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Pracovne vás čaká pokojný týž−
deň. Nič, čo by vám malo spôsobo−

vať komplikácie pri plnení vašich úloh sa
neudeje. Môžete sa tešiť na príjemne strá−
vené dni v zamestnaní. Užite si pohodu,
ktorú na pracovisku máte. Váš citový a
partnerský život je naplnený láskou a po−
rozumením. Aj táto oblasť vášho života iba
dokresľuje celkovú atmosféru týchto dní.
Víkend môžete využiť na návštevu rodiny
alebo si pozvite priateľov. Spoločne zažije−

te kopec zábavy.

Ak ste sa minulý týždeň snažili a
v predstihu ste si splnili vaše pracovné po−
vinnosti, môžete si počas týchto dní dovo−
liť na pracovisku poľaviť. Hlavne v prvej
polovici týždňa. Nič mimoriadne, čo by od
vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť, sa diať
nebude. Je to dobre, pretože nebudete mať
veľkú chuť pracovať. Oveľa viac energie
vám ostane pre rodinu. V tejto oblasti váš−
ho života je všetko v poriadku a bezprob−

lémové.

Tento týždeň vám na pracovisku
nehrozia žiadne „naháňačky“. Naopak, pre−
vláda na ňom pokoj. Dokonca sa začnete aj
nudiť. Preto pozor nato, aby vás pri nej ne−
pristihli vaši nadriadení. Aspoň sa tvárte,
že pracujete. Pokiaľ plánujete v súkromí
nejaké zmeny, môžete sa do nich bez obáv
pustiť. Podarí sa vám ich všetky úspešne
uviesť do praxe.

Od pondelka do utorka máte v
zamestnaní pohodu. Od stredy až

do piatku ste mimoriadne aktívni a praco−
vití, čo sa odzrkadlí aj na vašich výsled−
koch. Ste sami so sebou spokojní. Práca
vám ide od ruky a navyše, aj vaši nadria−
dení vám prejavia svoje uznanie formou fi−
nančnej odmeny. V rodinných záležitos−
tiach je všetko v poriadku. Takisto je na
tom aj váš partnerský život. Víkend by ste
mali tráviť spoločne. Čakajú vás veľmi, veľ−
mi príjemné chvíle. Ak máte radi väčšiu
spoločnosť, pozvite si aj priateľov.

V zamestnaní si počas tohto týždňa vyna−
hradíte všetko. Ponuky na nové projekty a
spoluprácu sa k vám budú hrnúť z každej
strany. Nesnažte sa ich tvrdohlavo presa−
dzovať u vašich nadriadených. Ak máte v
partnerskom a rodinnom živote niečo, čo
treba dať do poriadku, tak by ste na to ma−
li využiť hlavne stredu a štvrtok. Pred vami
je víkend, v ktorom vás čaká zábava a bo−
la by škoda, ak by nejaké nepodstatné ne−
dorozumenia tieto príjemné chvíle narúša−
li.

Tento pracovný týždeň vám ne−
bude voňať. Nie preto, žeby sa

vám nedarilo, ale preto, lebo sa budete cí−
tiť pracovne nevyťažení. Budete sa doslova
nudiť. Vo vašom súkromí sa však môžete
pustiť aj do náročných projektov alebo re−
konštrukcie domácnosti. Bude sa vám da−
riť všetko. Môžete rátať aj s podporou rodi−
ny.

Počas tohto týždňa to v zamest−
naní bude pre vás rovnaké, ako u Býkov.
Čakajú vás mimoriadne pokojné dni, ktoré
vám budú vyhovovať, pretože do stredy
nebudete mať chuť sa príliš trhať na praco−
visku. Zostane vám aspoň viac času na va−
šu rodinu, partnerov a aj na vaše záujmy či
koníčky, ktorým ste sa už dlhšiu dobu ne−
mohli venovať. Budete mať aj dostatok ča−
su pripraviť sa na nadchádzajúci víkend.
Čaká na vás buď príjemná oslava alebo ro−
dinné stretnutie. Nech to bude akokoľvek,
určite sa veľmi dobre zabavíte.

Počas dní tohto týždňa sa vo va−
šom zamestnaní nepúšťajte do

žiadnych náročných projektov. Nebude sa
vám totiž absolútne nič dariť. Naopak,
všetko vám bude padať z rúk, čo sa odzr−
kadlí aj na vašich pracovných výkonoch.
Snažte sa zachovať pokoj. Doma máte na−
šťastie partnerov, ktorí vás milujú a stoja
pri vás. Sú pre vás nesmiernou oporou a
chápu vás. Preto aj víkend strávite v spo−
ločnosti. Pomôžu vám načerpať novú ener−
giu a stratený elán. Vyberte sa niekam do

prírody.

V zamestnaní sa už dlhšiu dobu
snažíte dosahovať lepšie pracovné

výsledky, ktorými máte v úmysle dostať sa
do pozície lídra medzi vašimi spolupracov−
níkmi. Počas tohto týždňa sa vám to bude
dariť vašou akčnosťou. V láske a citoch
vám to s partnermi klape tak, ako má.
Naďalej sa môžete tešiť z podpory zo stra−
ny celej rodiny, nielen vašich polovičiek.

Čaká vás týždeň pracovne veľmi
nabitý, ale aj úspešne zvládnutý.

Všetka vaša snaha bude zároveň koruno−
vaná finančným ziskom, ako aj uznaním a
novými ponukami na spoluprácu. Tá vám
umožní rozšíriť vaše aktivity. Váš osobný
život vám prináša uspokojenie a radosť. Zo
strany vašich partnerov cítite náklonnosť,
lásku a podporu. Mohli by ste si na víkend
naplánovať výlet niekam, kde by ste boli
iba vy sami, a tak spoločne mohli prežiť ro−
mantické chvíle.

Nesnažte sa ísť hlavou proti múru
a neprepínajte svoje sily, či už fyzické ale−
bo psychické. Nebude vám to nič platné. Aj
tento týždeň vám to v zamestnaní nepôjde.
Snažte sa viac zamerať na seba, pretože ak
máte byť aj naďalej užitočný pre druhých,
v prvom rade by ste mali byť v dobrej psy−
chickej a fyzickej kondícii. Nič nestratíte,
nič vám neutečie, ak tieto dni venujete se−
be, vašim partnerom a rodine.

Úspech a pohodu, vo vašej profesi−
onálnej oblasti života, máte tento týždeň
zaručené. Horšie to vyzerá v osobnom ži−
vote. Hlavne v citovej oblasti budete cítiť
veľký nedostatok prísunu nehy, ktorú tak
bytostne potrebujete k životu. Netrápte sa
preto. V podstate sa nič zlé okolo vás ne−
deje, iba ste sa dostali do dočasnej citovej
depresie, ktorá pominie. Nechajte vašich
partnerov, aby vám pomohli zbaviť sa toh−
to pocitu. Záleží na tom, aby ste sa pri nich
cítili šťastní a v bezpečí. 

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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LEKÁRSKA
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA  
Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31
111. Pre dospelých: Po. − Pi.
15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 −
7.00 h. Pre deti a dorast: Po. − Pi.
15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 −
22.00 hod.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00
h., sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
27. 5. Dr. MAX (v nemocnici)
28. 5. AQUA VIVA (SNP)
29. 5. BELLADONNA (SNP)
30. 5. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
31. 5. PANACEA (pri stomatológii)
1. a 2. 6. BIELY LEV (Banícka)

Máte alergie alebo zníženú 
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponú−
ka svoje odborné zdravotné služby
vo svojom zariadení 

AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš. Na

vyšetrenie alebo odborné konzultá−
cie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň
od 7.30 − 13. 00 hodiny. Máme
zmluvu s každou zdravotnou pois−
ťovňou.

OV DPO Veľký Krtíš, DHZ
Čelovce, Obec Čelovce
Vás srdečne pozýva na
OKRESNÚ SÚŤAŽ OKRESNÚ SÚŤAŽ 
DOBROVOĽNÝCH DOBROVOĽNÝCH 

HASIČSKÝCH ZBOROV,HASIČSKÝCH ZBOROV,
ktorá sa uskutoční

1. júna 2013 − sobota
so začiatkom o 10.30 hod.

v Čelovciach

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla

l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Myslela som si, že ma čaká víkend
driny a učenia. No zdanie často kla−
me. Drina? Vzdelávanie? Áno, ale ta−
kou formou, že som si ani neuvedo−
movala, že sa niečo učím, a pritom
som bola obohatená o mnoho vecí.
Hneď po príchode na chatu sme do−
stali do rúk GPS a súradnice, podľa
ktorých sme mali nájsť indície s ďalší−
mi súradnicami. Bola to neskutočná
sranda, hlavne keď sme museli pre−
chádzať cez rôzne prekážky, akými
boli potôčiky, zvalené stromy a tŕnie.
Občas sme natrafili aj na srnky, jelene
a bažanty. Čiže aj milovníci prírody si
prišli na svoje. Taktiež som sa zdoko−
nalila v stavaní geodetického prístroja
nad bodom, výpočte výmer, určení
prevýšenia medzi bodmi metódou ni−
velácia zo stredu, a taktiež aj v trigo−
nometrickom zameraní  bodov.
Dostali sme 100 otázok, ktoré by sme

do súťaže mali vedieť, večer sme teda
strávili skúšaním. Znie to nudne,
však? Ale opäť to tak vôbec nebolo.
Keď niekto nenachádzal odpoveď,
náš profesor Fodor už vedel, ako na
nás. Každý dostal test, v ktorom sa
skrýval chytáčik. Bolo už len na našej
šikovnosti, či sme to rozlúštili alebo
nie.  Ak by som mala rozpisovať kaž−
dý jeden detail, bolo by toho nesku−
točne veľa. Zhrnula by som to takto:
Sústredenie = zábava, radosť,
smiech, nové zážitky , vedomosti a to
hlavné − odhodlanie súťažiť. Veľké po−
ďakovanie patrí hlavne Ing. Pavlovi
Juchovi a Poľovníckemu združeniu
Petrovec, za poskytnutie chaty a za
vytvorenie vynikajúcich podmienok.

Prišiel deň D − 20. apríl. Hneď ráno
sme sa autobusom presunuli z inter−
nátu vo Fiľakove do dedinky Šomoš−
ka. Tam nás čakal štart s občerstve−

ním a pokynmi, podľa ktorých sme sa
mali po celú súťaž riadiť. Už len zobrať
súradnice a utekať na prvé, druhé, tre−
tie a takto postupne až na dvadsiate
stanovisko. Trasa mala okolo 12 km a
prevýšenia medzi stanovišťami boli
rôzne. Poviem vám, bola to riadna
makačka, ale stálo to za to. Ten pocit,
keď sme spolu s našim družstvom do−
siahli cieľ bez toho, aby sme sa strati−
li alebo zranili, bol úplne najlepší.
Najskôr si poviete, už nikdy viac, no
potom zistíte, že to za to stálo. Aj keď
my sme sa neumiestnili na prvých pia−
tich miestach, naši starší spolužiaci z
Lučenca túto medzinárodnú súťaž vy−
hrali. Už dnes vieme a sme si istí, že
na budúci rok tam nesmieme chýbať. 

