
Dvadsiateho marca sem za−
mierilo 167 občanov, ktorých
zaujíma kvalita vody z vlastné−
ho zdroja. Výsledky budú hoto−
vé do troch týždňov a budú k
dispozícii na RÚVZ vo V.
Krtíši. V prípade, že by si
chceli dať občania sami vy−

šetriť svoju vodu na dusična−
ny a dusitany, stálo by ich to
minimálne do 15 euro, ku
ktorým ešte treba prirátať
cenu za odvoz vzoriek do la−
boratória v Banskej Bystrici.

Text a foto:
JANA KAMENSKÁ 
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Keď sme pred pár týždňami dostali do redakcie prvú fotografiu
dieťaťa v maske, netušili sme, aký obrovský úspech zožne naša
súťaž o najkrajšiu detskú masku. Spolu sa do našej súťaže zapojilo
22 detí. Redakčná rada rozhodla, tak ako vždy v prípade detských
súťaží,  urobiť dve kategórie. 

V prvej, do 5 rokov, je poradie
nasledovné: 

1. miesto Pirát 
BRUNO PENKSA 

zo Stredných Plachtiniec, 
2. miesto Červená čiapočka 
MICHAELA TÖRÖKOVÁ 

zo Sucháňa,
3. miesto Pirát LACKO 

HALKO z Neniniec.

V druhej kategórii od 5 − 10
rokov dostali najviac kupónov
tieto detičky: 

1. Starenka BIANKA
ŠTIAVNICKÁ, z V. Krtíša

2. Batman TOMÁŠ HEVEŠ
zo Sucháňa 

a 3. Pirát FILIPKO BARTÓK
zo Sklabinej. 

Výhercom blahoželáme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do našej súťaže. Víťazi si môžu spolu s rodičmi
prísť  prevziať ceny, ktoré venuje redakcia POKROK, k nám do redakcie v pondelok 7. apríla 2014,

prípadne sa  na odovzdaní ceny dohodnite na tel. číslo: 0902 302 102 − R. Hornáčeková. 

Na víťazov už 
čakajú tieto pekné

ceny

Pri príležitosti Svetového dňa zdra−
via organizuje  Poradňa zdravia v
priestoroch  Hontiansko−novohrad−
skej knižnice vo Veľkom Krtíši
8.4.2014 od 8.hod do 12.00 hod.

BEZPLATNÉ 
VYŠETRENIE

l vyšetrenie krvi − celkový choles−
terol, glukózu l meranie krvného
tlaku, pulzu a percenta telesného
tuku  l individuálne poradenstvo
na základe výsledkov vyšetrení.
Bližšie informácie o podujatí môže−
te získať v Poradni zdravia na
Baníckej ulici č. 5 vo Veľkom Krtíši,
tel. č. 49 117 17 alebo priamo v
Hontiansko−novohradskej knižnici.

Správu o činnosti ZMOVR za
rok 2013 predniesol predseda
združenia Ing. Dalibor
Surkoš. V správe prítomných
starostov informoval aj o pra−
videlnom stretávaní Rady
ZMOVR každú prvú stredu v
mesiaci. Na týchto stretnuti−
ach sa riešia aktuálne problé−

my života miest a obcí. V u−
plynulom roku sa starostovia
a primátori zaoberali aj pro−
blematikou podielových daní,
infozákonom i množstvom
kompetencií, za ktoré sú zod−
povední. Zorganizovali tiež
školenia, kde boli prizvaní od−
borníci na tie problematiky,

ktoré sa starostov a primáto−
rov týkali. Na záver Snemu
starostovia prijali uznesenie,
v ktorom okrem iného žia−
dajú o návrat financovania
podielových daní späť na výš−
ku pôvodných  70,3 %,  na−
koľko súčasná výška (67%)
nezabezpečuje možnosť plno−
hodnotného výkonu samos−
právnych funkcií, ktoré mu−
sia obce zabezpečovať pre
svojich obyvateľov. 

−Mgr. ERIKA GREGA− 

Rokovali starostovia zo ZMOVR−u
Na pravidelnom rokovaní snemu ZMOVR − Združenia miest a

obcí veľkokrtíšskeho regiónu, sa v M. Kameni stretli starosto−
via nášho okresu 25. 3. 2014. Pozvanie na snem prijala aj pod−
predsedníčka ZMOSu,  Viera Krakovská. Na programe rokova−
nia starostov boli aktuálne otázky samosprávy.

Víťazi detských masiek sú známi 

Zaujíma nás, čo pijeme
Pri príležitosti Svetového dňa vody pracovníci

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Veľkom Krtíši znova ponúkli svoje konzultačné služby. V
spolupráci s RÚVZ v Banskej Bystrici odoberali priamo
pred budovou svojho úradu vzorky vody z individuálnych
vodných zdrojov na vyšetrenie ukazovateľov dusitanov a
dusičnanov.

Vzorky vody preberali pracovníci RÚVZ so sídlom vo V. Krtíši: Ing. Magda Kovácsová, Zlatica Foltánová, MUDr. Jana
Adamová a Ladislav Híveš. Po prebratí ich odovzdali vodičovi Jurajovi Pavlovi, ktorý ich odviezol do laboratória v Banskej
Bystrici



V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu a predsa nás ich príchod 
prekvapí. Tým skôr, keď prídu náhle a neočakávane. So smútkom v srdci oznamujem

všetkým príbuzným a známym, že v mesiaci marec som stratila svoje obidve deti: 

Svoju sestru Darinu
o 12 dní nasledoval 

22. marca 2014 aj môj syn 
DUŠAN POHÁNKA, 
nar.  6. 11. 1958 z Veľkého Krtíša. 

