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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

PONÚKAME 
kvalitné drevené 
a drevo-hliníkové 

EUROOKNÁ 
A DVERE

VYRÁBAME NA MIERU 
PODĽA POŽIADAVIEK

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

JÚNOVÁ KUPÓNKA

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

JÚNOVÁ
KUPÓNKA

č.3

Aj tento mesiac hráte 
o hlavnú cenu 

− permanentku do wellness −
sáun a bazénov HOTELA

AQUATERMAL STREHOVÁ
V HODNOTE 85 EUR, 
ŠTÝLOVÉ SVIETIDLO 
Z PREDAJNE KAPA

 a kozmetiku ORIFLAME
n www.LACNEOZVUCENIE.

webnode.sk 
m 0948 508 472.  np − 756

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

Spoločnosť STEFE THS, s. r. o., 
Okružná 42/9, 050 01 Revúca 

PONÚKA NA ODPREDAJ NADBYTOČNÝ MAJETOK
− POZEMOK (DRUH POZEMKU − ZASTAVANÉ PLOCHY 

A NÁDVORIA) NA VENEVSKEJ ULICI VO VEĽKOM KRTÍŠI 
O VÝMERE 333 m2, vedený na LV č. 2445, par. číslo 2943/5

v k. ú. Veľký Krtíš.
Miesto a lehota na predkladanie ponúk: sídlo spoločnosti 

STEFE THS, s. r. o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca − poštou,
príp., osobne na adrese: Písecká 3, 990 01 V. Krtíš v lehote 

do 30. 6. 2013. Bližšie informácie na tel. 0918 733 785. 



Ďalším úspešným medailistom bol
Igor Rusnák, ktorý získal dve bron−
zové medaile v kategóriách kata
chlapci 10−13  r. a kobudo chlapci
10−13 r. dlhé zbrane. Pochvala patrí
aj našim najmladším účastníkom sú−
ťaže. Šesťročný Michal Bartko sa v
kategórii kata chlapci 6−9 r. umiestnil
na peknom siedmom mieste − ako
hovoria Miškovi rodičia, jeho čas eš−
te príde. Sedemročná Hanka
Suchánska sa prebojovala do finálo−
vého kola a skončila na zaslúženom
4. mieste. Hankinmu staršiemu bra−
tovi Michalovi prvé kolo vyšlo ale
malé zaváhanie a chybička pri vystú−
pení v druhom kole ho odsunuli až
na 8. miesto. Vladimír Ivan sa na
týchto majstrovstvách z osobných
dôvodov rozlúčil s karate. Aj keď na
tejto súťaži medailové umiestnenie
nedosiahol, spomeňme jeho najlep−
šie dosiahnuté úspechy. V apríli
2011 na X. ročníku Európskeho po−
hára v karate a kobudo − Ronic CUP
− Dabrowa Górnicza v Poľsku, v ka−
tegórii jednotlivcov  kata žiaci 6−9 r.
obsadil 1. miesto a spoločne so sú−
rodencami Adamom a Igorom
Rusnákovcami v kategórii kata druž−
stvá 7−12 r. open získal tiež 1. mies−
to. Na majstrovstvách Európy v ka−
rate, ktoré sa konali v maďarskom

Győri v októbri 2011 federácie  WU−
KF − World Union of Karate−Do
Federations sa mu najlepšie darilo v
športovom zápase kumite, kde svoj
prvý zápas vyhral 4:0. Touto cestou
patrí Vladkovi poďakovanie za do−
siahnuté výsledky a prezentáciu klu−
bu na verejnosti. Poďakovanie patrí
aj Vladkovým rodičom za ich vše−
strannú podporu a vynikajúcu spolu−
prácu.

Súťaže Pohára  
federácie 

Slovenská federácia karate a bojo−
vých umení v spolupráci s členskými
klubmi organizovala v sezóne
2012/2013 päťkolovú súťaž Pohára
federácie detí a mládeže. Otvorenie
súťaží Pohára  Federácie sa uskutoč−
nilo v Prievidzi, súťaže nasledovali vo
Veľkom Krtíši, Pezinku, Šali a posled−
né piate kolo sa konalo v Banskej
Bystrici. Za náš klub sa súťaží zúčast−
ňovali Vladimír Bajo, Michal Bartko,
Adam Čačko, Sofia Datková,
Maximilián Ďurov, Melissa Foltánová,
Nina Foľková, Dominik Gemer, Kinga
Gemerová, Zuzana Hečková, Vladimír
Ivan, Lucia Košeláková, Terézia
Kričková, Dominika Mináriková, Richard
Ostrolucký, Samuel Pavlovkin,
Alexandra Povalačová, Martina

Rigóová, Adam Rusnák, Igor Rusnák,
Hanka Suchánska, Michal Suchánsky
a Andrea Šimunová. V poslednom ob−
dobí náš klub opustili aj ďalší šikovní
pretekári: Vaneska Celengová, Lucia
Košeláková, Alexandra Povalačová,
Ľubomír Račák  a Martina Rigóová,
ktorí klub úspešne reprezentovali na
slovenskej aj medzinárodnej úrovni.
Touto cestou patrí poďakovanie všet−
kým pretekárom za ich súťažnú čin−
nosť ako aj ich rodičom, ktorí takto na−
pomáhajú šíriť dobré meno okinaws−
kého karate. Veľa výdrže a pekných
zážitkov na ceste karate vám prajú
tréneri.

Ďalšie športové akcie
Po posledných štartoch na súťažiach
Pohára Federácie, medzinárodnej sú−

ťaže Slovakia Open a majstrovstvách
Slovenska však tréningová príprava
naďalej pokračuje. Vybraných členov
klubu čaká koncom júla významné po−
dujatie s účasťou okinawských maj−
strov a to 43. medzinárodné sústrede−
nie pod názvom "Konferencia o využi−
tí Okinawského karate a kobudo v
podmienkach Ozbrojených síl
Slovenskej republiky" − "Mládež a oki−
nawskí majstri karate a kobudo na
Slovensku", ktoré sa uskutoční v júli
2013 v areáli Vojenskej akadémie v
Liptovskom Mikuláši. V rekreačnom
stredisku Koprovnica sa koncom júna
2013 uskutoční vlastné sústredenie,
zamerané na skúšky technickej vy−
spelosti, ktoré sa budú konať pod ve−
dením skúšobného komisára a súčas−
ného viceprezidenta Slovenskej fede−
rácie karate a bojových umení Ing.
Pavla Trnku. Po skúškach technickej
vyspelosti sa bude organizovať kántri
večierok. Na uvedené spoločné pose−
denie pri kántri hudbe a obnovenie spo−
mienok minulých čias touto cestou sr−
dečne pozívame aj bývalých členov a
priateľov klubu. 

− TRÉNERI KLUBU −
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Prehľad výsledkov súťaží cvičencov Karate
klubu Veľký Krtíš v sezóne 2012/2013
MENO                    KATEGÓRIA              UMIESTNENIE

Slovenská federácia karate a bojových umení v spolupráci s karate klubom Seipai Martin organizovala 26.  mája 2013 
v Martine majstrovstvá Slovenska detí, mládeže a seniorov v karate a kobudo.

Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo opäť medialové aj pre našich karatistov
Po súťaži Pohára  Federácie sa cvičenci klubu Michal Bartko, Vladimír Ivan, Dominika Mináriková, Igor Rusnák,
Hanka Suchánska, Michal Suchánsky a Andrea Šimunová zaradili medzi postupujúcich pretekárov na maj−
strovstvá Slovenska. Z rodinných a zdravotných dôvodov sa majstrovstiev nezúčastnili Zuzana Hečková,
Terézia Kričková a Adam Rusnák, ktorí si aj tento rok udržali dobrú formu a istotne by patrili medzi favoritov
súťaže. Náš tím pretekárov si v silnej konkurencii vybojoval celkom sedem medailí. Z toho titul majstra
Slovenska a zlaté medaile si domov doniesli Dominika Mináriková v kategórii kobudo dievčatá  12−13 r. dlhé
zbrane a Andrea Šimunová v kategórii kobudo dievčatá  14−17  r. dlhé zbrane. Andrea ešte získala 2. mies−
to v kategórii kata dievčatá 14−17 r. a 2. miesto v kobudo mix chlapci − dievčatá  14−17 r. krátke zbrane. 
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Účastníci majstrovstiev
Slovenska

zľava:  Andrea Šimunová, Dominika
Mináriková, Michal Bartko, Michal Suchánsky,
Hanka Suchánska, Igor Rusnák a Vladimír Ivan
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Podľa vopred schválených propozícií sa do
súťaže mohol zapojiť každý aktívny používa−
teľ Braillovho písma v kategóriách: čítanie
Braillovho písma alebo písanie Braillovho
písma na mechanickom písacom stroji pre
nevidiacich. Súťaž mala 3 kategórie podľa
toho, či sa súťažiaci naučil   čítať a písať
Braillovo písmo na prvom stupni ZŠI (zá−
kladnej školy internátnej pre nevidiacich), a−
lebo či sa to naučil na bežných typoch škôl,
na 2. stupni ZŠI pre nevidiacich, individuál−
ne, a v kurzoch alebo v RSZP (rehabilitač−
né stredisko pre zrakovo postihnutých), ale−
bo či sa to naučil v ostatných piatich rokoch
individuálne, v kurzoch alebo v RSZP. 