DIANA GALÁDOVÁ, II.D, SPŠ stavebná 
Oskara Winklera, Lučenec  

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci aj tento rok 
zorganizovala medzinárodnú geodetickú súťaž IG 5

Ako sa stať lepším študentom geodézie
Tak ako každoročne, aj tento rok organizovala naša škola medzinárodnú geodetickú súťaž IG 5, kto−

rej sa zúčastnilo 32 družstiev z rôznych štátov. Tento raz sa mi pošťastilo a dostala som možnosť byť
súčasťou tejto akcie. Zo začiatku som bola zmätená, nevedela som, do čoho idem, čo sa všetko v sú−
ťaži bude vyžadovať,  a taktiež som si kládla otázku, či vôbec mám na to dostatok vedomostí a zruč−
ností, aby som neostala v hanbe. Našťastie, náš profesor Ing. Fodor zorganizoval sústredenie na po−
ľovníckej chate v Petrovci, teda v príjemnom prostredí, kde moje obavy rýchlo opadli. 

V dňoch 19. a 20. apríla 2013 sa už
tradične v Lučenci a jeho širšom okolí
konali  medzinárodné preteky geode−
tov a geoinformatikov z Českej republi−
ky,  Maďarska a zo Slovenska. V pia−
tok po registrácii a úvodných pokynoch
pre súťažiacich sa slávnostný sprievod
presunul na Námestie republiky, kde
súťažné tímy a ich sprievod privítala pri−
mátorka mesta Lučenec PhDr.
Alexandra Pivková a súťaž slávnostne
otvoril pedagóg usporiadajúcej školy a
zároveň viceprimátor mesta Mgr. Pavol
Baculík. Súťaž International Geodetic
Pentathlon, ktorá vznikla na pôde jej
výhradného organizátora SPŠ staveb−
nej Oskara Winklera v Lučenci, oslávi−
la 8. ročník a zúčastnilo sa jej 19 stred−
ných škôl stredoeurópskeho regiónu.
Na štart v obci Somoskő, z maďarskej
strany hradu Šomoška, sa postavilo 32

trojčlenných zmiešaných družstiev.
Trasa orientačno −  odborných pretekov
viedla cez hrad Šomoška, kameňolo−
my Mačacia a Dunivá hora až pod
Pohanský hrad. Na trase dlhej približne
12 km sa súťažiaci, ktorí na štarte do−
stali  len zoznam súradníc, navigovali
pomocou GPS navigácií. Na piatich
stanoviskách ich čakali medzinárodné
rozhodcovské komisie, ktoré preverili
ich odbornú zdatnosť pri riešení praktic−
kých úloh. Hodnotila sa rýchlosť a pre−
snosť vykonania úlohy, za čo dostávali
k ich celkovému času trestné alebo bo−
nusové časové hodnoty. 

Preteky sa mohli uskutočniť aj vďaka
partnerom, sponzorom a práci množ−
stva dobrovoľníkov, ktorým organizáto−
ri aj touto cestou ešte raz ďakujú za ich
pomoc a podporu.V silnej konkurencii
bolo v hlavnej A kategórii  nasledovné

poradie:   1. Lučenec − SPŠ stavebná
O. Winklera B22 1:43:54, 2. Brno −
SPŠ stavební A13 1:56:45, 3. Žilina −
SPŠ stavebná A16 2:00:26, 4. Brno
B31 2:01:37, 5. Žilina B27 2:08:23, 6.
Praha A26 2:08:29, 7. Praha B18
2:17:17, 8. Spišská Nová Ves A20
2:21:58, 9. Opava A32 2:23:01, 10.
Trenčín B33 2:23:05. (Pozn. Za náz−
vom školy celkový čas na trase + od−
borné stanoviská. V druhej kategórii
(hodnotené sú len odborné stanoviská,
bez ohľadu na čas absolvovania trasy):
1. Lučenec − SPŠ stavebná O.Winklera
A15 1:12:24, 2.  Lučenec − SPŠ sta−
vebná O.Winklera B22 1:13:40, 3. Žili−
na − SPŠ stavebná A16 1:31:03, 4. Ži−
lina B27 1:39:13, 5. Brno B31 1:41:04,
6. Duchcov A4 1:43:19, 7. Brno A13
1:43:44, 8. Opava A32 1:46:01, 9.
Banská Štiavnica B24 1:49:40, 10.
Trenčín A8 1:49:49. (viac na www.sta−
vgeo.sk) − Ing.  PAVOL FODOR −  

VÝSLEDKY MEDZINÁRODNÉHO  
GEODETICKÉHO PÄŤBOJA - IG 5
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Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky v Lučeneci.

Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 
zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

najneskôr do 31.5.2013.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail:  mpavlovova@wustenrot.sk 

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com

53
 − 

12

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 

− darček pre 

každú príležitosť
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n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Inf. m
0908 986 734.                 np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim rodinný dom vo Veľkom
Krtíši alebo blízkom okolí za ro−
zumnú cenu. Inf. m 0918 492 087.
np − 524

l Kúpim 1−izbový byt za rozumnú
cenu. Inf. m 0905 365 869.  

np − 534
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt − čiastočne
prerobený. Inf. m 0907 878 186.  

np − 567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na B. Nemcovej 21. Inf. m 0919
291 755, 0904 277 550.     np − 573
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pekný nový dom v Pôtri.
Inf. m 0949 203 960.         np − 576
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom v
Ľuboriečke. Vhodný na chatu.
Cena dohodou. Inf. m 047/48 872
69.                                np − 602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 3−izbo−
vý byt v centre Veľkého Krtíša s
veľkou lódžiou. Cena: 25.000 euro,
resp., dohoda možná. Inf. m 0918
316 586.                          np − 603
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt s bal−
kónom na Hviezdoslavovej. Inf. m
0905 711 950.                 np − 608

n Dám do prenájmu 2−izbový byt
vo V. Krtíši. Inf. m 0902 382 255.

np − 612

n Predám 2−izbový prerobený byt
v osobnom vlastníctve. Inf. m
047/433 07 92.                 np − 615
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Železničnej 21.
Cena dohodou. Inf. m 0905 584
854.                               np − 617
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám starší rodinný
dom vo Veľkom Lome. Vhodný na
chalupárčenie. Cena dohodou. Inf.
m 0907 563 491.               np − 624
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Píseckej. Cena:
22.000 euro. Inf. m 0905 100 835.  

np − 626
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám rodinný dom do pod−
nájmu vo V. Krtíši, príp., blízkom
okolí za rozumnú cenu. Inf. m
0902 534 174.                   np − 631
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový rekonštru−
ovaný byt na B. Nemcovej vo V.
Krtíši (kuchyňa komplet zariade−
ná). Cena: 300 euro/mesačne kom−
plet, 2−mesačná záloha nájmu pod−
mienkou. Inf. m 0915 190 360. 

np − 635
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodné
priestory o rozlohe 70 m2 v centre
mesta na Nemocničnej č. 20.
Momentálne sú v predajni farby la−
ky. Inf. m 0911 288 267.   np − 637
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 2−izbový byt
na Viničkách. Cena: 19.000 euro,
pri rýchlom jednaní zľava. Inf. m
0949 685 410.                  np − 639
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na Ľ. Štúra.
Inf. m 0903 383 623.  np − 642
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Kremnici
v centre mesta (v blízkosti je poli−
klinika, športoviská, termálne kú−
palisko, 10 km vzdialené lyžiarske
stredisko Skalka). Byt je zateplený,
plastové okná a bezpečnostné
dvere, nová strecha. Cena: 39.990
euro. Inf. m 0905 206 739.  np − 648
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom. Inf. m
0902 658 288.                  np − 652
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na B. Nemcovej č. 27.
Panelák je zateplený, plastové ok−
ná, stierka, plávajúca podlaha v
dvoch izbách. Cena: 17. 500 euro.
Inf. m 0903 462 490.       np − 655

n Predám domček v Kosihovciach
(2 izby, kuchyňa, dvor, altánok,
plastové okná, elektrika, plyn, prí−
pojka na vodu). Cena: 15.000 euro,
dohoda istá. Inf. m 0903 293 947.  

np − 671
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný dom v
Bátorovej po rozsiahlej rekon−
štrukcii, záhrada, garáž. Cena do−
hodou. Inf. m 0907 159 923. 

np − 672
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na Ľ. Š−
túra 13. Dve splátky vopred. Inf. m
0907 621 145.                 np − 687

n Predám 2−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena:
22.500 euro. Inf. m 0908 986 734.  

np − 691 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena:
31.500 euro. Inf. m 0908 986 734.  

np − 691 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Želovciach. Inf.
m 0911 762 624.            np − 692
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (5. poschodie, s balkó−
nom). Cena dohodou. Inf. m 0905
919 861.                         np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok
2.120 m2 v blízkosti V. Krtíša. Inf.
m 0907 351 901.             np − 695
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 63 (horné Viničky), plas−
tové okná, plávajúce podlahy.
Cena: 18.000 euro. Inf. m 0940 771
039.                              np − 697
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 1 (plastové okná, 5.
poschodie). Súrne. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 484 840.  

np − 698

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš
inzerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo
na mobilné číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423. 

np − 201

VEĽKÝ KRTÍŠ − Dom typu OKAL,  
zateplený, garáž, pozemok 755 m2,

CENA: 85 000,− eur (+ DOHODA)

VEĽKÝ KRTÍŠ − Dom typu
OKAL, zateplený, garáž, 

pozemok 755 m2, Cena : 
85 000,−

eur�
(dohoda
možná)

HORNÉ PLACHTINCE
Lacný dom, letná kuchyňa

pozemok 1724 m2
Cena : 17 000,− eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

3−izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt, 70 m2. 

