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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mníšek n/ Hnilcom

Vyhodnotenie
Regionálneho kola
Geografickej olympiády
Konala sa dňa 9. februára 2006
na Základnej škole v Gelnici.
Zúčastnilo sa jej 38 detí.
Kategória I.- 5. ročník
1. miesto - Richard Svitek
OGY Gelnica
2. miesto - Dávid Čuchran
Veľký Folkmar
3. miesto- Jakub Heligman
OGY Gelnica
Kategória H - 6. ročník
1. miesto- Patrik Beluško
Gelnica
2. miesto- Ľubomír Slovinský
Gelnica
3. miesto- Dominika Pospíchalová, Smolník
Kategória G - 7. ročník
1. miesto - Jana Kluknavská
Smolník
2. miesto - Ján Imrich
Mníšek n/ Hnilcom
3. miesto- Petra Hužvárová

Kategória F - 8. ročník
1. miesto - Denisa Pacholská
OGY Gelnica
2. miesto - Martin Svitek
OGY Gelnica
3. miesto - Katarína Šomšáková, Švedlár
Kategória E - 9. ročník
1. miesto - Imrich Tomaško
Veľký Folkmar
2. miesto - Ján Slovinský
Smolník
3. miesto - Martin Šomšák
Švedlár

Umiestnenie žiakov
na okresnom kole
Šaliansky Maťko
Okresné kolo sa konalo 18.
januára 2006 v CVČ Gelnica.
Zúčastnených bolo 9 škôl a
spolu 20 žiakov.
I. kategória
žiaci 2.- 3. ročníka ZŠ
1. miesto - Bianka Gálová

Zašle časy
Buli časy buli, ale še minuli.
Ej ta to buli časy, ked dakto nerobil, zavreli do basy.
Dneška še robota stracila, zavreli tovarne,
velka nezamestnanosc na Slovensku vládne.
Pejc pary topanky muši Slovak zodrac,
čo chodzo po uradoch o robotu žobrac.
Velika to zmena, čo s ľudzami zatača,
až duševny pokoj zo šerca vytlača.
Nanič nam je z teho, až še nam chce vracac,
či šicko sme mali a mušime stracac.
Lem na to zdravotnictvo jak chudoba doplaca,
tak šicke hrešime svorne na Zajaca.
Ked si predstavime, čo šicko sme mali,
a tote tam hore nam to rozpredali.
Ešči tak nebulo namoj pravdu vera,
a ked nam vládla komunizmu éra.
Národ utrapeny na duchu ochorel,
šnivame o lepší život, dzeškaj še mu podzel.
Škoda rozum trapic, už je nam to jasne,
že my od chudoby zomreme predčasne.
Zapomnime na krivdy, čo na nas pachajú,
a cešme še z teho, že tam dze nas aj ich zahrebaju.
A ešči verme temu, že Boh sudca všemohuci,
od nebeskej brány až na dno pekla ich zruci!
Z tvorby občanov: p. Fabinyová

ZŠ Prakovce
2. miesto - Ivan Grega
ZŠ Veľký Folkmar
3. miesto - Janka Tomašková
ZŠ Mníšek n/H
II. kategória
žiaci 4.- 5. ročníka ZŠ
1. miesto - Michal Topercer
ZŠ Švedlár
2. miesto - Miriama Ollerová
ZŠ Mníšek n/Hnilcom

3. miesto - Marián Kuchár
ZŠ Nálepkovo
III. kategória
žiaci 6.- 7. ročníka ZŠ
1. miesto - Miroslava Žaludeková, ZŠ Gelnica
2. miesto - Olívia Jenčová
ZŠ Prakovce
3. miesto - Bibiana Mrázová
ZŠ Smolník
CVČ

Metalprodukt
s.r.o. Gelnica
hľadá uchádzačku(ča) o zamestnanie.
Náplň práce:
príprava pravidelného reportingu, Cash flow,
finančných plánov, analýza nákladových
stredísk, kontrola rozpočtov,
analýza zásob a výrobných kalkulácií
a analýza účtovných výkazov.
Ponúkaný plat:
dohodou, termín nástupu ihneď, hlavný
pracovný pomer
Iné výhody:
perspektívna práca v zahraničnej firme,
mladý kolektív
Požadované vzdelanie:
odborné ekonomické
Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredoškolské s maturitou,
vysokoškolské vzdelanie s aktívnou znalosťou
anglického jazyka
Ekonomické znalosti:
podvojné účtovníctvo - pokročilý
Počítačové znalosti:
internet (e-mail, www - pokročilý),
používateľ MS Windows - pokročilý,
Microsoft Excel - pokročilý
Ďalšie informácie:
štrukturovaný životopis zasielajte len e-mailom,
oslovíme len vybraných uchádzačov. Osobné
údaje nevybraných uchádzačov budú po skončení
výberového konania vymazané. Uchádzač dáva
súčasne súhlas spoločnosti na spracovanie jeho
osobných údajov počas výberového konania
v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb.