Milka Puškárová z Príbeliec je nevidiaca
od narodenia. Aj z tohto dôvodu sa mohla
zapojiť do súťaže v prvej kategórii. Je pre
nás potešujúce, že sa jej podarilo obsadiť
krásne tretie miesto v kategórii Písanie
Braillovho písma na mechanickom písacom
stroji a šieste miesto v kategórii Čítanie a pí−
sanie Braillovho písma.
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do
celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční
na jeseň toho roku v Bratislave a my praje−
me Milke, aby sa umiestnila čo najlepšie. 

− RENATA OLÁHOVÁ 
− Krajské stredisko a Krajská 
rada ÚNSS Banská Bystrica

Hontiansko−novohradská knižnica
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
organizuje mnoho aktivít a zaujíma−
vých podujatí pre žiakov základných
škôl. Tak tomu bolo aj dňa 21. má−
ja 2013, kedy sa uskutočnila akcia
"Putovanie regiónom", tentoraz do
unikátnej obce Hrušov. Tohto podu−
jatia sa zúčastnili žiaci Základnej
školy z Modrého Kameňa, pod ve−
dením koordinátorky kultúrno − vý−
chovných podujatí Anny

Kubániovej, Miriam Medvegyovej
ako aj učiteliek Mgr. Renáty
Melichovej a Mgr. Evy Štefanideso−
vej. Veľmi oceňujem prístup riaditeľ−
ky tejto školy, Ing. Jany Mišurdovej,
ktorá nielenže podporuje aktivity
svojich učiteľov, ale sa tohto krás−
neho podujatia aj osobne zúčastni−
la.

Keď autobus plný žiakov zastal
pred budovou Obecného úradu v
Hrušove, vyšiel nám v ústrety vždy

dobre naladený a usmiaty Ján
Brloš. S týmto obetavým kultúrnym
pracovníkom sme prešli k amfiteá−
tru, ktorého scéna pripomína prieče−
lie rozprávkového hradu. Okrem
krátkej histórie obce Ján Brloš vy−
zdvihol fakt, že práve amfiteáter je
ústredným priestorom folklórneho
festivalu Hontianska paráda, ktorý
je vrcholným prezentačným poduja−
tím ľudovej tradičnej kultúry Hontu.
Srdečného privítania sa nám dosta−
lo aj od starostu obce Ing. Pavla
Bendíka, ktorý nás oboznámil s
Náučným chodníkom obce, situova−
ným v dvoch turistických okruhoch −
severnom a južnom. Tie predstavu−
jú prírodné, architektonické, krajin−
né, ale aj kultúrno − historické hod−
noty tohto územia. Pokračovali sme
s našim sprievodcom pred školu,
kde nás láskavo prijal riaditeľ školy
Mgr. Zoltán Brezovský. Prv, ako nás
zoznámil so školou, vypočuli sme si
niekoľko nádherných ľudových pes−
ničiek v podaní heligonkárov detskej
folklórnej skupiny Ragačinka, pod
vedením zástupkyne MŠ, Mgr. Anny
Brlošovej. Aj škola sa má čím po−
chváliť. Krásna žiacka knižnica, špe−
ciálna učebňa jazykov, dielňa, v
priestoroch ktorej si žiaci zdokona−
ľujú svoje zručnosti, o čom svedčia
mnohé vystavené výrobky.
Nasledovala prehliadka roľníckej
techniky. Od množstva exponátov
nám prechádzal zrak. Veľmi zaují−
mavá bola aj návšteva ľudového do−
mu s vnútorným vybavením, ktoré
charakterizuje spôsob bývania v mi−

nulosti. Na dvore kamenná pec, kto−
rú využívajú aj dnes, aby návštevní−
ci mohli ochutnať tradičný chlieb, a−
lebo lepníky. Tu nás privítali chutný−
mi, teplými lepníkmi tri úžasné ženy
v kroji: Františka Lekýrová,
Veronika Miškovkinová a Cecília
Bendíková. I napriek svojmu veku
zvŕtali sa pri práci, že by im mohla
závidieť nejedna dnešná mladá že−
na. Ich rukami zamiesený, vyvaľka−
ný a v kamennej peci upečený lep−
ník nemal chybu, chutil výborne, či
už potretý cesnakom alebo so ze−
miakovou plnkou a škoricou.
Cestou k autobusu nás Ján Brloš
ešte zaviedol pozrieť pivnice vytesa−
né do pieskovcového tufu, ktoré si
udržiavajú prirodzenú klímu počas
celého roka. 

Jedno je isté, že žiaci ako aj pani
učiteľky, či pracovníčky knižnice ako
aj ja, sme boli nadmieru spokojní s
krásnym podujatím, ktoré v nás za−
nechalo hlboký dojem. Čo ešte do−
dať? Snáď ešte jednu dôležitú vec,
ktorú osobne nepovažujem za sa−
mozrejmosť. Počas nášho putova−
nia Hrušovom sme nevideli nikde
odhodený papierik alebo nebodaj
nelegálne skládky odpadu.
Trávnaté plochy vykosené, krásne
upravené záhradky s predzáhradka−
mi plnými kvetov. Klobúk dole,
Hrušovčania! Vaša dedina môže byť
vzorom toho, ako by mala dedina v
dnešnej dobe vyzerať.

Za všetkých účastníkov tohto
podujatia vám zo srdca ďakuje
Mgr. Anna Kollárová − Cielová

Krásny úspech Milky Puškárovej 
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v B. Bystrici v spolu−
práci s Krajskou radou ÚNSS B. Bystrica zorganizovali v poradí už 6. ročník regio−
nálneho kola súťaže v čítaní a písaní v Braillovom písme. 

Milka Puškárová pri „čítaní“ prstami

Spievajúca jar v Hrušove
Vtáčiky spievajú jarnú pieseň, otvárajú srdcia zlatým kľúčom.

Slnečné stráne zdobí materina dúška, jej vôňa pohladká ako mami−
na ruka. Medzi steblami trávy sťa rubín trblietajú sa vlčie maky,

modrými diaľavami svietia nebesá. V ľudovom dome tety v krojoch
chystajú lepník do peci kamennej. Veď prídu deti a pochutia si na
ňom tak, ako to bolo voľakedy zvykom. V objatí pracovitých ľud−
ských rúk pocítiš lásky dar, ktorý si Ty, Bože, medzi nás rozosial.

Žiaci Základnej školy v M. Kameni  v rámci akcie 
Putovanie regiónom zavítali do Hrušova

Deti z najmenšieho slovenského mestečka privítal starosta Ing. P. Bendík a zahrali im heligónkari z detského folklórneho súboru Ragačinka
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n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena: 22.500 euro. Inf. m
0908 986 734.           np − 691 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena: 31.500 euro. Inf. m
0908 986 734.            np − 691 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (5. poschodie, s bal−
kónom). Cena dohodou. Inf. m
0905 919 861.               np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 63 (horné Viničky),
plastové okná, plávajúce podla−
hy. 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská
stanica). Inf. m 0908 669 666.

np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Zoberiem do podnájmu do 3−
izbového bytu jednu osobu. Inf.
m 0910 638 572.          np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši.
Celý byt je prerobený. Treba vi−
dieť. Inf. m 047/43 307 92. 

np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu rodinný
dom neďaleko V. Krtíša. Dom je
zrekonštruovaný, so stodolou,
záhradou, možnosť chovu hydi−
ny. Dlhodobo. Možnosť odkúpe−
nia. Inf. m 0915 086 051, 047/429
22 00.                        np − 729
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−3−izbový byt na
Píseckej. Inf. m 0948 013 701.  