Cena: 19 0000,− �

122−13

n STEVEBNÉ POZEMKY 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

NA PREDAJ. MICHA+, s. r. o.,
m 0905 358 389.  np − 480

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + lódžia). Cena
dohodou. Inf. m 0905 799 385. 

np − 502

l Kúpim rodinný dom vo
Veľkom Krtíši alebo blízkom o−
kolí za rozumnú cenu. Inf. m
0918 492 087.              np − 524

l Kúpim dvoj alebo 3 izbový byt
vo V. Krtíši aj v pôvodnom stave.
Inf. m 0918 492 087.     np − 525

Kúpim 2−3 izbový byt vo V.
Krtíši, aj v pôvodnom stave. Inf.
m 0902 302 102.        np − 537  

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši. Inf.
m 0905 538 183.            np − 611

n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0919 199 761.            np − 1822

n Odstúpim zabehnutú reštau−
ráciu Tenis vo VK. Prenajmem
obchodný priestor na SNP 8.
m 0907 824 973.        np − 1888

n DÁM DO PRENÁJMU 1−IZBO−
VÝ BYT NA UL. SNP Č. 13 VO V.
KRTÍŠI. CENA: 200 EURO/ME−
SAČNE S ENERGIAMI. VOĽNÝ
OD 1. JÚLA. INF. m 0904 256
464, 0908 355 383.        np − 669

PONÚKAME 
kvalitné drevené 
a drevo-hliníkové 

EUROOKNÁ 
A DVERE

VYRÁBAME NA MIERU 
PODĽA POŽIADAVIEK

ZÁKAZNÍKA.
Tel.: 0918 669 555Tel.: 0918 669 555

n Prenajmem 3−izbový byt na Že−
lezničnej. Zariadený. Cena spolu
s energiami: 260 euro. Inf. m
0908 329 741.                 np − 690
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n Predám obývaciu stenu a rôzne
veci. Inf. m 047/433 07 92.  np − 616
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák, diges−
tor, mikrovlnku, biele zasklené
dvere (pravé), kuchynské stoly (o−
krúhle aj klasické). Inf. m 0905 376
215.                              np − 694

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.      np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám okrúhlu vibračnú dosku,
zn. DYNAPAC. Inf. m 0907 858 643.

np − 646

n Predám jazdené letné pneumati−
ky s hliníkovými diskami, rozmer
165/70 R−14, rozteč 95 a náhradné
diely na Renault 11. Cena doho−
dou. Inf. m 0910 256 468.  np − 601
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 7011, TP, STK a
EČ. Zn. Dobrý stav. Cena: 5.200
euro. Inf. m 0911 213 146.  np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
ŠKODU 105 L v dobrom stave.
Garážovaná. Inf. m 0905 153 592.  

np − 645
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š−FELICIU, r. v. 1999, 1.3
Benzín/LPG, 40 kW, zelenej farby,
centrál na DO, alarm, ťažné zaria−
denie, ročná diaľničná. Cena: 1.200
euro, resp., dohodou. Inf. m 0940
887 766.                         np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 105 L vo výbor−
nom stave + zimné gumy na dis−
koch a bez korózie. Treba vidieť.
Cena: 300 euro, dohoda. Platná STK
+ EK. Inf. m 0918 484 196.  np − 682

nPredám traktor CRYSTAL 8011 +
poľnohospodárske stroje a príslu−
šenstvo ku traktoru. Inf. m 047/48
79 193, 0915 319 605.      np − 696

l Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0917 421 614, 0908 199
706.                              np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík za 70 euro, CHIC−
CO 3D deku na hranie (od 0 − 3 ro−
kov) za 25 euro, hudobné ležadlo
(vibračné) za 25 euro, fusak za 10
euro, posteľ do detskej izby bez
matraca s úložnými priestorom za
60 euro a autosedačku CHICCO
(vajíčko) od 0 − 13 kg za 25 euro.
Inf. m 0907 503 414.         np − 613
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík 3−kombinácia za
60 euro a detské značkové topán−
ky. Inf. m 0907 159 923.    np − 673

n Predám 3−dňové kurčatá. Inf. m
0911 358 071.                 np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka.
Inf. m 0907 232 141.        np − 610
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem ročnú fenku kríženec
labradora so sharpeiom.
Zaočkovaná. Inf. m 0915 987 712.  

np − 492
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú váha 240 kg.
Inf. m 0908 805 165.       np − 640

n Darujem za veterinárny poplatok
8−mesačné perzské mačiatka (4 ks
sivobiele). Možná aj dohoda. Inf. V.
Krtíš, m 0948 527 534.    np − 650
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, rotačnú ko−
sačku, kosačku MF 70 + obracač,
3−radličný pluh, dojacie zariadenie,
kameňový šrotovník, kozy a kozľa−
tá. Inf. m 0915 481 871.    np − 651
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám mláďatá králikov
BELGICKÝ OBOR, NEMECKÝ

OBROVITÝ STRAKOŠ,
KALIFORNSKÝ. 

Inf. m 0911 264 766.      np − 654
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem nemeckého ovčiaka.
Inf. m 0903 149 432.       np − 667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kačky, mor−
ky, kurence a zmesku. Inf. m 0905
230 767.                        np − 668
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krátkosrsté 8−týždňové
čivavy (psíky) a dojné kozy. Inf.
Horné Strháre, m 047/48 96 347.  

np − 679
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 180 kg.
Cena: 1,70 euro/kg. Inf. m 047/48
79 124 − volať po 17.00 hod.  

np − 684

l Hľadáme čašníka/čašníčku do
SANDOKANU. Inf. m 0911 149 490.  

np − 495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem zámočníka do zámoč−
níckej dielne s praxou. Inf. m 0905
471 624, 047/49 110 40.  

np − 629
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár − ob−
klady, dlažby, maľovanie. Inf. m
0907 229 634.                  np − 636

n Prijmem predavača/−ku do chrá−
nenej dielne. Podmienka: znížená
pracovná schopnosť. Inf. m 0915
878 332.                      np − 678
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PONUKA PRÁCE! Hľadám sú−
stružníkov, obrábačov kovov,
programátorov na CNC stroj, zvá−
račov CO2 so základnou skúškou
a aj štátnou skúškou. Volať na tel.
č. m 0903 923 097.         np − 688

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910 989
481.                            np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá BURDY
a módny časopis PRAMO so strih−
mi zo 60−tych až 80−tych rokov?
Inf. m 0911 264 102.       np − 1699

BURZA PRÁCE
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY
n KURENCE, KAČKY, HUSI

− BABCSÁN FARMA. 
Inf. m 0036/30 925 81 02, 

0905 952 459.    np − 306

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

AUTO − MOTO

Profesionálne a kvalitné čistenie 
interiérov a exteriérov vozidiel za 

výborné ceny.m 0915 972 104 np−526

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

n Darujeme zaočkované šte−
niatka, dvoch labradorov a
jedného vlčiaka. Inf.m 0908
494 652                  np − 1834

n Predám včelie úle s príslu−
šenstvom. Inf.m 0474831441

np − 1833

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

nPrijmem kuchára/−ku s praxou.
Inf. m 0918 613 809.     np − 653VÁŽENÍ INZERENTI, VYUŽITE

MOŽNOSŤ INZEROVAŤ VAŠE
AUTO AJ S  FOTOGRAFIOU

V PRIEBEHU DVOCH
NASLEDUJÚCICH ČÍSEL

ZADARMO!

RÔZNE

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA
l Názov a adresa zamestnávateľa:ZŠ s MŠ, 

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová
l Príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov

alebo príslušná kategória odborných zamestnancov:

UČITEĽ/−KA  ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

UČITEĽ/−KA MATEMATIKY 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

lKvalifikačné predpoklady:v zmysle zákona č. 317/2009 v plnom znení
lZoznam požadovaných dokladov:žiadosť o prijatie do zamestnania 

s profesijným životopisom
l Iné požiadavky a informácie v súvislosti s obsadzovaným 

pracovným miestom: nástup do 1. 09. 2013
l Kontakt: strehovazs@gmail.com, 047/4897251, 0905636359

n Prijímam objednávky
na pletenie  odevov z vlny.
Upletiem čokoľvek pod−
ľa vášho želania! Inf.
0902 114 335.       np − 677

n Predám medomet, 4 kanistre
na PHM a dva bicykle. m 0917
288 079                     np −1234

Spoločnosť
WPP ENERGY 

SLOVAKIA, s. r. o.,
hľadá vhodného kandidáta na

pozíciu obchodného zástupcu.
Ide o prácu na plný úväzok.
Bezplatne zaškolíme a zaučí−
me. Ponúkame: kariérny rast,
benefity, dlhodobú spoluprácu.

Inf. & 0907 818 423. np – 685
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                              np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 283

n Ponúkame klimatizované ubyto−
vanie priamo v areáli kúpaliska v
Štúrove. Inf. m 0907 808 649.  

np − 546

n Predám mramorový kameň,
vhodný aj na skalku. Inf. m 0908
453 790.                        np − 604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                         np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ww.lacneozvucenie.webnode.sk 

Inf. m 0948 508 472.     np − 621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krásne vyrobenú kožu z
diviaka 170 x 170. Cena dohodou.
Inf. m 0907 563 491.        np − 625

n Výpredaj vodovodných batérií
Metalia, rad 55, zľavy 20%, záruka
5 rokov. Inf. m 0907 873 706, 0902
846 560                          np − 632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE. 

Inf. m 0905 463 213.       np − 628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam služby v poľnohospo−
dárstve a lesníctve. Inf. m 0918 666
327.                                np − 644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potomkom
obnovujem starodávny storočný
kroj. Nájde sa niekto, kto mi daru−
je určite súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže na
mojom sú už niektoré časti poško−
dené. Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené gorálky a flitre
na kroje, ponúknite mi. Inf. m 0911
264 102.                        np − 658

n Hotovostný úver pre zamestna−
ných, dôchodcov, SZČO a mamič−
kám na materskej dovolenke. Inf.
m 0910 843 331.              np − 666
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vstupné brány − jedno−
krídlovú do dvora a 2−krídlovú do
záhrady. Cena dohodou. Inf. m
0908 649 045.                 np − 674

n Predám kotúčovú pílu na dre−
vo (380 W). Inf. m 0908 508 754.  

np− 681 

n Zriadim počítačovú sieť v kan−
celárii alebo malej firme, vrátane
pripojenia na internet. Inf. m
0904 437 692, e−mail: 

internet@webservis.sk 
np − 680

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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2 Poradie futbalovej tipovačky 
po 9. kole

Jozef Pažitka, V. Krtíš, 77 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 77 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 71 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 68 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 68 b
František Fónod, Čebovce, 67 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 67 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 66 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 66 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 66 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 66 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 66 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 66 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 66 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 66 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 64 b.
Pavel Filip, Záhorce, 62 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 60 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 60 b.
František Petényi, Vinica, 60 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 59 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 58 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 57 b.
Štefan Filip, Záhorce, 57 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 56 b.
Miro Černák, M. Kameň, 56 b.
Jozef Kováč, Vinica, 55 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 55 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 55 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 55 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 55 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 54 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 52 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom, 52 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 52 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 51 b.
Ján Kiss, Vinica, 51 b.
Erik Košík, Čebovce, 48 b.
Erika Macková, Záhorce, 46 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 45 b.
Ján Macka, Záhorce, 44 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 40 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 32 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 27 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 26 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 24 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 19 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 4 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 2 b.
Samko Bulin, Nenince, 2 b.
Informácie na tel. č.: 047 /48 31 333
(pondelok − piatok, 8.00 − 16.00 hod)

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0918 565 355.  

np − 440

n ZOBER SI ÚVER 
A VYHRAJ SMARTFÓN.

