia, a.s. postihnu-
tej rodine pomohla. Ide len 
o jednu z mnohých verej-
ne prospešných aktivít, ktoré 
spoločnosť vyvíja vo vzťahu k 
obyvateľom regiónu. Ľudský 
prístup v  zložitých životných 
situáciách je samozrejmosťou. 
V roku 2015 pomohol reťazec 
i ťažko skúšanej rodine v Diví-
ne, ktorej takisto zhorel dom. 
Okrem aktivít, ktoré si vyžadu-
jú okamžitú reakciu, spolupra-
cuje spoločnosť CBA Slova-

kia, a.s. s Centrom 
pre filantropiu 
(CPF) a Nadáciou
M-MARKET, na-
príklad na roz-
voji lokálnych 
a  zmysluplných 
voľnočasových 
činností mládeže, 
seniorov a  pod-
poruje talento-
vaných rodákov.
Za posledné roky 
spoločnosť spo-
lu so združením 
cielene rozde-
lili niekoľko de-
siatok tisíc eur 
medzi rôzne so-
ciálne projekty.

Málo sa vie, ale CBA Slova-
kia sponzoruje už niekoľko 
rokov nášho úspešného re-
prezentanta Slovenska v ka-
rate-kata Ivana Krupu. Na so-
ciálne aktivity CBA Slovakia, 
a.s. a Centra pre filantropiu 
nadväzuje svojou činnosťou 
Nadácia M-MARKET. Akcio-
nári spoločnosti CBA Slovakia 
a.s. doteraz prostredníctvom 
Nadácie M-MARKET podpori-

li dobré projekty v Lučenci 
a jeho okolí sumou 54 154 
eur. Zameriava sa na pod-
poru inovatívnych projek-
tov, ktorých cieľom je oživiť 
kultúrny a  športový život 
detí, mládeže a  podporiť 
ich neformálne vzdeláva-
nie a dobrovoľnícke aktivi-
ty prostredníctvom granto-
vých programov.

veľké dravce 02/2016 
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poZVánkA nA MAJstroVstVá sloVenskA
Kynologický klub Agilis usporiada v dňoch 

16. – 17. apríla 2016 Majstrovstvá sloven-
ska Zväzu športovej kynológie sr a i. kva-
lifikačný pretek s postupom na majstrovstvá 
sveta FCI a WUSV podľa IPO1 a IP03.

Miesto konania:
Mestský futbalový štadión v parku (Luče-

nec)
Začiatok podujatia:
8.00 hod. Pretek vo výkone psov (stopa, po-

slušnosť, obrana).