np − 733

l Vezmem do prenájmu malý dom
so záhradou alebo vymením za 1−iz−
bový na Novohradskej. Inf. m
0948 782 666.               np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením kom−
plet zrekonštruovaný 2−izbový
byt na Škultétyho 10 (5. poscho−
die). Výmena možná za väčší,
najlepšie v lokalitách: Písecká a−
lebo Škultétyho + môj doplatok.
Cena pri platbe v hotovosti
27.000 euro + dohoda. Inf. m
0905 997 566.               np − 736
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový družstevný
byt na Novohradskej (3. poscho−
die, čiastočne prerobený). Cena:
24.000 euro. Inf. m 0905 129 007.  

np − 738
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Venevskej − neprero−
bený (4.poschodie). Cena: 22.000 eu−
ro. Inf. m 0907 416 453.    np − 741
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v Pôtri. Inf. m 0908 559 835.

np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné priesto−
ry. Inf. m 0911 288 267.  np − 749
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Železničnej. Cena dohodou.
Inf. m 0908 927 172.     np − 752
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim 3−izbový byt. Inf. m
0903 506 526.              np − 753
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (4 balkóny). Inf.
m 0902 934 192.          np − 754
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf.
m 0948 089 380.          np − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom (rozloha 100
m2, záhrada 2.000 m2.) Cena do−
hodou. Inf. m + 36 30 893 93 56,
+ 36 205 86 09 70.         np − 760
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 763
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám podpivničenú garáž
30 m2 na Venevskej pri horičke.
Inf. m 0910 693 814.     np − 765
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám, resp., dám do prenáj−
mu garáž s montážnou jamou,
pivnicou a elektrikou vo V. Krtíši
na Poľnej. Cena dohodou. Inf. m
0944 918 982.               np − 769
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme tehlový rodinný dom
v Balogu nad Ipľom (voda, elek−
trika, plyn) + veľká záhrada a
studňa. Rozloha pozemku 2.000
m2. Cena: 9.900 euro + dohoda.
Inf. m 0905 201 028.     np − 775

n Predám dva rodinné domy so
záhradou v Záhorciach. Inf. m
045/536 42 78.               np − 783
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt. Inf. m
0915 856 784.              np − 788
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
0903 258 143.              np − 790
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný objekt na
Sklabinej, vhodný ako obchod−
né, skladové alebo výrobné
priestory. Inf. m 0903 258 143.  

np − 791
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 4−izbový  2−
generačný byt  na Novohradskej
18 ( čiastočne zariadený, 3.pos−
chodie, zrekonštruovaný). Cena:
250 euro + réžia. Inf. m 0915 832
130.                           np − 794
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový dom v Pôtri. Inf.
m 0949 203 960.            np − 796
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pekný (slnečný) 3−iz−
bový byt na B. Nemcovej 31 vo
V. Krtíši. (s balkónom, neprero−
bený, 2. poschodie). Nízke ná−
jomné. Cena: 17.900 euro. Inf. m
0903 427 806.              np − 800
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Píseckej. Inf. m 0905 732 394.  

np − 806

n Predám rôzny nábytok. Cena
dohodou. Inf. m 047/43 307 92.  

np − 728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plyšové koberce (2
ks), rozmer 1,70 x 2,60 m. Cena:
20 euro/ks. Inf. m 0910 955 270.  

np − 804

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244

n Predám ZETOR 7011, TP, STK
a EČ. Zn. Dobrý stav. Cena:
5.200 euro. Inf. m 0911 213 146.  

np − 623

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

S. BREZOVO − Zrekonštruovaný
dom, pozemok 2165 m2

Cena: 40 000,− eur

MALÉ STRACINY
Lacný dom, 2 izby
pozemok 3545 m2

Cena: 
13 000,−

eur�

ŽELOVCE − Dva domy
pozemok 2120 m2
Cena: 59 000,− �eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

3−izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt, 70 m2. 

Cena: 19 0000,− eur

122−13

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  

nPrenajmem 3−izbový byt na Že−
lezničnej. Zariadený. Cena spolu
s energiami: 260 euro. Inf. m
0908 329 741.                 np − 690

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

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

AUTO − MOTO
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n Predám PEUGEOT 405, 1.8 TD,
66 kW, r. v. 1989, STK, EK platné
do r. 2014. Cena: 500 euro, do−
hoda istá. Inf. m 0907 426 205.  

np − 721
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT CORDOBA 1,4
benzín, r. v. 1998, modrá metalí−
za, centrál, nová klimatizácia,
hmlovky, 2x airbag, elektronické
spúšťanie okien, poťahy, zimné
pneumatiky, spoľahlivá. Cena
dohodou. Inf. m 0907 872 831.

np − 722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT TRAFIC, 3−
miestny, r. v. 1995, 2.1 D. Cena:
1.200 euro + dohoda. Inf. m 0905
525 734.                     np − 732
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU COMBI
1.6 B, bielej farby, r. v. 2003, ťaž−
né, elektróny, fólia + nové zimné
gumy. Cena: 3.000 euro, dohoda
istá. Inf. m 0915 813 051.  

np − 739
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové vlečky za malot−
raktor + vyorávače zemiakov + 2
ks kolesá 5.00 − 12, novú cirku−
lárku a dvojpluh za malotraktor T
− 4K − 14. Inf. m 0908 805 260.  

np − 748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VOLVO S40 v dobrom
stave za 1.500 euro, r. v. 1998 +
4 elektróny + gumy. Inf. m 0905
155 551.                      np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 6911 bez TP a
EČ. Plne funkčný. Inf. m 0903
128 599.                       np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079. 

np − 789
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT TOLEDO, r. v.
1997, 1.6 Benzín, tmavomodrá
metalíza, elektróny + ťažné zaria−
denie. Motoristicky vo veľmi
dobrom stave, najazdených
220.000 km. Miestami ho už chy−
tá hrdza, preto by bolo vhodné
pre niekoho, kto má vzťah k au−
tám a vedel by si ho dať do po−
riadku. Cena: 1.100 euro. Inf. m
0907 321 933.               np − 801

n Predám JEEP KORANDO 2.9
TD, 4x4 vo veľmi dobrom stave.
Vhodné pre poľovníka. Cena do−
hodou. Inf. m 0904 354 594. 

np − 803

n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                      np − 810

n Predám ošípanú váha 240 kg.
Inf. m 0908 805 165.     np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 180 kg.
Cena: 1,70 euro/kg. Inf. m 047/48
79 124 − volať po 17.00 hod.  

np − 684
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jarný jačmeň. Cena:
17,00 euro/q. Inf. m 047/48 92
187.                           np − 731
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim vyorávač zemiakov zn.
ČERT. Len dobrý stav. Inf. m
0911 299 164.               np − 751
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ustajnenie koní v lo−
kalite Modrý Kameň. Ustajnenie
v boxoch. Inf. m 0904 994 112.  

np − 758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá − mangali−
ce. Inf. m 0907 667 161.  np − 768
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace BO, FB, NOS,
Vss. Inf. m 0917 234 778. np − 777
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičku a capkov.
Lacno. Inf. m 0915 178 947. 

np − 784
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lištovú kosačku MF 70
v dobrom stave. Inf. m 0907 433
709.                           np − 797
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−ročnú vysokoteľnú
kravu. Inf. m0907 251 410. np − 807

n PONUKA PRÁCE! Hľadám sú−
stružníkov, obrábačov kovov,
programátorov na CNC stroj,
zváračov CO2 so základnou
skúškou a aj štátnou skúškou.
Volať na tel. č. m 0903 923 097.  

np − 688
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka detí alebo starších ľudí.
Vypomôžem v domácnosti. Inf.
m 0944 344 044.           np − 745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím vaše dieťa alebo star−
šieho človeka. Len vo V. Krtíši.
Prax a osvedčenie mám.
Vypomôžem v domácnosti. Inf.
m 0949 397 593.            np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu pilčíka bez vo−
dičského preukazu. Inf. m 0919
290 325, 0911 348 719.  np − 762
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako kuchárka.
Nástup ihneď. Inf. m 0908 457
995.                            np − 764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Absolvent informatického od−
boru hľadá uplatnenie. Inf. m
0915 326 659.              np − 766
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Učiteľka AJ − NJ hľadá prácu.
Inf. m 0917 235 545.      np − 767
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebná spoločnosť PROFI
MODUL so sídlom v BA prijme
na ŽL: tesárov, murárov, strojní−
ka na traktor − bager, vodičov so
skupinou C, E, stavby vedúceho
s osvedčením PS a rozpočtárku.
Inf. m 0903 728 843 − volať od
8.00 − 16.00 hod., 0911 280 465 −
volať od 12.00 − 16.00 hod. 