Tel. m 0908 355 383, 
0904 256 464. 

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spol.

PROFI CREDIT Slovakia, s. r.o., 
www.peniazeprevas.sk  

np − 553

nn Najlacnejšie úvery bez preNajlacnejšie úvery bez pre−−
verenia príjmu a zaručenia.verenia príjmu a zaručenia.
Kontakt: Kontakt: mm 0905 135 649. 0905 135 649. 

np − 559np − 559

n Brúsenie a lakovanie parkiet
od 9,90 euro/m2 a lepenie PVC a
korku. Inf. m 0908 407 103.

np − 598

n MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n SERVIS BICYKLOV. Inf. m
0907 871 076.               np − 663

n NOVINKA − 
POŽIČKA PRE ŽIVNOSTNÍKOV, 

PODNIKATEĽOV a FIRMY.
Inf. m 0904 256 464,

0908 355 383.    np − 670 

Základná organizácia 
Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Krajské stredisko

ÚNSS  ÚNSS Banská Bystrica,
Tyflocomp s r.o. Bratislava 

v spolupráci s Mestom Lučenec
Vás pozývajú na VÝSTAVU

KOMPENZAČNÝCH 
POMÔCOK PRE ZRAKOVO

POSTIHNUTÝCH. 
Výstava bude dňa 30. mája
2013 vo foajé Mestského 

úradu Lučenec. Výstava je 
dostupná pre širokú verejnosť 
v čase od 11:00 −15:00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Opäť nechýbal ani posudzovateľ mo−
losov a moderátor podujatia v jednom
Milan Bíroš, ktorý hodnotil nasledovné
zúčastnené plemená: AMERICKÝ
BULLDOG, ANATOLSKÝ PASTIER−
SKY PES, BÚRSKY BULLDOG,
BORDEAUXSKÁ DOGA, ESTRELSKÝ
PASTIERSKY PES, MALORSKÁ DO−
GA, NEAPOLSKÝ MASTIN, MOSKOVSKÝ
STRÁŽNY PES, PYRENEJSKÝ
HORSKÝ PES, PYRENEJSKÝ MAS−
TIN, ŠPANIELSKY MASTIN A TOSA
INU.

Odkiaľ sa vzali títo
majestátni obri?

Molosov dala svetu Rímska ríša.
Rimania používali molosov ako stráž−
ne a vojnové psy.  Spolu s pochodu−
júcou rímskou armádou sa tak tieto
psy rozšírili po celej Európe i ostat−
ných dobitých územiach a po skrí−
žení s miestnymi psami položili zá−
klad mnohým dnešným molosoid−
ným plemenám. Dnešné molosy sú
silné mohutné psy, bezvýhradne
oddané svojmu pánovi  a  rodine,  v

ktorej  žijú. Všeobecne sú veľmi
viazané na pána, sú absolútne ver−
né, nepodplatiteľné, nekompromis−
né pri obrane majiteľa, jeho rodiny
a majetku. Pri správnom vedení sú
milé k deťom a sú spoľahlivými spo−
ločníkmi.  Tieto psíky  sú veľmi  u−
čenlivé a  inteligentné, čo sa raz naučia,
nikdy nezabudnú. Vzhľadom k veľkos−
ti plemien a povahovým vlastnos−
tiam však niektoré plemená nepat−
ria do rúk začiatočníkom.  Pre vy−
tvorenie správneho vzťahu medzi
molosom a jeho pánom potrebujú
častý  a  intenzívny  kontakt.
Molosy však nie sú cvičiteľné ako
ovčiarske psy a bežné metódy na
ne príliš neplatia. Určite bude treba
zo strany majiteľa potrebná zvýše−
ná láskavosť a trpezlivosť. Ak  sa
rozhodnete pre molosa a budete
voliť uvážene, nikdy nebudete ľuto−
vať. Aj keď to nie je lacný špás, tak
ako nám potvrdila jedna z chovate−
liek mimoriadne obľúbeného a aj na
tejto výstave asi najviac vyhľadávané−
ho horského pyrenejského psa: „Šte−
niatko pyrenejského horského psa
sa dá kúpiť aj za 300 eur, ale kva−

litnejšie sa pohybujú od 600−700
eur nahor. Samozrejme, že týmto
psíkom chutí jesť a treba dbať na ich
správnu  výživu od mlada. Náklady
na ich potravu nie sú však horibilné,
dospelý jedinec preje asi 50 eur.
Treba sa o ne starať s veľkou lás−
kou, ktorú neskôr dvojnásobne
vrátia. Milujú deti a dali by za ne aj
život. Na vlastné oči som videla,
ako si môj psík ľahol pred malé
dieťa, pretože si všimol, že nevie
dobre chodiť a chcel, aby spadlo
na jeho mäkké telo a  nie na zem.
Čo sa týka zdravotnej starostlivos−
ti, oproti iným plemenám nie sú
viac náchylní, sú skôr odolní.“

„Moskovák“ fotenie 
odmietal

Molosy síce vzbudzujú rešpekt, ale
z ich pohľadu cítiť mierumilovnosť i
dôveru, že človeku neublížia. Nebol
žiadny problém, keď chceli rodičia od−
fotiť svoju ratolesť s omnoho väčším
psom ako bolo ich dieťatko. Rovnakú
poslušnosť preukazovali psíci aj po−
čas posudzovania, akoby im bolo úpl−
ne jasné, že súťažia. Pri ich fotení
som mal dokonca pocit, že pred ob−
jektívom pózujú...

Na jubilejnej výstave sa však našla
aj jedna výnimka. Bolo ňou plemeno
Moskovský strážny pes. Ako už jeho
samotný prívlastok „strážny“ napove−
dá, k cudzím ľuďom a psom až takú
mierumilovnosť toto plemeno nepre−
chováva. Majiteľ fotografiu s ním rad−
šej neodporúčal a po celý čas ho mal
uviazaného na horolezeckom lane,

Jubilejná výstava molosov v Neninciach

Nič pre milovníkov „kabelkových“ psíkov
Začiatok mája už tradične patrí v Neninciach prestížnej medzinárodnej výstave psov molosoidných plemien. Tento rok
na jej jubilejný 10. ročník pricestovali  na staré neninské ihrisko chovatelia týchto mohutných psov z celého Slovenska,
Čiech i Maďarska. Asi päťdesiatka vystavovateľov sa tešila kvalitne zorganizovenému podujatiu, ktoré priam rutinérsky
rok čo rok zvláda starosta Neniniec Zoltán Kuzma. Výstava  bola  zároveň memoriálom  Zdenka Pichlíka (ten ako pr−
vý priniesol na Slovensko v roku 1989 suky plemena  Dogue  de Bordeaux). Kvalitu a obľúbenosť neninskej výstavy o−
krem tejto pocty usporiadať memoriál Z. Pichlíka podčiarkla aj skutočnosť, že sa na nej konala aj tzv. letná bonitácia.

Kvalitu vystavovaných psov 
potvrdil fakt, že takmer každý

odišiel s výborným hodnotením

Chovatelia sa snažili pripraviť svojich miláčikov na súťaž čo najlepšie

Starosta Zoltán Kuzma je
na prestížnu výstavu vo svojej 

obci právom pyšný

Molosy si vyžadujú pozornosť
a lásku, ktorú však vedia 
vrátiť niekoľkonásobne

Statným psom sa v Neninciach zrejme tiež páči,
po celý čas pôsobili pokojne a spokojne

Na neninskej výstave
je vždy na čo 

pozerať − aj počas 
prestávky, keď zrovna

psíci nesúťažia J

(Pokračovanie na str. 19)
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ktoré si chovateľ pre istotu uviazal o
ruku a zauzlil okolo hrude.  Napriek
tomu sme sa tomuto plemenu pozre−
li „na zúbky“ trochu  bližšie. Laickým
pohľadom tento psík pripomína ber−
nardína. Moskovský strážny pes bol
vyšľachtený ruskou armádou pre
vlastné potreby − k ochrane vojen−
ských aj štátnych objektov a objektov
zvláštneho určenia − väzníc s najvyš−
šou ochranou, raketových základní a
pod., kde je potrebný nekompromisný
zásah proti narušiteľovi. Šľachtenie
prebiehalo po druhej svetovej vojne v
stanici Červená hviezda pod vedením
vedúceho školy vojenskej kynológie
generálmajora G. N. Medvedeva.
"Moskovák" je výsledkom reproduk−
čného kríženia bernardína, kaukaz−
ského ovčiaka a ruského strakatého
loveckého psa. Po kaukazskom ov−
čiakovi zdedil silné zuby, vynikajúcu
pohybovú sústavu, vytrvalosť, nedô−
veru k cudzím, ostrosť a zlobu. Od
bernardína prevzal ľúbivý vzhľad,
dobrú cvičiteľnosť a oddanosť k svoj−
mu pánovi. Vďaka tomu je tento silný
a ostrý pes veľmi dobre ovládateľný,
hodí sa k strážnej službe. Ďalej zvlá−
da aj pachové práce. Hlavnou pred−
nosťou je však ochrana objektov. Je
to pes tvrdý pri útoku a neúplatný.
Moskovský strážny pes už vstúpil do
povedomia našich kynológov, pribú−
dajú noví jedinci importovaní z krajiny
pôvodu a hlavne kvalitné vlastné od−
chovy, čo dáva veľkú nádej pre ďalší
úspešný rozvoj chovu týchto nádher−
ných psov, ktorí nielenže každého za−
ujmú svojím vzhľadom, ale ich pova−
ha si získa srdce.

Kvalita prevýšila 
kvantitu

Takmer všetci vystavovatelia odišli s
výborným hodnotením s pridelením
špeciálnych výstavných titulov a sa−

mozrejme s povestne nadštandardný−
mi cenami, aké dostávajú chovatelia
na celosvetových výstavách.
Kompletné výsledky výstavy si môže−
te  pozriet  na  stránke http://www.mo−
lossclub.sk v sekcii „Výstavy“. 
V družných debatách s priateľmi vy−

stavovateľmi sledoval  desiate podu−
jatie výstavy molosov na  domácej
pôde  aj  starosta Neniniec a bývalý
chovateľ neapolských mastinov
Zoltán Kuzma. Ten nás tradične po−
hostil chutným jedlom, ktoré rozvonia−
valo po celom ihrisku, takže sa až ču−
dujem, ako sa mohli na „svoju prácu“
sústrediť samotní psí aktéri s omnoho
intenzívnejším čuchom. 
Z. Kuzma: „Čas neskutočne letí a

ani sa mi nechce veriť, že sa nám
podarilo v našej obci pripraviť už
10. ročník tejto výstavy. Opäť nám
žičilo aj počasie a znovu sa tu vy−
striedalo množstvo návštevníkov. V
počte vystavovateľov sme síce
žiadne rekordy neprekonali, ale pri−
šli sem majitelia so skutočne nád−
herne pripravenými psami, čo sa
odzrkadlilo aj na ich hodnotení.

Posudzovateľ M. Bíroš snáď ani ne−
udelil horšiu známku ako výborný.
V tomto smere teda kvalita vysta−
vovaných jedincov prevýšila kvali−
tu. Nevidím dôvod, aby sme túto,
medzi chovateľmi i divákmi obľúbe−

nú výstavu, neorganizovali aj do
budúcna a verím, že okrem mňa sa
na ňu tešia aj vystavovatelia a divá−
ci, ktorí si toto podujatie každoroč−
ne nenechajú ujsť.“

Text a foto: −ms−

Molosy majú radi deti, deti majú rady molosov

Prednosťou týchto plemien je 
síce poslušnosť, ale aj oni majú

niekedy svoje vrtochy J

Moskovský strážny pes
vzbudzoval najväčší rešpekt

Posudzovateľ mal ťažkú úlohu vybrať z jednotlivých
plemien tých najkrajších psov

Výstava molosov je udalosťou
pre celý okres a tešila sa 

diváckemu záujmu aj 
v jubilejnom desiatom pokračovaní

(Dokončenie zo str. 18)
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Góly: 8.´ Sabó (11 m), 30.´ Sabó,
53.´ Sabó (11 m), resp., 36.´
Záchenský, 49.´ Marko. Zostava
FC Baník: Kaczorek − Šár, Horn,
D. Ondrejkov, Lendvai − Šiket,
Horváth, Takáč (Bernáth), Sabó
(Zemenčík) − Pixiades, Berec. Žl−
té karty: D. Ondrejkov, Pixiades,
Bernáth (VK), resp., Štengl,
Jakubove, Kozárik, Žilka (DN).
Rozhodoval: Martin Adamec z B.
Bystrice, návšteva 105 platiacich
divákov. Tréner: N. Kelemen.

V stretnutí dvoch susedov z dol−
nej polovice tabuľky videli diváci

priemerný futbal, čo zodpovedalo
ich futbalovým kvalitám. Divák viac
očakávať ani nemohol. 

Nástup do zápasu bol v réžii do−
mácich. Prvý pekný útok po pravej
strane, prvá gólová príležitosť − ne−
využitá. O niekoľko minút hostia
faulovali Horvátha na malom vápne
pred bránou a nariadený pokutový
kop Sabó bezpečne premenil − 1:0.
Pozornosť vzbudila aj hlavička D.
Ondrejkova, lopta však skončila
nad bránou. Po čase sa strelecky
znova presadil Sabó, jeho prízem−
ná strela skončila v ľavom dolnom

rohu hosťujúcej brány − 2:0.
Domáci sa dlho netešili, po hrubej
chybe obrancov, hostia mali prvú
gólovú príležitosť, ale nastrelili len
horné brvno. V 36.´ rozohrali hostia
nepriamy kop do pokutového úze−
mia a nabiehajúci Záchenský hla−
vou preloboval vybiehajúceho
brankára Kaczoreka − 2:1. 

Druhý polčas začali iniciatívnejšie
hostia, akoby pokropení živou vo−
dou. Strelu Kmeťa domáci brankár
ešte zlikvidoval. Pri ďalšej príleži−
tosti hostí bol brankár faulovaný, k
lopte sa dostal hosťujúci Marko a
bolo vyrovnané − 2:2. Ešteže sa
baníci z uštedreného šoku včas
prebrali. V pokutovom území hostí
bol faulovaný Berec a Sabó sa ani
tentokrát nemýlil − 3:2. Hostia si u−

vedomili svoje možnosti. Pohotová
perfektná strela Štengla, ktorý trafil
volejom z 30 m narobila starosti
Kaczorekovi, ale jeho robinsonáda
zabránila v prieniku lopty do brány.
V záverečných minútach vtipne
prenikol do pokutového územia
hostí Berec, "urobil" troch obran−
cov, no z nemožného uhla prestre−
lil. V nadstavenom čase (za ošetro−
vanie hráčov počas zápasu), mohli
baníci výsledok prikrášliť, keď sa
Horváthom dostali do samostatné−
ho prieniku, ten však trafil len vy−
biehajúceho brankára. Na výsledku
sa už nič nezmenilo. 

V nedeľu cestujú baníci do
Kováčovej. 
ŽIACI: Príbelce − V. Krtíš 0:6 (0:4)  

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ −

IV. liga JUH -  V. Krtíš - Divín 3:2 (2:1)

Víťazstvo šťastnejších domácich

Zostava domácich: Š. Koči, D.
Drienovský, Maslaňák, Ďurica, I.
Černák, Fűlop, Ľ.Koči, Žingor,
Kováč, Matikovský, Macko; na strie−
danie pripravený M. Drienovský, M.
Černák a Mesároš. Zostava hostí:
Holub, Zachar, Holovic, Rajťug,
Marian Varholák, Miloš Varholák,
Ďorď, N. Havrila, Molnár, J.Havrila,
Kollár; na striedanie pripravený
Grešina a Ábelovský. 
Domáci v 23. kole v derby zápase
privítali na svojom  trávniku FK S.
Ďarmoty. Domáci potešili svojich
fanúšikov hneď v úvode, keď v 1. ´
hosťujúca obrana faulovala Macka,
ktorý vzal réžiu trestného kopu do
vlastných rúk a umiestnenou stre−

lou nedal Holubovi v bránke hostí
príležitosť zasiahnuť a domáci sa
ujali vedenia. Hostia po inkasova−
nom rýchlom góle sa rýchlo otrias−
li a začali kombinovať. V 17.´ mali
blízko k vyrovnaniu, keď strelu Ďo−
rďa Koči skvele zneškodnil. Ďalšia
príležitosť hostí, keď po centri do
16−ky domácich N. Havrila hlavou
nastreľuje žrď domácej bránky. V
25.´ sa domácim nešťastne zranil
Fűlop, ktorého nahradil M.
Drienovský. Domáci v 27.´ nakom−
binovali, ale tvrdú strelu Macka za−
stavuje tyč bránky. Následne od−
povedali hostia, keď center Kollára
zneškodnil pozorný Koči. V ďalších
minútach vyvíjali hostia úsilie o vy−

rovnanie, ale domáci a celá partia
sa vhodne dopĺňala a s prehľadom
kontrolovala snahu hostí o vyrov−
nanie. V samom závere 1. polčasu
sa hostia dočkali v 45.´ keď v skru−
máži pred domácou bránou si ne−
šťastne strelil vlastný gól Kováč. 
Domácich gól do šatne značne

zaskočil a úvod zápasu patril hos−
ťom, ktorí pokračovali v kombinač−
nom futbale a domáci boli pod tla−
kom. Do ofenzívy zavelil kapitán
domácich Drienovský v 50.´ , keď
vyviedol loptu z vlastnej polovice
do l6− ky  hostí, kde nezištne našiel
Macka, ktorý svojim druhým gólom
poslal domácich znovu do vede−
nia. Hostia naďalej hrali útočne a v

53.´ strela Havrilu letí mimo bránky
domácich. V 58.´príležitosť domá−
cich, ale strela Macka letí nad.
Domáci v 65.´ pália ďalšiu gólovú
príležitosť,  keď Matikovského stre−
la tesne míňa bránku hostí. Hostia
pohrozili v 74.´ , keď strela
Varholáka končí  na brvne domá−
cej bránky. V 81. ´príležitosť hostí
nevyužíva Ďorď,  keď v 16− ke ne−
presne zakončuje. Hostia sa do
posledných minút snažili o vyrov−
nanie, ale pozorná obrana domá−
cich bola strojcom cenných bodov.
Poďakovanie patrí obom aktérom
za predvedený slušný zápas.

− JOZEF PAHOLÍK −

V. liga D - Sklabiná - S. Ďarmoty 2:1 (1:1)

Divákov potešil pekný futbal, domácich body

Zostava domácich: Černoch, Bariak,
Trebuľa, Prešinský, Pavlovkin,
Horváth,  Ďurčok, M. Červoč, Pál,
Holík, Špaldoň; na striedanie Tomáš
Parkáni. Rozhodoval Čičmanec.

Domáci sa už  v 6. ´ prvého pol−
času rýchlo ujali vedenia, ale po
hrubej chybe domáceho brankára,
ktorý neudržal loptu a po viacerých

vybehnutiach z brány, Vinica vy−
rovnala. V druhom polčase, opäť
po faule na domáceho hráča, bol
nariadený nepochopiteľný pokuto−
vý kop na domáceho hráča, z čo−
ho Vinica dáva šťastný víťazný gól
na 1:2. 

Nasledujúcich 25 minút mali
Príbelce značnú prevahu a hoci

nevyužili tri vyložene gólové šan−
ce, Vinicu doslova priklincovali.
Nakoniec to vyvrcholilo 10 minút
pred koncom zápasu zranením do−
máceho hráča. Na dôvažok ešte
rozhodca, opäť nepochopiteľne,
vylúčil stopéra Príbeliec, znova za
údajný faul. Po tomto výkone sú
domáci presvedčení, že tento roz−
hodca nepískal v duchu fair− play a
vôbec nebral do úvahy čistotu fut−
balu. Domáci sa jednoznačne cítia
jeho výkonom dotknutí. 

− ĎURČOK − 

V. liga D - Príbelce - Vinica 1:2 (1:1)

Rozhodca hrubo ovplyvnil výsledok derby

Zostava Čeboviec: L. Bojtoš −L.
Zaťko, J. Husár, P. Balga, I. Mudroň,
K. Dénes,  R. Nozdrovický, M. Jakab,
M. Slávik, D. Cepo, Zs. Bogdányi; na
striedanie: Š. Balga, E. Bojtoš, R.
Koncz,  L. Bakša, L. Ďőrď, A.
Kovács, P. Bojtoš,; góly: Cepo 2,
Nozdrovický, Dénes a Bogdányi po
1; 150 divákov, rozhodoval Ján
Budinec. 