np − 772 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu na brigádu −
výpomoc v domácnosti, práce v
záhrade, vykladanie tovaru v ob−
chodoch a iné. Inf. m 0918 482
601.                           np − 782
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si akúkoľvek prácu
administratívneho charakteru. Aj
na polovičný úväzok. Inf. m 0902
343 495.                     np − 785
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Firma MRS, s. r. o., V. Krtíš prijme
do TPP predáčku krajčírskej dielne,
pracovníka strihárne a konštruktéra
strihov. Požadované vzdelanie a
prax v odbore. Inf. m 0905 234
882, 047/49 111 91.       np − 798

l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka, osobná asistentka pre
ŤZP v 2−týždňovom intervale.
Vypomôžem v domácnosti. Len
vo V. Krtíši. Prax a osvedčenie
mám. Inf. m 0911 694 827. 

np − 808

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                     np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá BUR−
DY a módny časopis PRAMO so
strihmi zo 60−tych až 80−tych ro−
kov? Inf. m 0911 264 102.

np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.  np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. mm
0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723723 .                      .                      np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.
Inf. m 0905 463 213.  np − 628

BURZA PRÁCE
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

np − 1833

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 

17
−1

2

RÔZNE

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

n Prijímam objednávky na ple−
tenie  odevov z vlny. Upletiem
čokoľvek podľa vášho želania!
Inf. 0902 114 335.       np − 677

n Predám  4 kanistre na PHM a
dva bicykle. m 0917 288 079  

np −1234

n Predám funkčný malotrakPredám funkčný malotrak−−
tor AGZAT s príslušenstvomtor AGZAT s príslušenstvom
− rotovátor, pluh k orbe, vy− rotovátor, 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.Inf. m 0911 264 102.

np − 703

n Predám Š−FABIU, r. v. 2002,
čiernej farby, STK, EK platné
do r. 2014. Cena dohodou. Inf.
m 0917 240 849.         np − 787
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n Výpredaj vodovodných batérií
Metalia, rad 55, zľavy 20%, záru−
ka 5 rokov. Inf. m 0907 873 706,
0902 846 560              np − 632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny sto−
ročný kroj. Nájde sa niekto, kto
mi daruje určite súčasti kroja (o−
plecko, lajblík, sukňa a pod.),
keďže na mojom sú už niektoré
časti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklenené
gorálky a flitre na kroje, ponúk−
nite mi. Inf. m 0911 264 102.

np − 658

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

np − 699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Máte doma kmeň orecha, če−
rešne alebo iného stromu?
Popílim vám ho kmeňovou pásovou
pílou do priemeru 800 mm. Inf. m
0944 135 133.              np − 724

n Oprava TV, autorádií... Elektro
servis. Inf. m 0949 595 589. 

np − 770
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Murárske práce, zatepľovaMurárske práce, zatepľova−−
nie domov, prerábanie bytonie domov, prerábanie byto−−
vých jadier, plávajúce podlavých jadier, plávajúce podla−−
hy, dlažby, obklady, oblôžkohy, dlažby, obklady, oblôžko−−
ve zárubne. Inf. ve zárubne. Inf. m 0908 6270908 627
952.     952.     np − 771
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (popí−
lené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 prm. Cena: 1
prm/35,00 euro. Inf. m 0917 698
979.                           np − 792
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hotovostný úver pre zamest−
naných, dôchodcov, SZČO a
mamičkám na materskej dovolen−
ke. Inf. m 0910 843 331. np − 793
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                          np − 805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0917 421 614,
0908 199 706.              np − 810

l Na Píseckej sa 17. 5. našiel
zväzok štyroch kľúčov s príves−
kom. Majiteľ sa môže prihlásiť v
redakcii.                     np − 759

n NOVINKA − 
PÔŽIČKA PRE ŽIVNOSTNÍKOV, 

PODNIKATEĽOV a FIRMY.
Inf. m 0904 256 464,

0908 355 383.    np − 670 

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.   

np − 743 a

n Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 743 b

STRATY A NÁLEZY
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Góly: 2.́  Sabó, 18.́  Takáč, 46.́  Berec,
53.́  Greguš, 56.́  vlastenec (Karlík), 75.́
Takáč, 78.´ Horváth, resp., 8.´
Valentýni, 21.́  Valentýni. Zostava FC
Baník: Kaczorek − Šár, Horn, J.
Ondrejkov, Kukolík − Šiket (Greguš),
Horváth, Takáč, Sabó (Miškei) −
Pixiades, Berec (Láskavý). 
Žlté karty: Ondrejkov (FC), resp., Ďuri−
ca (TJ). Rozhodoval: Mário Machyniak
z R. Soboty,  návšteva 150 platiacich
divákov. Tréner: N. Kelemen. 

V poslednom majstrovskom zápase
na domácej pôde zaznamenali baníci
najvyššie víťazstvo v ročníku
2012/2013. Privítali súpera z hornej po−
lovice tabuľky, ktorý im v I. polčase viac−

krát zamotal hlavu po úspešných brej−
koch do ľahkovážnej obrany. Prvý pol−
čas bol pomerne vyrovnaný, ale v II.
polčase dominovali domáci futbalisti,
keď súper kondične odišiel. Už prvý ú−
tok v 2.´ zápasu priniesol príležitosť do−
mácim, ale Sabó strelil nad. V tej istej
minúte strelu zopakoval a z hranice po−
kutového územia dosiahol vedúci gól −
1:0. Zahanbiť sa nedal ani domáci
Takáč, ktorého strela narobila brankáro−
vi hostí Stierankovi značné starosti. Po
štvrťhodine hry viacero chýb domácich
obrancov predznamenalo ich kompliko−
vané pozičné myslenie. Hornova chy−
ba, faul a nasledoval priamy kop hostí.
Valentýni prudkou strelou k ľavej žrdi

vyrovnal na 1:1. Na druhej strane po ro−
hovom kope Berec loptu hlavou len lí−
zol, skončila vedľa brány. Následne pri−
šla vtipná kombinácia po pravej strane
ihriska, loptu si vymenili Pixiades − Horn
a Takáč, ktorého umiestnená strela
znamenala vedenie − 2:1. Ani hostia ne−
zaostali. Brejkom prenikli do rozhodenej
obrany domácich a úspešný strelec
Valentýni vyrovnal na 2:2. Strhnúť ve−
denie pre baníkov mohol Ondrejkov, ale
na centrovanú loptu nedosiahol. V I.
polčase súperovi hráči veľmi dobre o−
vládali menenie miest, z čoho vyplynuli
nebezpečné brejkové situácie. 

Baníci začali druhú časť hry odvážne.
Po ľavej strane ihriska zakombinoval
Berec s Pixiadesom a Berecova tech−
nická strela znamenala vedenie 3:2.
Prišli viaceré príležitosti domácich. Tí sa
núkali v zakončení na vlastnú škodu. Až
prišla príležitosť Horvátha, ktorého dielo
dokončil striedajúci Greguš − 4:2. Aj ďal−
šiu veľkú príležitosť mali domáci útoční−

ci. Núkali sa v zakončení na malom
vápne a ich nemohúcnosť zrealizoval
vlastencom hosťujúci Karlík − 5:2.
Príležitosti baníkov sa množili.
Centrovanú loptu z kopačky Horna na−
biehajúci Horváth v čistej šanci poslal
nad bránu. Aj Pixiades z obrátky vy−
strelil pohotovo prudko, ale nad. Z dru−
hej línie strela Horna brankára
Stieranku neprekvapila. Až prišla 75.´ a
Takáč z 30 m spomínaného brankára
prekvapil − 6:2. V záverečných minútach
po viacerých striedaniach Láskavého
center z ľavej strany pokutového úze−
mia Horváth,  nezadržateľne poslal do
siete hostí − 7:2. Pred záverečným hviz−
dom rozhodcu hosťujúci Gúgľava z 25
m vyprášil Kaczorekovi brankárske ru−
kavice, čo bolo bodkou za zápasom. V
nedeľu cestuje FC Baník na poslednú
majstrovskú dohrávku do Jesenského.
ŽIACI: Nenince − V. Krtíš 1:1 (1:0), gól za
V. Krtíš: Kanát. − Mgr. JOZEF DUDÁŠ −

Góly druhého polčasu priniesli
vysoké víťazstvo baníkom

Góly za D. Strehovú: 4.́  Sokol, 25.́
Sokol, 51.́  Korbeľ (11 m). Zostava D.
Strehovej: Daniel Hriň − Báťka, Žilka,
Klátik, Oláh − Kollár, Abelovský,
Richard Hudec, Marek Hriň − Sokol,
Korbeľ. Striedali: 56.́  Báťka − Nagy.
Zostava Čeboviec: Bojtoš − Zaťko,
Husár, Mudroň, Balga, Nozdrovický,
Gyeneš, Slávik, Koncz, Čepo,
Bogdányi. Striedali: Bojtoš − Zaťko,
Kovács − Slávik, Ďőrď − Nozdrovický.
Žlté karty: domáci: 38.́  Kollár, 42.́
Richard Hudec, 45.´ Báťka, 67.´
Korbeľ, hostia: 31.́  Mudroň, 31.́
Husár, 42.́  Čepo, 43.́  Slávik, 52.́

Bogdányi, 53.́  Bogdányi (červená
karta), 60.́  Čepo (červená karta), 67.́
Husár (červená karta). Rozhodoval:
Roman Markovič z Lučenca pred 200
divákmi. 