Domáci začali zápas s prevahou
a už v 8.´ohrozili súperovu bránu
krásnou strelou Husára, ktorá však
trafila brvno. Hostia sa osmelili až
po desiatich minútach a prudká stre−
la v 13.´iba tesne minula domácu

bránu. Brankár Bojtos sa vyzname−
nal v 18.´, keď bravúrne chytil hla−
vičku hostí. V 21.´domáci nastrelili
loptu do 16−tky hostí. Cepo prehla−
vičkoval brankára hostí a Čebovce
sa ujali vedenia 1:0. Hosťujúci bran−
kár to však nezniesol a sotil do hlav−
ného rozhodcu, ktorý mu dal najprv
žltú kartu a potom ho pre nešporto−
vé správanie vylúčil. Napriek tomu
sa podarilo hosťom v 24.´ vyrovnať
gólom Drnaja. Po rohovom kope v
30.´ sa Cepo presadil po druhý raz
a po rohovom kope hlavou znovu
strhol vedenie na stranu domácich
2:1. Už o 4 minúty sa domáci znovu

radovali, keď na 3:1 zvýšil
Nozdrovický. Po peknej akcii Cepo −
Bogdányi zvýšil v 41.´na polčaso−
vých 4:1 Dénes.   Domáci v priebe−
hu druhého polčasu postupne vy−
striedali, keď v 56.´ prišiel E. Bojtoš
za Slávika, v 61.´ Kovács namies−
to Dénesa a  v 66.´ Koncz za
Nozdrovického. Druhý polčas bol
vyrovnaný, ale domáci si predsa len
vypracovali viac gólových príležitos−
tí. Po chybe hosťujúcej obrany v 73.´
Bogdányi strelou z približne 17 met−
rov prekonal brankára hostí a upra−
vil na 5:1. Hostia sa napriek ne−
priaznivému stavu nevzdávali a po−
dali bojovný a športový výkon až do
konca stretnutia, ale domáci im už
nedovolili upraviť nepriaznivé skóre.  

−ERIK FÓNOD−  

V. liga D -  Čebovce - Tornaľa 5:1 (4:1)

Jasná výhra nad oslabenými hosťami M. Zlievce – Sečianky 1:2
V. Zlievce/ D. Strehová 

– Bušince 4:3
Sklabiná „B“ – Kosihy n. I. 4:2  

II.okresná trieda  

Zostava Veľký Krtíš: Weisz,
Miškei, Fodor, Gibala (Lancini),
Lauko, Petrus, Gemer, Ádam,
Greguš, Kušický, Švonavec. Góly
za V. Krtíš:   Švonavec, Gemer 

IV. liga dorast - JUH  
23. kolo:  Veľký Krtíš
- Krupina   2:0  (1:0) 

V. liga D - D. Strehová - Nenince

Nehralo sa − hostia nepricestovali

−M. GREGUŠ−
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IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

Revúca − Kováčová 
Jesenské − Fiľakovo 
Žarnovica − Š. Bane 
Č. Balog − JUPIE BB 
Málinec − Poltár 
Tachty − Badín 
V. Krtíš − Divín

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

Hnúšťa − Hajnačka 
Sklabiná − S. Ďarmoty 
Hrnč. Ves − Lubeník 
Príbelce − Vinica 
Čebovce − Tornaľa 
Tomášovce − Radzovce 
D. Strehová − Nenince

−
2:1
1:2
1:2
5:1
4:3
−

I. trieda okres

Diváci: 150; rozhodovali: Majer, Ďur−
čov, Bódiš; góly: D − Navadi 2x,
Kováč, Mihalovič, najlepší hráč: D −
Nasvadi, H − M. Babka; zostavy: D −
Hudec, Szuchetka, Baláž, Málik,
Varga, Nasvadi, Nagy, Buriš, Kováč,
Bolgár, Mihalovič, stried: Husár,
Kollár, Zolczer, Lukács, Krupčiak, H
− Bartoš, Petrovič, Galčík, Nagypál,
Babka, Pavlík, Majer, Marinyec,
Lőcsa, Belá, M. Babka, stried.:
Balga, Majdán, Husár.

Obidve mužstvá začali so za−
bezpečenou obranou, a ani jedno
mužstvo nechcelo urobiť chybu.
Domáci na zápas nastúpili zodpo−
vedne, chceli odčiniť minulotýždňo−
vý výpadok. V 32.´ získal lepšie
hrajúcim domácim vedenie
Nasvadi. Kováč stanovil v 45.´ pol−
časových 2:0.  II. pol. začal obrov−
skou šancou Kováča, ktorý ope−
čiatkoval brvno brány hostí.
Domáci pokračovali v dobrej hre aj
v II. pol., skvele ich dirigoval
Nasvadi, ktorý svoj skvelý výkon
korunoval aj 2. gólom do brány
hostí. V 87.´ Mihalovič pridal 4. gól
domácich. Hostia sa do vážnejšej
šance nedostali, a tak domáci za−
slúžene získali tri body v derby
stretnutí. − JÁN LAVRÍK  − 

Diváci: 60; rozhodovali: Mihálik,
Zolczer, Košelák; góly: D − Merica, H
− Péter, N. Híveš, ml.; najlepší hráč:
D − Ubrankovič, H − Híveš, ml., zo−
stavy: D − Bartoš, Halás, Ubrankovič,
Rég, L. Garaj, Bavko, Lavo, Faršang,
Merica, Báňai, Kalmár, stried.: Z.
Garaj, H − Gőrőg, Balga, Sliacky,
Balla, Iždinský, Péter, Híveš, st., N.
Híveš, ml., Mihálik, Szatmári, Klacso,
stried.: Krekáč, Szabó, Jánoška,
Jakubec.
V zápase mali počas celého prie−

behu hostia miernu prevahu.
Technické a kondičné nedostatky
sa domáci snažili nahradiť bojov−
nosťou. Na obidvoch stranách boli
šance na strelenie gólu, z ktorých
sa mnohé nevyužili vďaka pohoto−
vým zákrokom obidvoch branká−
rov. Domáce mužstvo napriek ne−
priaznivej situácii v tabuľke pokra−
čuje naďalej v súťaži a vedenie
mužstva v spolupráci s obcou prijí−
ma opatrenia na zlepšenie situácie
v mužstve v jesennej časti súťaže. 

− Ing. JOZEF DRDOL − 

Diváci: 100; rozhodovali: M.
Skabella, G. Skabella, Bartók; góly:
D − J. Nedela 3x, J. Ďurás, O.
Krupčiak, Buček, H − vlastný, Drozd,

najlepší D − J. Ďurás, H − Drozd, zo−
stavy: D − R. Mics, Nagy, L. Radoš,
Kalmár, E. Krupčiak, J. Nedela,
Oroszlányi, Molnár, P. Gyurász, J.
Ďurás, Buček, stried.: O. Krupčiak,
E. Ďurás, Mihalovič, H − P. Veľkov,
Zvara,Matejkin, Oláh, Chovan, Bariak, R.
Kubolek, Zuzina, Halama, Odaloš,
Drozd, stried.: M. Kubolek. 

Pred peknou domácou kulisou
domáci trochu v I. pol. zaspali a
dovolili hosťom streliť 2 góly, no v
II. polčase zvýšili obrátky. 
Domáci  už v 3.´ min. otvorili skó−

re J. Ďurás po peknom centri
Bučeka. Priamy kop Kuboleka v
5.´ nešťastne tečoval domáci o−
branca Oroszlányi a loptu nasme−
roval do domácej brány. Po hrubej
chybe domáceho brankára v 15.´
domáci opäť inkasovali zásluhou
Drozda. V 28.´ strelu Nagya tečo−
val pred bránkou Buček a domáci
vyrovnali. Konečne pekná akcia
domácich nastala v 50.´ kedy po
osi Molnár − P. Ďurás − Nedela
zvýšil posledne menovaný na 3:2.
V 68.´ pred domácim brankárom
hlavou predĺžil J. Ďurás presne
pred Nedelu, ktorý nekompromis−
ne zvýšil stav na 4:2. O. Krupčiak
v 74.´ z 25 m vystrelil jednu prud−
kú strelu, ktorá skončila za chrb−
tom brankára hostí. V 89.´  sa po−
stavil J. Nedela zoči−voči brankáro−
vi a nepomýlil sa, čím zvýšil na ko−
nečný stav 6:2. Ďakujeme hosťom
za slušný hru a divákom za po−
vzbudenie.   − JOZEF STRICHO  − 

Diváci: 50; rozhodovali: Pásztor,
Húšťava, Zaťko; góly: D − Sás, Konc,
H − Žingor 2x, Nemčok, Gluch, naj−
lepší hráč: D − Konc, H − Gluch, zo−
stavy: D − Stančík, Hojsa, Augustín,
M. Fašang, Korpáš, Koncz, Fischer,
Kováč, Sás, Nácesta, P. Fašang,
stried.: M. Kováč, Baláž, Santoris, H
− Bablena, Paterman, Motoška,
Skabella, Zolnay, Šaranko, Nemčok,
Radoš, Bakoš, Žingor, Gluch,
stried.: Vízi. 

Hrušovčania začali I. pol. veľmi
dobrou defenzívnou hrou, čo robilo
súperovi z Olovár značné problé−
my a v I. pol. nedokázali vyprodu−
kovať takmer nič. Nevyužili ani
štandardné ani priame kopy. V II.
pol. domáci tradične nastúpili na
zápas nekoncentrovaní a uspoko−
jení stavom z I. pol., čo ich v ko−
nečnom dôsledku stálo 3 body. Už
v 46.´ po chybe obrany Žingor uni−
kol po ľavej strane a z uhla dal ú−
vodný gól. O 4 min. neskôr opäť po
chybe obrany z ľavej strany hostia
centrovali a Žingor volejom v 16−
tke zvýšil na 0:2. Hostia dostali
chuť a vrhli sa do útoku, čo domá−
ci využili v 64.´, kedy Hojsa vybo−
joval loptu pred brankárom domá−
cich a Sás dorazil volejom do
bránky na 1:2. Radosť domácich

však netrvala dlho, lebo hneď v
protiútoku v 65.´ Nemčok z ofsaj−
dového postavenia zvýšil na 1:3.
Domácich to nezlomilo a v 79.´
Konc stiahol výsledok dorážkou v
16−tke na 2:3. Hostia sa pred kon−
com zápasu stiahli do defenzívy a
začali sa báť o víťazstvo. Domáci
útočili a snažili sa uhrať aspoň re−
mízu, avšak v 89.´ ich úplne zlomil
Gluch, ktorý dal gól po výkope
brankára hostí na 2:4.
Hrušovčanom patrí poďakovanie
za predvedený výkon s takým dob−
rým súperom ako sú Olováry. 