Futbalisti Čeboviec prišli do D.
Strehovej značne premotivovaní a
psychicky vývoj stretnutia počas
zápasu neuniesli. Už v 4.´ Korbeľ
spätnou prihrávkou našiel v malom
vápne voľného Sokola, ktorý dal ú−
vodný gól stretnutia. Marek Hriň v
6.´ spätnou prihrávkou našiel opäť
Sokola, ktorý hlavou netrafil bránu.
V 11.´ Korbeľ prešiel cez Balgu a

akciu zakončil strelou vedľa tyče.
Korbeľ v 21.´ mohol vsietiť gól, keď
sa rútil sám na brankára, ale za−
končil strelou vedľa brány. Sokol v
25.´ využil nedôsledný obranný zá−
krok Zaťka a povedľa vybiehajúce−
ho brankára Bojtoša vsietil druhý
gól stretnutia. Kollárova nečakaná
strela v 38.´ z 30 m lízala brvno če−
bovskej brány. Korbeľovu strelu v
38.´ brankár Čeboviec vytlačil na
roh a z rohu Klátik hlavou minul
tesne bránu, keď prehlavičkoval
brankára Čeboviec.

V 49.´ sa Sokol dostal za chrbát
obrany Čeboviec, ale trafil len boč−
nú sieť. Prienik Mareka Hriňa nedo−
volene v pokutovom území v 51.´
zastavil Bogdányi a nariadený po−
kutový kop premenil Korbeľ. V 53.´
bol po druhej žltej karte vylúčený
Bogdányi. V 60.´ bol po druhej žltej
karte vylúčený Čepo za sotenie do
hlavného rozhodcu. Kollár v 65.´
bombou trafil z 5 m brankára Če−
boviec, ktorý s námahou vytlačil
loptu na roh. V 65.´ bol vylúčený z
lavičky aj tréner Zaťko. V 72.´ sa
zranil Gyeneš, v 75.´ sa zranil bran−
kár Bojtoš a v 76.´ rozhodca odpís−
kal koniec stretnutia, pretože pokle−
sol počet hráčov hostí pod sedem. 

− JÁN HRIŇ −  

Súper prišiel do Dolnej Strehovej premotivovaný 

Zostava hostí: Š. Koči, D. Drienovský,
Žingor, Fűlop, I. Černák,  Ľ. Koči,
Kováč, M. Drienovský, Mesároš,
Macko, Zošák ; na striedanie pripra−
vený M. Černák a Bolibruch. 
Na predposledný zápas jarnej časti

hostia vycestovali do Tornale v ne−
ľahkej úlohe, keď z rôznych príčin
nevycestovali opory z nedele: Ďuri−
ca, F. Matikovský, M. Maslaňák a

zranený Kalmár. Počiatočný úvodný
tlak domácich prerušil Zošák, ktorý
sa  v 10.´ ocitol pred gólmanom do−
mácich, ale jeho pokus ostal nevy−
užitý. V ďalšom priebehu mali do−
máci miernu prevahu, ale hostia po−
zornou hrou bránili a čakali na rých−
ly protiútok. V 38.´ sa dočkali, keď u−
šiel domácim M. Drienovský , ktorý
ukážkovo našiel Mesároša, ktorý

bezpečne premieňa. V 41.´ M.
Drienovský znovu zopakoval svoj ú−
nik, ale tento raz ponúkol tutovku
Mackovi, ktorý posiela hostí do dvoj−
gólového vedenia. V 44.´sa predvie−
dol domáci obranca, ktorý bez lopty
skopol Drienovského, za čo inkaso−
val iba ŽK. 

V úvode 2. polčasu domáci v 48.´
znížili, keď Kľuka strelou z 25 − m
prekvapil Kočiho. Následne
Zošákovu strelu domáci Juhás bra−
vúrne kryl. V 60.´domáci svoju akti−
vitu zužitkovali, keď tvrdá strela do−
máceho Jánkošíka končí v sieti bez−
mocného Kočiho. V 68.´ tvrdá strela

Kováča nenachádza svoj cieľ. V 69.´
tvrdou strelou Mesároš posiela zno−
vu hostí do vedenia. V 75.´ bol
Mesároš blízko k hetriku, ale domá−
ci Juhás podržal svoje mužstvo. V
záverečných minútach domáci vyvi−
nuli enormné úsilie o vyrovnanie, ale
čo nedokázali v hre, dokázal hlavný
arbiter stretnutia, keď v 86.´ odpískal
pokutový kop, ktorý videl asi len on
sám. Následne ho Juhás premenil a
vyrovnal na konečných 3:3. Hostia
odohrali znovu statočný výkon, ale
okolnosti hry boli silnejšie na do−
siahnutie krajšieho výsledku. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

Zvrat v zápase v posledných 
minútach urobil rozhodca   

Zostava Vinice: Geregai − Súth, Régi,
Boros, Marinyec, Antal,  Gál, Sz. Tóth,
Halko, Brezovský, A. Bugyi; na strie−
danie : G. Zsigmond, R. Dobos,  T.
Tóth, M. Pobori, K. Bugyi. 

Na vyvrcholenie sezóny privítali
Viničania mužstvo z druhého miesta v
tabuľke a bol to zápas, ktorý mohol na
ihrisku rozhodnúť o víťazovi V. ligy sku−
piny D. Úvod poznamenala nervozita,
keďže hostia pricestovali iba 10 minút
pred výkopom. Už v 3.´ hostia striedali
a domáci postupne získavali prevahu.

V 6.´ Gálová
strela skončila
na brvne hosťu−
júcej brány. Prvý
rohový kop ko−
pali domáci v

10.´ a o minútu neskôr Súthová strela
skončila v rukách brankára. V 14.´ bol
faulovaný Gál, rozhodca ponechal vý−
hodu, ale Halkova strela skončila nad
bránou. Ten istý hráč si strelecký pokus
zopakoval o krátky čas, ale strela z
diaľky  skončila v rukách brankára.
Približne po 15. minútach začalo pršať,
čo pokazilo trochu atmosféru futbalu,
ale na výkone na ihrisku to nebolo ba−
dať. Obe mužstvá sa snažili o bojovný
výkon. V 18.´po peknej akcii Halko −
Antal sa Vinica ujala vedenia 1:0.

Potom centroval Gál, ale lopta skončila
vedľa brány. V 25.´ unikol Bugyi a v sa−
mostatnom nájazde však dal iba do rúk
brankára. Do konca polčasu sa strieda−
li akcie na obidvoch stranách, ale na
skóre sa už nič nemenilo. 
Na začiatku druhého polčasu už zno−

vu svietilo slnko. Domáci v úvode strie−
dali, keď Marinyeca nahradil K. Bugyi.
Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale v
51.´ Geregai ich šancu vytlačil na roh.
V 56.´ hosťujúca obrana v poslednej
chvíli odvrátila loptu pred Gálom do au−
tu. Domáci zvyšovali tlak a hosťujúca o−
brana mala plné ruky práce. V 61.´si
pomohli v 16−tke iba faulom na Halka a
pokutový kop premenil Gál − 2:0.
Viničania po druhom góle úplne ovládli
ihrisko a vypracovali si viacero pekných
akcií, za čo sa im odmenili vďační divá−
ci potleskom. Hráči sa za to divákom

odvďačili gólom v 73.´ minúte, ktorý dal
po centri Gála A. Bugyi. Vo svojej hre
pokračovali domáci do konca zápasu a
pre divákov pripravili ešte viacero pek−
ných futbalových momentov, ktoré sa
však už neskončili gólom. Po tomto vý−
kone si víťazstvo hráči zaslúžili a patrí
im vďaka, nie iba za hru v tomto zápa−
se, ale v celej jarnej časti súťaže.
Keďže do konca tohto súťažného roč−
níka zostáva už iba jedno kolo, keď
Viničania cestujú do Hajnáčky, sú už
teraz víťazmi V. ligy skupiny D. Vedenie
klubu chce poďakovať predstaviteľom
obce, obecnému zastupiteľstvu,  fanú−
šikom, sponzorom a priateľom futbalu
za ich podporu. Taktiež ďakujeme re−
dakcii Pokrok za dobrú spoluprácu v
končiacom sa ročníku 2012/2013. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

Domáci si vybojovali
prvenstvo v súťaži

V. liga D: Vinica - Hnúšťa 3:0 (1:0)

V. liga D: Tornaľa - Sklabiná 3:3 (0:2)

V. liga D: D. Strehová - Čebovce 3:0 (2:0) - NEDOHRANÉ

V. liga D: V. Krtíš - Málinec 7:2 (2:2)
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Zostava: Holub, Zachar, Holovic,
Rajťuk, Ma. Varholák, Mi. Varholák,
Béreš, Kollár, J. Havrila, Ďorď, N.
Havrila, stried.: Brna. 

V teplom až horúcom počasí začali

hostia dosť ospalo. Už v 1.´  prehrá−
vali 1:0. Po góle hru vyrovnali a mali
aj príležitosti na góly − no bez efektu.
Domáci v 24.´  zvýšili skóre na 2:0.
Až do polčasu sa hralo  na jednu brá−
nu − hostia koncovkou opäť sklamali.
Do polčasu domáci ešte stihli upraviť

stav na 3:0. Úvod II. pol. hosťom vy−
šiel, keď Ďorď strelil jediný gól za
hostí − 3:1. Neskôr mal aj ďalšiu prí−
ležitosť, no prestrelil bránu súpera.
Od tejto chvíle začal "pán" rozhodca
úradovať a hosťom zabudol odpískať
do očí bijúce fauly. Vyvrcholením bo−
lo nezmyselné vylúčenie Ďorďa.
Hostia sa snažili − no márne. Domáci

urobili v 68.´ samostatný nájazd na
Holuba a domáci útočník zvýšil na
4:1. Domáci v 86.´ strelili ešte jeden
gól, no rozhodca im ho neuznal, a tak
stav zostal 4:1. Hostia hrou ani tak
veľmi nesklamali, lebo k víťazstvu do−
mácim pomohol rozhodca. Na budúci
týždeň o 17,00 hod. S. Ďarmoty priví−
tajú Radzovce. − JOZEF BAČA − 

V. liga D: Lubeník - S. Ďarmoty 4:1 (3:0)

Prehra z kategórie lacných

Zostava Neniniec: Nozdrovický,
Schmidt, Kati, Gemer, Petrovský,
Miškei, Krivánsky, Zaťko, Očovský,
Hampachel, Varga; na striedačke:
Sladovník, Zivák, Bodžár, Ocsko  a
Sebenský − náhradný brankár. 
Zostava Príbeliec: Černoch, Cesnak,
Parkáni, Trebuľa, Bariak, Holík, I. Ďur−
čok, Červoč, M. Ďurčok, Pavlovkin T.

Parkáni; na striedačke: Horváth  a J.
Parkáni. V prvej minúte bol v 16−ke
faulovaný Varga a potom on sám bez−
pečne premenil pokutový kop  na 1:0.
V 5.´ Varga prihrával loptu
Krivánskemu a ten nedal šancu bran−
károvi a dáva na 2:0. Hra sa vyrovnala
až do 42. ´a nestarnúci Krivánsky sa
najlepšie zorientoval v 16−ke a dal na
3:1. V 43. ´ z trmy − vrmy pred bránkou
domácich, hostia gólom do šatne znížil
stav na 3:1. V 46. ´domáci sa ešte po

polčase nezobudili a Ďurčok dáva dru−
hý gól hostí 3:2. V 55.´ priamy kop hos−
tí domáci brankár vyrazil, domáci o−
brancovia zaspali a Bariak vyrovnal na
3:3.  V 70.´ po rohovom kope otočili
hostia skóre gólom Parkániho na 3:4. V
80.´sme mali šancu na vyrovnanie, o−
päť bol faulovaný Varga, ale teraz mu
už pokutový kop nevyšiel a brankár vy−
razil loptu na rohový kop.   V sobotu vy−
hrali dorastenci Neniniec nad Málincom
8:0. Súčasne by som chcel pogratulo−
vať žiackemu mužstvu, ktorí vyhrali o−
kresnú súťaž.  − VOJTECH FEKETE − 

Body si odniesli hostia 
IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

0:5
7:2
2:0
3:2
3:2
4:1
2:3

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

1:5
(nedohrané)

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

I. trieda okres

Diváci: 60; rozhodovali: Bakoš, Bódiš,
Bartók; góly: D − Mihálik, P. Balik; H −
J. Ďurás; najlepší hráč: D − Mihálik, H −
J. Ďurás; Zostavy: D − Benko,  Andok,
P. Balík, Stankovič, Haring, Balík, Ši−
mún, Vlačeha, Lupták, Mihálik, H −
Oroszlányi, Nagy, Radoš, Gyurász,
Molnár, E. Krupčiak, O. Krupčiak,
Kalmár  Nedela, Buček, Ďurás, stried.:
E. Ďurás.   

Napriek víkendu, v ktorom sa viac osla−
vovalo ako pripravovalo na zápas − čo pla−
tí pre obidve mužstvá, sa hral dobrý futbal.
Hostia boli počas celého zápasu futbalo−
vejší, domáci zase bojovnejší a hrozili brej−
kami. Hostia sa ujali vedenia v I. pol. po
chybe domácej obrany. Domáci vyrovnali
v 66.́ po chybe brankára hostí a víťazstvo
strhli na svoju stranu v 83.́  z pokutového
kopu.  Vedenie FK ďakuje mužstvu za pô−
sobenie v súťažnom ročníku 2012− 13 a
redakcii Pokrok za korektnú spoluprácu. 
OFK S. Plachtince Vás pozýva za všet−

kých organizátorov na charitatívne poduja−
tie 13. júla, v rámci ktorého sa stretnú in−
ternacionáli Slovenska pod vedením
Ladislava Petráša s internacionálmi
Baníka V. Krtíš. V rámci programu vystúpi
hudobná skupina Metalinda. Všetkých
Vás srdečne pozývame.

− MILAN MIKUŠ − 

Diváci: 120; rozhodovali: Zolczer,
Pásztor, Húšťava; góly: D − Belá 3x, M.
Babka, Žilka, Majer, H − Povalač; naj−
lepší hráč: D − Belá, H − Násaly; zosta−
vy: D − Bartoš, Galčík, Žilka, Belá, M.
Babka, Majdán, Lőcsa, Petrovič,
Pavlík, Majer, R. Babka, Majer, stried.:
Balga; H − Balla, Tóth, Vrbovkay,
Celleng, R. Balla, Sliacky, Násaly,
Kotian, Sebenský, Rybár, Povalač,
stried.: Dovičin, Chrien.   
Zápas, ktorý mal "visačku" derby, sa hral

prevažne pokojne, aj keď občas zaiskrilo.
Domáci hrou prevyšovali hostí. Prvý krát
na bránu vystrelil v 10.́  Lőcse, no strelu
brankár zlikvidoval. V 14.́  Belá otvoril skó−
re − 1:0. Majdánova strela išla nad a pre−
kvapujúcu strelu  Sebenského v 24.́
brankár vykopol. Vzápätí po chybe domá−
cej obrany Povalač bránu netrafil. Hostia
striedali v  26.́ , Ballu vystriedal Chrien. Ani
na dvakrát v 29.́  domáci nepremenili šan−
ce. Pekná akcia v 37.́   Petrovič − nahral

Žilkovi a ten nastrelil iba brvno. Polčas
skončil Povaľač strelou vedľa. II. pol. začal
za silného dažďa. M. Babka v 48.́  zvýšil
na 2:0 po prihrávke M. Belu. Belá v 50.́
perfektne zahral rohový kop − 3:0.
Násalyho priamy kop v 58.́  išiel vedľa. Žil−
ka v 60.́  zvýšil na 4:0. Belá skompletizo−
val svoj hetrik v 62.́  − 5:0. Hostia vystrie−
dali hráčov − za M. Kotiana nastúpil
Dovičin. Domáci nahradili v 68.́  Žilku
Balgom. Domáci zahrali v 72.́  nepriamy
kop z 8 m, ale R. Babka trafil iba múr.
Priamy kop Povalača v 84.́  skončil zníže−
ním stavu na 5:1 a Majer v 89.́  dal na ko−
nečných 6:1. Vedenie ďakuje rozhodcom,
ktorí rozhodovali zápas s veľkým prehľa−
dom. Poďakovanie patrí všetkým hráčom
za predvedený výkon. − JÁN PAVLÍK −  

Diváci: 70; rozhodovali: Majer, P.
Kalmár, ml., Zaťko; góly: D − Špaldoň
3x, Gőmőry 3x, Lukáš Bednár 2x,
Novák 2x, H − Hojsa; najlepší hráč: D −
Špaldoň, H − Hojsa; zostavy: D −
Pűšpőky, Melišík, Barcaj, Bariak,
Režňák, Ladislav Bednár, Lukáš
Bednár, Špaldoň, Novák, Gőmory, Šes−
ták, stried.: Mózer, Tomaškin, Suchý,
Celleng; H − Sás, Hojsa, Augustín, M.
Fašang, P. Fašang, Korpáš, Konc,
Kováč, Kováč, Kereš, Fischer, stried.:
Legár, M. Sás, Santoris. 
V poslednom domácom zápase hráči M.