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  

Diváci: 100; rozhodovali: Mačuda, P.
Kalmár st., Ďuriš, góly: D − Vrbovkay
2x, Povalač, H − Karasy, Filip,
Hromada, najlepší hráč: D − R. Balla,
H − Karasy; zostavy: D − Chrien,
Tóth, Z. Balla, Horňák, R. Balla,
Sliacky, Celleng, Vrbovkay,
Sebenský, Rybár, Povalač, stried.:
Násaly, Kotian, Bado, H − Hromada,
Balga, Černí, Sabo, Dadko, Karasy,
Liska, Béreš, M. Filip, Šoltýs, P. Filip,
stried.: I. Filip, Lalík, Jánošík. 
Domáci prespali prvých 20. minút

a už prehrávali 0:3 − čo bola pre
nich studená sprcha, po ktorej sa
začali pomaly prebúdzať a do pol−
času mohli aj vyrovnať. V II. pol.
začali domáci hrať nádherne a
hneď v úvode vyrovnali stav zápa−
su. Do konca hry tlačili hostí, no ví−
ťazný gól sa im nepodarilo dať. Ďa−
kujeme súperovi za slušný výkon,
okrem jedného zásahu na domá−
ceho brankára. Zápas mohol skon−
čiť výhrou aj prehrou domácich −
ale remíza bola spravodlivá a dob−
rý výkon podali aj všetci traja arbit−
ri.          − LADISLAV  BORBÁŠ − 

Diváci: 80; rozhodovali: Bakoš,
Ubrankovič, J. Balga; góly: D − Špal−
doň, Ubertáš, Matúška, Novák, naj−
lepší hráč: D − Pűšpőky, H − Ľupták,
zostavy: D − Pűšpőky, Melišík,
Ubertáš, Lukáš Bednár, Ladislav
Bednár, Matúška, Novák, Režňák, L.
Laššan, Andok, Špaldoň, stried.:
Celleng, Šesták, Bariak,  Tomaškin,
H − Benko, P. Balík, Vozár,
Stankovič, Bán, Juhoš, Šimún, M.
Balik, Cúth, Ľupták, Vlačuha, stried.:
Kramarovič.
Vo výraznom tlaku sa domáci v I.

pol. ujali vedenia 3:0, napriek šan−
ciam hostí, ktorí mohli dať 2 jasné
góly. II. pol. sa hral opäť v réžii do−
mácich, keď upravili výsledok na
4:0. Za výkon domácich hráčov im
patrí poďakovanie a vedenie dúfa,
že aj nasledujúce zápasy budú
hrať v rovnakom duchu.

− IGOR MACHAVA − 

I.okresná trieda  − 17. kolo
l OFK ASTRUM V. ČALOMIJA

− LESENICE 4:0 (2:0)
TYPICKÉ DERBY STRETNUTIE

l TJ DRUŽSTEVNÍK ŽELOVCE
− TJ SOKOL OP.  N. VES 

1:2 (1:2)
ŽELOVCE SA NEVZDÁVAJÚ 

l TJ IPEĽ BALOG N.IPĽOM −
TJ DRUŽSTEVNÍK D. LOM 

6:2 (2:2)
DOMÁCI MALI GÓLOVÉ HODY

l TJ PARTIZÁN HRUŠOV −
OFK OLOVÁRY 2:4 (0:0)

BOJ DO POSLEDNÝCH MINÚT 

l TJ DRUŽSTEVNÍK K. KOSIHY
− FK ZÁHORCE 3:3 (3:3)

STUDENÁ SPRCHA PRE 
DOMÁCICH V PRVEJ
DVADSAŤMINÚTOVKE 

l MODRÝ KAMEŇ − OFK 
S. PLACHTINCE 4:0 (3:0)

VÍŤAZSTVO BOLO
JEDNOZNAČNÉ 



n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chrbtové postrekovače
na hrozno. Inf. m 0904 293 366.

np − 700
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám LANCIU Y, r. v. 1998, 1.2
B, platná STK a EK. Cena doho−
dou. Inf. m 0911 324 461.  np − 701

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malý domček pozostá−
vajúci z dvoch miestností s po−
zemkom v obci Nedelište, okr.,
Lučenec. Vhodný na chatu. Cena:
4.500 euro. Inf. m 047/48 98 166.
np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný malotrakPredám funkčný malotrak−−
tor VARI s príslušenstvom −tor VARI s príslušenstvom −
rotovátor, pluh k orbe, vyrotovátor, pluh k orbe, vy−−
orávač zemiakov, riadkovačorávač zemiakov, riadkovač
na zemiaky a plečku. V dobna zemiaky a plečku. V dob−−
rom technickom stave, málorom technickom stave, málo
používaný. Cena dohodou.používaný. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.               

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné pneumatiky na
diskoch 175/70 R13 . Cena: 60,00
euro. Inf. m 0908 936 774. 

np − 705
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám domáce víno (samoro−
dák bez chemikálií). Inf. m 0907
517 346.                        np − 706

n Predám 8−ročného poníka − žre−
bec (kohútik 1 m výška), bielej far−
by. Inf. m 047/48 841 61.  

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom na Ul. SNP. Cena: 18.000 eu−
ro. Inf. m 0902 683 535.  np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá 50 euro/ks.
Inf. m 0910 254 546.       np − 710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská sta−
nica). Inf. m 0908 669 666.  

np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž za Zväzarmom. Inf.
m 0940 890 641.           np − 719

n Predám 100 kg medu − jarný
2013, 5 euro/kg. Vhodný na drob−
ný predaj. Inf. m 047/48 83 114.  

np − 712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem garáž
na Priemstave. Inf. m 0905 298
408.                              np − 713
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt. Cena:
220 euro/mesiac. Inf. m 0905 365
869.                              np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Poľnej s
vlastným kúrením. Cena dohodou.
Inf. m 0915 820 855.         np − 715

n PAINTBALL. Inf. m 0907 419
948.      np − 716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem zre−
konštruovaný 2−izbový byt na
Lučenskej vo V. Krtíši. Inf. m
0903 383 623.               np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT IBIZA 1,4i, r. v.
5/2005, najazdených 107.000 km.
Top stav. Cena: 3.490 euro. Inf.
m 0918 560 880.              

np − 718
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PO UZÁVIERKE

MÁJOVÁ 

KUPÓNKA

Stačí, keď kupón vystrihnete, nale−
píte ho na hraciu kartu  a na záver
ju pošlete alebo prinesiete ku nám
do redakcie.                   

MÁJOVÁ

KUPÓNKA
č.5Aj tento mesiac hráte 

o hlavnú cenu 
− permanentku do wellness −

sáun a bazénov HOTELA
AQUATERMAL STREHOVÁ

V HODNOTE 85 EUR
a ďalšie hodnotné ceny.

n STAVEBNÉ PRÁCE. Inf. m
0902 589 619.  np − 707

Aj keď počasie ostatných dní to−
mu nenasvedčuje, letná sezóna
sa blíži. Pripravujú sa na ňu aj na
biokúpalsku Krtko vo V. Krtíši.
Pre lepšie pohodlie a kúpanie ná−
vštevníkov v polovičke mája si
prizvali na pomoc potápača. Ten z
bazéna povyberal riasy a špeciál−
nym vysávačom povysával usa−
deniny.  

Primátor mesta Ing. Dalibor
Surkoš: "Sezónu plánujeme otvo−
riť 1. 6. V tomto roku sa vstupné
výrazne nemení, ale pripravili sme
pre návštevníkov viaceré prekva−
penia. Napríklad vernostné karty.

Po určitom počte návštev bude
mať zákazník ďalšiu návštevu
zdarma."
Potešia sa aj mamičky s malými

deťmi, pre ktoré je pripravený no−
vý bazén a pripravili pre ne aj ďal−
šie výhody. V tomto roku sa roz−
rástli aj lotosy (lekná) a poskytujú

pekný pohľad na rozkvitnutú vod−
nú hladinu filtračného bazéna.
Vodu v kúpacom bazéne pravidel−
ne kontrolujú a jej kvalita je dob−
rá. Návštevníci by si však mali u−
vedomiť, že je to prírodné kúpalis−
ko a aj s tým rátať.

−red−

Ak ste fajčiar a chceli by ste prestať,
alebo chcete zistiť, aký je stupeň va−
šej závislosti na nikotíne, pozývame
vás pri príležitosti 

Svetového dňa bez tabaku
na "Deň otvorených dverí"

dňa 28. 5. 2013 v čase 
od  8.00 do 12.00 hod.

do Poradne zdravia, Banícka č.5,
Veľký Krtíš. V prípade, že vám ter−
mín nebude vyhovovať, budeme sa

tejto problematike venovať aj dňa
31.5. 2013 pred budovou RÚVZ na
Baníckej ulici č.5.
Veríme, že aj tohtoročný Svetový
deň bez tabaku prinesie ovocie v
rozšírení radov ex−fajčiarov a zlepše−
ní zdravia našich občanov.

Pracovníčky poradne zdravia,
Regionálny úrad verejného

zdravotníctva Veľký Krtíš

Fajčenie zabíja jedného z desiatich dospelých na celom svete. O pät−
násť rokov sa tento pomer zvýši na jedného zo šiestich, teda na 10
miliónov úmrtí za rok − viac ako pre ktorúkoľvek inú príčinu. Polovica
dlhodobých fajčiarov zomrie kvôli fajčeniu a štvrtina z nich ešte v
produktívnom veku, pričom stráca 20 až 25 rokov života.

Kašlite na fajčenie, nekašlite kvôli fajčeniu!

Potápač „vyluxoval“Krtka

Potápač z dna biokúpaliska povyberal riasy a špeciálnym vysávačom povysával usadeniny 

Sezóna na Krtkovi by sa mala začať už tento víkend
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V období január až marec 2013
poskytla Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s., celkom 5 693 úverov na býva−
nie pre fyzické osoby. Ich celkový
objem je na úrovni 98,89 mil. eur. V
porovnaní s rovnakým obdobím ro−
ka 2012 ide v počte aj objeme o ná−
rast o takmer 5 %. (1. kvartál 2012
− počet nových úverov 5 459 a ob−
jem nových úverov 94,7 mil. eur).

Nárast nastal aj vo vkladoch sta−
vebných sporiteľov. Kým v prvom
štvrťroku 2012 vložili na svoje účty
stavebného sporenia 110,43 mil.
eur, za prvé tri mesiace 2013 to už
bolo 115,44 mil. eur.   V percentuál−
nom vyjadrení to predstavuje   ná−
rast o 4,5 %. Nárast zaznamenala
PSS, a. s., aj v celkovom stave vkla−
dov k 31. 3. 2013 vo výške 2,04
mld. eur, čo predstavuje voči pred−
chádzajúcemu roku nárast až o
6,1%.