Kameňa ukázali to, čo v nich je a poho−
dovou hrou, s prehľadom otvorili skóre,
ktoré po celý čas udržiavali. Svoju taktickú
hru tento krát naplno  zúročili a svoju pre−
vahu potvrdili konečným výsledkom 10:1.
Za konečné 3. miesto aj prístup počas ce−
lého sezóny im patrí poďakovanie klubu aj
divákov.               − IGOR MACHAVA − 

Diváci: 80; rozhodovali: Ďurčov,
Mihálik, Sabo; góly: D − P. Balga, P.
Filip, T. Béreš, H − Kalmár, Tóth; naj−
lepší hráč: D − Hromada, H − gojo
Garaj; zostavy: D − Hromada, Balga,
Jánošík, P. Filip, Liska, Sabo, Béreš, I.
Filip, Lalík, Karasy, Černík, stried.: Šte−
fan, Datko, H − Bartoš, Halász, L. Garaj,
Rég, Kalmár, Tóth, Bavko, Z. Garaj,
Bertók, Merica, Lavo, stried. V. Bala. 

Domáci boli v I. polčase lepším muž−
stvom, nakoľko museli premieňať gólové
šance. Hostia sa síce snažili, no v II. pol.

mala hra priemernú úroveň. Domáci šan−
ce nevyužili a hostia, naopak, stav znížili. 

− JOZEF KARASY −  

Diváci: 70; rozhodovali: Ďuriš, P.
Kalmár, st., Košelák; zostava: D −
Bablena, Paterman,  Motoška,
Nemčok, Zolnay, Radoš, Dobra, Šaran−
ko, Skabella, Žingor, Gluch, stried.:
Bakoš, Vízi, Šramka; H − Krupčiak,
Baláž, Málik, Varga, Nagy, Mihalovič,
Lukács, Buriš, Bolgár, Kuzma, Kollár. 

Zápas začal slávnostným odovzdaním
pohára Olovárom z rúk predsedu ObFZ V.
Krtíš  L. Krnáča a sekretára J. Černáka za
víťazstvo v okresnej triede a postup do V.
ligy. Víťazstvo Olovár proti mužstvu V. Ča−
lomije bolo povinné a potvrdené gólmi:
Šaranka v 14. a 21.́  Ďalšie góly pridali
Gluch v 38. a 45.́  zápasu − čo bol záro−
veň stý gól Olovár v tomto ročníku. V II.
pol. pridali góly v 50.́   Žingor, 60.́
Nemčok  a v 66., 78. a 79.́  Dobra. V 73.́
dal gól za hostí Kuzma, a v 85.́  za do−
mácich zvyšuje Motoška −  na 10 gólové
skóre. Zápas uzavrel gólom hráč hostí
Bolgár − 10:2. Na budúci týždeň hrajú
Olováry dohrávku v Opat. Novej Vsi.         

− ERVÍN VLADÁR − 

Diváci: 60; rozhodovali:  Mačuda,
Ubrankovič, J. Balga; góly: D − Drozd
2x, R. Kubolek, Zuzina, H − Jánoška 2x;
najlepší hráč: D − Mitter, H − Jánoška;
zostavy: D − Veľkov, Matejkin, Chovan,
P. Mitter, Zuzina, R. Kubolek, Oláh,
Bariak, Odaloš, Halama, Drozd, stried.:
Zvara, M. Kubolek, H −  Gőrőg, Balla, N.
Híveš, st., N.  Híveš, ml., Klacso,
Szabo, Sliacky, Szatmári, Jánoška,
Péter, Mihálik, stried. Krekáč. 
Hostia sa ujali vedenia už v 4.´ po chy−

be domáceho stopéra. Do polčasu do−
máci zápas otočili po dvoch góloch
Drozda a R. Kuboleka, ktorý skóroval lo−
bom z 35 m. V 65.´ zvýšili domáci na 4:1
a v 85.´ hostia znížili na konečných 4:2.
Vedenie TJ D. Lom ďakuje hráčom za
výkony v uplynulej sezóne, ako aj obec−
nému úradu, I. družstevnej D. Lom a re−
dakcii Pokrok za výbornú spoluprácu. 

−  MIROSLAV KUBOLEK − 

I.okresná trieda  − 17. kolo

V. liga D: Nenince - Príbelce 3:4 (3:1)

l S. Plachtince − 
Balog n. I. 2:1 (0:1)

Sezóna ukončená víťazstvom

l Lesenice − K. Kosihy 6:1 (1:0)  
Tabuľkové aj susedské derby

l M. Kameň − Hrušov 10:1(4:0)
Jednoznačné víťazstvo 

l Záhorce − Želovce 3:2 (1:1)
Susedské derby 
v slabšom tempe 

l Olováry − V. Čalomija 10:2 (4:0) 
Stý gól Olovár v sezóne

strelil Gluch  

l D. Lom − O. N. Ves 4:2 (3:1)
Body zostali doma 
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Ján Havrila, Sklabiná, 98 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 94 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 94 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 93 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 91 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 90 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 90 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 89 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 88 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 88 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 87 b.
František Fónod, Čebovce, 86 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 86 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 84 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 84 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 83 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 82 b.
František Petényi, Vinica,79 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 79 b.
Jozef Kováč, Vinica, 79 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 77 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 77 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 77 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 76 b.
Štefan Filip, Záhorce, 76 b.
Miro Černák, M. Kameň, 75 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 74 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 74 b.
Erik Košík, Čebovce, 74 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 73 b.
Pavel Filip, Záhorce, 73 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 73 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 72 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom, 71 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 71 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 70 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 69 b.
Ján Kiss, Vinica, 68 b.
Erika Macková, Záhorce, 66 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 65 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 64 b.
Ján Macka, Záhorce, 63 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 55 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 27 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 26 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 26 b.
Samko Bulin, Nenince, 20 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 19 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 4 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 2 b.

Informácie na tel. č.: 047 /48 31 333
(pondelok − piatok, 8.00 − 16.00 hod)

Poradie 
futbalovej tipovačky

V minulom čísle sme na strane 22
priniesli článok o nultom ročníku
futbalového turnaja, ktorého sa
zúčastnili dve družstvá polície,
pracovníci muničného skladu na
Lešti, Obvodný úrad vo V. Krtíši a
Úrad práce sociálnych vecí a rodi−
ny V. Krtíš. Posledne menovaní
pracovníci ÚPSVaR−u (na fotogra−
fii) sa umiestnili na konečnom tre−
ťom mieste a nie na štvrtom ako
sme uviedli. Štvrtá priečka patrila
družstvu Muničák. Hráčom z Úra−
du práce sa ospravedlňujeme.       

−m−

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

IV. liga JUH: Jesenské − V. Krtíš

IV. liga JUH: Č. Balog − Málinec

V. liga D: Lubeník − Tornaľa

V. liga D: Hnúšťa − Nenince

I. trieda:  Hrnč. Ves − Tomášovce

IV. liga JUH: Fiľakovo − Badín

V. liga D: Hajnáčka − Vinica

I. trieda: Sklabiná − D. Strehová

V. liga D: S. Ďarmoty − Radzovce

I. trieda: Príbelce − Čebovce

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − POSLEDNÉ KOLO!

Bronzoví boli
Pracanti

Bušince bojujú 
o tretie miesto

V piatej dorasteneckej lige sa dve
kolá pred koncom súťaže na tre−
ťom mieste držia mladí hráči z
Bušiniec. Ak im výjdu posledné
dva zápasy, vybojujú si v tejto sú−
ťaži krásne tretie miesto. Držíme
im palce!