V prvom kvartáli 2013 Prvá sta−
vebná sporiteľňa, a. s., uzatvorila s
fyzickými osobami 35 102 nových
zmlúv o stavebnom sporení v celko−
vom objeme 403,45 mil. eur. V po−

rovnaní s januárom až marcom
2012 ide o pokles v počte a mierny
pokles aj v objeme uzatvorených
zmlúv (1. kvartál 2012 − 59 344 no−
vých zmlúv v objeme 475,02 mil.
eur). Dôvodom je marketingová ak−
cia v prvom štvrťroku 2012 zamera−

ná na uzatváranie zmlúv o staveb−
nom sporení − zmluva s cieľovou su−
mou 5 000 eur bez poplatku. Takáto
masívna marketingová akcia počas
krátkeho hodnoteného časového ú−
seku skresľuje reálny stav vo vývoji
stavebného sporenia. Vývoj cieľo−
vých súm a vkladov na zmluvy o
stavebnom sporení v roku 2013 je
pozitívny, nakoľko zmluvy v tomto
roku sú uzatvárané s cieľovými su−
mami v priemere až o 57 % vyššími
ako v 1. štvrťroku 2012.

Prvý štvrťrok minulého roka bol v
oblasti uzatvárania zmlúv o staveb−
nom sporení v PSS, a. s., vďaka
marketingovej akcii netypický. Preto

je z hľadiska počtu a objemu nových
zmlúv vhodnejšie porovnať prvé
štvrťroky rokov 2011 a 2013, v kto−
rých nebola uskutočnená marketin−
gová akcia takého veľkého rozsahu
zameraná na uzatváranie nových
zmlúv. Takto sa eliminuje vplyv mar−
ketingovej akcie, ktorý je pri hodno−
tení len jedného štvrťroka dominant−
ný a rozdiel dosiahnutých výsledkov
vyjadruje reálnu skutočnosť vývoja
stavebného sporenia v Prvej sta−
vebnej sporiteľni, a. s.  V počte aj
objeme uzatvorených cieľových súm
zaznamenala PSS, a. s., v prvom
štvrťroku 2013 voči roku 2011 vý−
razný nárast − v počte 21 % a v ob−
jeme až 22 % (1. kvartál 2011 − 28
819 nových zmlúv s objemom cieľo−
vých súm 330,83 mil. eur). 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., po−

skytla v období január až marec
2013 do bývania pre fyzické osoby
celkovo 109,51 mil. eur. V porovna−
ní s rovnakým obdobím predchá−
dzajúceho roka ide o 3−percentný
nárast. Najviac prostriedkov išlo už
tradične na rekonštrukcie (68,74 mil.
eur), nasledujú ďalšie účely, akými
sú  napr. energetické certifikáty,
projekty, kúpa a úprava stavebných
pozemkov, reštrukturalizácia menej
výhodných úverov na bývanie
(26,78 mil. eur), potom kúpa (10,68
mil. eur) a výstavba rodinných do−
mov a bytov (3,31 mil. eur). Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., si naďalej
drží svoje dominantné 73−percentné
postavenie na trhu financovania bý−
vania zo stavebného sporenia.

Prvý štvrťrok 2013 v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., 

V znamení úverov na bývanie 
Prvý kvartál tohto roka bol pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., predo−
všetkým obdobím zvýšeného záujmu klientov o úvery na bývanie. „Až
do konca mája totiž ponúkame výhodné podmienky na medziúvery. Ich
úroková sadzba sa pohybuje už od 1 % ročne“, povedal na tlačovej
konferencii PSS. a.s., v B. Bystrici novinárom Ing. Miloš Blanárik, ria−
diteľ úseku komunikácie PSS, a.s., Bratislava.

ŠTK (predseda, Marián Halaj): Nariaďuje
odohrať MFS I. trieda žiaci sk. „B“ 8. kolo
Príbelce – V. Krtíš 25.5.2013 o 17:00 h. FK
Baník V. Krtíš uhradí poplatok 5 eur.
Nariaďujeme odohrať II. trieda dospelí 19.
kolo 2.6.2013 o 14:00 h. Kosihy n. I. – D.
Strehová „B“ , Bušince – Sečianky.
Nariaďujeme odohrať II. trieda dospelí 11.
kolo Bušince – Kosihy n. I. dňa 31.5.2013 o
17:30 h. Odstupujeme na DK hráča FK
Bušince Tibora Rácza RP 1138504 z dôvo−
du nesplnenia nariadenia ŠTK podľa
Spravodaja č. 45/2. DK (predseda, Ing.
Jozef Mišt): D108 G. Černík 1061219 Že−
lovce 1 MFS pod. od 15.5.2013 do
14.8.2013 podľa 1/5a, poplatok 5eur. D109
M. Laššan 1254289 M. Kameň 3 MFS ne−
pod. od 19.5.2013 podľa 1/6−2b, poplatok 3
eurá. D110 J. Zollei 1166591 O. N. Ves 4
MFS nepod. od 20.5.2013 podľa 1/3b, po−
platok 5 eur. D111 Trestá sa tréner FK D.
Strehová „B“ Ivan Krahulec nar. 14.7.1966
zastavením výkonu funkcie na 3 MFS ne−
pod. od 22.52013 podľa 1/36b, poplatok 5
eur. D112 DK trestá FK M. Zlievce pokutou
50eur podľa 2/3, poplatok 7eur. 113 T. Rácz
1138504 Bušince 2 MFS nepod. od
22.5.2013 podľa 1/10, poplatok 5 eur. D114
DK prejednala žiadosť hráča FK M. Zlievce
Pavol Kalmár 1228798 a zvyšok trestu me−
ní na 2 MFS pod. od 22.5.2013 do
21.8.2013, poplatok 7 eur. D115 DK prejed−
nala žiadosť hráča FK M. Zlievce Miroslav
Filkus 1252036 a zamieta ju, poplatok 7 eur.
D116  DK prejednala žiadosť hráča FK M.
Zlievce Milan Goron 1176783 a zamieta ju,
poplatok 7eur. D117 ŽK zo dňa 19.5.2013 I.
tr. dospelí: P. Balga 1172014 Záhorce, D.
Bariak 1143859 M. Kameň, P. Péter
1211080, N. Híveš 1047143, M. Balga
1133709, Š. Mihálik 1166647 O. N. Ves, K.
Radoš 1241128 Balog, M. Mihalovič
1184740, Á. Nagy 1145768, E.
Varga1172019 V. Čalomija, P. Bavko

1170099, P. Halás 1041218, G. Černík
1061219 Želovce, P. Nácesta 1227976
Hrušov, M. Stankovič 1183967, P. Cúth
1206379, F. Bán 1216016 S. Plachtince. ŽK
II. trieda: R. Fodor 1102329, G. Varga
1312011 Sečianky, S. Šedro 1035346, E.
Tóth 1219553, P. Oláh 1219551, J. Fuzák
1045661 D. Strehová „B“, G. Dobra
1233399, L. Kiss 1109150 M. Zlievce, J.
Pavčo 1210762 Sklabiná „B“. Proti rozhod−
nutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od
zverejnenia v Spravodaji ObFZ.. KR (pred−
seda, Peter Kuchársky): Delegačný list č.
20: Dospelí I. trieda 20. kolo 2.6.2013 o
17:00 h.: Lesenice – M. Kameň (Mihálik,
Ubrankovič, J. Balga), S. Plachtince – K.
Kosihy (Ďuriš, Mačuda, Zaťko), Záhorce –
Hrušov (G. Skabella, Bartók, M. Skabella),
Olováry – Balog (KR, KR, KR), D. Lom –
Želovce (Bakoš, Bódiš, P. Kalmár st.), O. N.
Ves – V. Čalomija (Majer, Pásztor,
Húšťava). Dospelí II. trieda 19. kolo
2.6.2013 o 17:00 h.: Sklabiná „B“ – M.
Zlievce (1.6.2013 Ďuriš, P. Kalmár st.),
Kosihy n. I. – D. Strehová „B“ (o 14:00 h.
Zolczer, Majer, J. Balga), Bušince –
Sečianky (o 14:00 h. Mačuda, Mihálik, Ďu−
riš). Dorast  19. kolo 1.6.2013 o 17:00 h.:
Vinica – Balog (Ďurčov), M. Kameň –
Sklabiná (Mačuda). Žiaci  sk. „A“ 18. kolo
1.6.2013 o 17:00 h.: Lesenice – K. Kosihy
(2.6.2013 o 14:30 h. Ubrankovič), Nenince –

Hrušov (Pásztor), S. Ďarmoty – Čebovce
(Filkus), Vinica – O. N. Ves (o 15:00 h. Ďur−
čov). Dohrávka Žiaci  sk. „B“ 8. kolo
25.5.2013 o 17:00 h.: Príbelce – V. Krtíš
(Ďuriš). Upozorňujeme všetkých rozhodcov,
aby zápisy z MFS zo dňa 26.5.2013 doruči−
li na sekretariát ObFZ V. Krtíš do utorku t. j.
do 29.5.2013. Správy
zo sekretariátu:
Upozorňujeme všetky
futbalové kluby, ktoré
zasielajú žiadosti o vy−
stavenie plastových pre−
ukazov hráčov cez elek−
tronickú podateľňu, že
vzhľadom na technoló−
giu výroby takéhoto typu
preukazov je neprípust−
né skenovať z už pou−
žitých fotografií. Je po−
trebné hráča odfotogra−
fovať digitálnym foto−
aparátom, prípadne
mobilným telefónom a
fotografiu v elektronic−
kej podobe nahrať. Len
fotografie v takejto kva−
lite môže odsúhlasiť prí−
slušný matrikár do vý−
roby. Príslušný prog−
ram v ISSF vám umož−
ní fotografiu správne u−
praviť „zarezať“, tak aby
sa nahrala fotografia od

ramien vyššie s jasnými črtami tváre.  V prí−
pade, že klub zistí u svojho hráča nezrovna−
losť údajov zaznačených v papierovom RP
s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku
najbližšiu matriku (ObFZ) a predloží matriká−
rovi takýto RP. Ostatné zabezpečí  matrika.   

Predseda ObFZ, L. KRNÁČ

ObFZ Veľký Krtíš spravodaj č. 46 − 2012/2013

II. trieda po 17. kole

Žiaci A

Dorast

Žiaci B

Ing. Miloš Blanárik,
riaditeľ úseku 

komunikácie PSS, a.s.