Tento týždeň uverejňujeme po−
sledný tiket mimoriadne napína−
vej futbalovej tipovačky. Zaváha
v poslednom kole Ján Havrila, a−
lebo si upevní svoje postavenie a
stane sa víťazom tipovačky?
Všetko sa dozvieme už v budú−
com čísle, po odohraní dohrávok
IV. a V. ligy. Pripomíname, že pr−
ví traja tipujúci dostanú od re−
dakcie 30, 20 a 10 eur. V prípade
zhody bodov sa jednotlivé sumy
delia medzi tiupujúcich.



l Hľadám prácu v chránenej
dielni alebo administratívnu prá−
cu. Inf. m 0907 234 059.  np − 812
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme menežéra kapely.
Hráme prevažne ľudovky. Inf. m
0915 817 276.               np  813

n Na Venevskej ul. pri detskom
ihrisku Permoník sa 12. 6. našiel
zväzok kľúčov s príveskom.
Majiteľ kľúčov sa môže prihlásiť
v redakcii.                   np − 815
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim džíp 4x4 s platnými do−
kladmi. Inf. m 0904 667 867.  

np − 816
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim rodinný dom alebo byt
vo V. Krtíši a okolí. Inf. m 0917
496 282.                     np − 817
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Škul−
tétyho ul. (v pôvodnom stave).
Inf. m 0917 496 282.      np − 818

n Predám okná, dvere, zárubne,
DARLING atď. Inf. m 0907 808
707.                           np − 821
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt po úplnej
rekonštrukcii. Cena dohodou.
Súrne. Inf. m 0918 632 966.  

np − 822
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem zrekonštruovaný
2−izbový byt na B. Nemcovej
(murované jadro). Inf. m 0908
527 535.                      np − 823
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce (dlažby, obklady,
plávajúce podlahy). Inf. m 0907
229 634.                      np − 824

n Predám 4−izbový byt na
Lučenskej 32, prerobený na bez−
bariérový. Cena dohodou. Inf. m
0908 218 063.               np − 825
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám maringotku, vhodnú
pre včelárov, na chatu, rozmer 7
x 2,40 m. Cena dohodou. Inf. m
0907 849 427.              np − 826

l Kúpim BRAMAC KLASIK, MO−
NERO − zvyšky zo stavby. Inf. m
0907 657 917 − volať po 17.00
hod.                          np − 829
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok v
okrese V. Krtíš, v obci Nová Ves,
rozloha 33 árov, cena dohodou.
V prípade záujmu ma, prosím,
kontaktujte na tel. čísle 0908 091
123.                           np − 831
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PO UZÁVIERKE

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Kontumujeme MFS 19. kolo I. trieda

dorast FK M. Kameň – FK Sklabiná
podľa cčl. 100/e SP v prospech FK M.
Kameň, výsledok 5:0 zostáva v plat−
nosti.

Na základe vzájomnej dohody naria−
ďujeme odohrať druhý barážový zápas
žiakov medzi FK Nenince – FK V. Krtíš
dňa 16.6.2013 o 14:30 h. na ihrisku FK
Nenince.  

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D129 ŽK zo dňa 9.6.2013 I. tr. dospelí:
P. Molnár 1175541, E. Krupčiak
1241143, J. Mihalovič 1082281 Balog,
R. Datko 1202176, I. Hromada
1165606, P. Černík 1097741, I. Filip
1028546 Záhorce, M. Kotian 1048111,
R. Balla 1232213, Z. Balla 1032385 K.
Kosihy, F. Celleng 1225287, JU.
Matúška 1165076 M. Kameň, L.
Ubrankovič 1176035 Želovce, R.
Radoš 1172020 Olováry, G. Balla
1178458 O. N. Ves, K. Balá 1199825,
R. Babka 1121339 Lesenice, P.
Augustín 1084389, M. Sás 1089154,
M. Fašang 1183380 Hrušov, P. Balík
1201046, P. Cúth 1206379, M.
Stankovič 1183967 S. Plachtince, T.
Malík 1179979, B. Hudec 1136095, G.
Zolczer V. Čalomija.
ŽK II. trieda: John Morice v1330903, L.
Čengel 1092377, I. Jonás 1315238
Sečianky, R. Smiknya 1313972, B.
Buriš 1180756 Kosihy n. I..
D130 L. Čenger 1092377 Sečianky 1
MFS nepod. od 12.6.2013 podľa 1/13−
5a, poplatok 5 eur.
D131 J. Matúška 1165076 M. Kameň 1
MFS nepod. od 12.6.2013 podľa 1/13−
5a, poplatok 5 eur.
D132 A. Páaztor 1090275 Kosihy n. I.
1 MFS pod. od 12.6.2013 do
11.10.2013 podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D133 A. Nagy 1145768 V. Čalomija 1
MFS pod. od 12.6.2013 do 11.10.2013

podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D134 P. Mitter 1171917 D. Lom 1 MFS
pod. od 12.6.2013 do 11.10.2013 pod−
ľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D135 P. Cúth 1206379 S. Plachtince 3
MFS nepod. od 10.6.2013 podľa 1/3b,
poplatok 5 eur.
D136 M. Filip 1060769 Záhorce 6 MFS
nepod. od 10.6.2013 podľa 1/3b, po−
platok 5 eur.
D137 DK upravuje v D 128 popis dis−
ciplinárneho previnenia na 2/1b.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−
volať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  

Správa zo sekretariátu:
Mesačná zberná faktúra:

−  FK v stanovených prípadoch neuhrá−
dzajú jednotlivo pokuty a poplatky súvi−
siace hlavne činnosťou VV a komisií,
prostredníctvom poštových poukazov,
platobnými elektronickými príkazmi atď.
−   VV a príslušné komisie (s výnimkou
MaK) sú povinné vo svojich správach
zo zasadnutí uvádzať v Spravodaji výš−
ku poplatkov, ktoré sú FK následne po−
vinné uhradiť v mesačnej zbernej faktú−
re.
−    Úhrada pokút a poplatkov je v sta−
novených prípadoch zabezpečovaná
súhrnne mesačne po skončení kalen−
dárneho mesiaca prostredníctvom me−
sačných zberných faktúr vystavova−
ných pre jednotlivé FK v ISSF.
−  Mesačné zberné faktúry nie sú za−
sielané na jednotlivé FK poštou, ale sú
vystavené pre potreby úhrad jednotlivý−
mi FK v elektronickej podobe v ISSF.
−  FK sú povinné uhradiť mesačnú zber−
nú faktúru v termíne do 14 dní odo dňa
jej vystavenia na účet SFZ číslo
5029610884/0900, pričom úhrada mu−
sí byť pripísaná na účet v posledný deň
splatnosti vo fakturovanej výške a so
správnym uvedením variabilného sym−
bolu úhrady.

−  V prípade neuhradenia mesačnej
zbernej faktúry v posledný deň splat−
nosti, má príslušné družstvo FK najvyš−
šej vekovej kategórie štartujúce v súťa−
ži ObFZ (v poradí dospelí, dorast)
dňom nasledujúceho zasadnutia DK
nepodmienečne zastavenú činnosť do
dňa úhrady mesačnej zbernej faktúry.
Príslušné družstvo FK MFS odohrá, ale
po skončení súťaže mu príslušná ria−
diaca komisia za každé takto odohraté
MFS v nepodmienečne zastavenej čin−
nosti odpočíta 3 body. Za neuhradenie
mesačnej zbernej faktúry v posledný
deň splatnosti má FK zároveň zastave−
né matričné činnosti do dňa úhrady
mesačnej zbernej faktúry.
−  V rámci mesačných zberných faktúr
nebude zabezpečovaná úhrada: a)
štartovných vkladov do súťaží – kap. C.
bod 1 písm. a RS.
KR (predseda, Peter Kuchársky) −

Zmena DL:
Dospelí I. trieda, 12. kolo, 23. 6. 2013,
17.00 hod.: Balog n. I. – M. Kameň −
Pásztor, Ubrankovič, J. Balga.
O. N. Ves – Olováry: Majer, P. Kalmár,
st., P. Kalmár ml.
LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č.49

II. TRIEDA

ŽIACI − A

n Predaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf. m 0918 565
355.                        np − 814

n Najlacnejšie úvery bez pre−
verenia príjmu a zaručenia.
Inf. m 0905 135 649.   np − 559

n Dám do prenájmu 1−izbový
byt na SNP vo V. Krtíši. Cena:
200 euro/mesačne s energia−
mi. Voľný od 1. júla 2013. Inf.
m 0904 256 464, 0908 355 383.  

np − 669 n Kamenárstvo MILAN TÓTH −
ZOMITA Modrý Kameň ponúka
kvalitné náhrobné kamene a
všetky kamenárske práce s
10% zľavou. Inf. m 0915 213
791, 0905 188 628, 047/48 702
29. V prípade potreby vycestu−
jeme za vami.           np − 827

−JÁN ČERNÁK−...

Priebežné poradie strelcov
gólov I. okresnej triedy