"Lúčim sa s Vami, moji milí, 
srdce mi dotĺklo, odišli sily..

Dvojnásobná rana krutého osudu† †

Dňa 9. marca 2014 nás navždy opustila 
moja jediná dcéra 

DARINA MARTINKOVÁ, rod., POHÁNKOVÁ,
nar. 29. 5. 1961 z Veľkého Krtíša.  

"Smrť môže byť priťažká, smrť môže byť vyslobodením. 
Nepreklínajme ju, zmierme sa s ňou. 

Bolesťou unavená, odišla si, zanechajúc všetko, čo rada mala si. 
Nám ostala len malá fotka na pamiatku, sme siroty − už nemáme matku."

V tichu úprimných slov chceme vyjadriť poďakovanie všetkým dobrým ľuďom, ktorí s nami odprevadili na poslednú cestu 
do veľkokrtíšskeho cintorína obe moje deti, kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Nikdy nezabudneme: mama, dcéra a neter Denisa s priateľom Júliusom a dcérkou Leou, syn a synovec Ivan, sesternica Angelika,
Petra, Milka s rodinami, bratranec Milan a strýko Milan.  

"Nie je pravda, že čas hojí rany.
Len tú bolesť zatlačí  hlboko do duše
a srdca, že na povrchu nie je až tak
vidieť." Dňa 27. 3. uplynuli štyri roky
ako nás náhle opustil náš milovaný 

ocinko ROBKO BERNÁTH 
vo veku 36 rokov. 

S láskou každý deň na Teba spomínajú: 
manželka, dcéry Nikolka a Natálka, 

celá zarmútená rodina a známi. 

Ocinko, 
chýbaš nám...

†
S hlbokým zármutkom 

oznamujeme, že dňa 16. 3. 2014 nás 
navždy opustil manžel, otec a starký

JOZEF IVIC
z Veľkého Krtíša, ulice Lučenskej,

vo veku 82 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na

jeho poslednej ceste a ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka Emília, syn s manželkou, vnučky, 
vnuci, pravnučka a pravnuci. 

Budeš nám veľmi
chýbať†

"Do večnosti odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu 

a lásku mal rád." Ako úder blesku 
nás pred štyrmi rokmi zasiahla 
neuveriteľná správa, ktorá nám 

zvestovala náhly a tragický odchod nášho
milovaného manžela, syna, švagra 

a krstného otca PAVLA TREŠA z Trebušoviec,
ktorý nás opustil 25. 3. 2010 vo veku 57 rokov. 

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka a ostatní príbuzní. 

Láska, úcta a spomienky
zostávajú

†

S láskou a úctou si už deviaty rok 
pripomíname 2. apríla, kedy nás náhle 

opustil náš drahý 
ŠTEFAN FELEDI z Veľkého Krtíša.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomínajte s nami.

Manželka Anička, dcéra Marika 
so synčekom Paľkom a syn Števo

Deväť smutných rokov
bez Teba

†

"Mal nás všetkých rád a chcel ešte
veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, keď
musel do večnosti ísť. Nechajme ho
tíško spať, čo bolo súdené, muselo sa
stať. Nech jeho telo v rodnej hrude v
pokojnom spánku odpočíva, v pamäti
našej žiariť bude, pamiatka jeho stále
živá." Dňa 20. 3. 2014 nás navždy opustil

náš drahý manžel, otec a starý otec 
MIKULÁŠ KAJTOR z Kováčoviec vo veku 67 rokov. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom 

z PZ Kováčovce a včelárom za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.     Smútiaca rodina. 

Musel do 
večnosti ísť† "Odišiel si tichučko ako odchádza

deň a v našich srdciach zostáva 
spomienka len. Slzy v očiach, 

v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Zhasli oči, stíchol hlas, len

spomienky na Teba zostanú v nás." 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že

nás dňa 17. 3. 2014 navždy opustil náš 
milovaný otec a starký 

MILAN KLENOVČAN z V. Krtíša vo veku nedožitých 73 rokov. 
Ďakujeme za starostlivosť počas jeho posledných dní  personálu

DD a DSS vo V. Krtíši. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Dobrotivý Boh nech odmení svojím požehnaním 

všetkých, ktorí sa zúčastnili na jeho poslednej rozlúčke. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina. 

Zostali nám iba 
spomienky†
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Už aj Veľký Krtíš patrí k
mestám, kde existuje rodinné
centrum. Za účasti jeho zakladaj−
úcich členov, vedenia mesta a
hojnej účasti mamičiek s deťmi
ho otvorili 24. 3. 2014 v priesto−
roch veľkokrtíšskeho kultúrneho
domu.  

Predsedníčka dnes už existujú−
ceho občianskeho združenia
Rodinné centrum Macík Lucia
Belicová bola hlavnou iniciátor−
kou myšlienky vytvoriť prvé  za−
riadenie tohto druhu v našom o−
kresnom meste: "Ako dvojnásob−
ná matka som sa častokrát pre−
chádzala s deťmi po meste a uva−
žovala nad tým, že by bolo dobré,
keby sa mohli rodiny s deťmi stre−
távať v nejakom zariadení, kde
by si mohli rodičia  spoločne vy−
mieňať skúsenosti, a kde by sa de−
ti mohli zahrať, vzdelávať sa a
zabaviť. Našťastie, neostalo len
pri úvahách, a vďaka ďalším za−
nieteným ľuďom ako Marcelka
Krnáčová a Nika Andoková, sme
sa dnes stretli v našom krásnom
rodinnom centre Macík.
Samozrejme, celému projektu
predchádzalo mnoho príprav.
Prioritou bolo nájsť vhodné
priestory a na našu radosť nám
vyšiel v ústrety najmä viceprimá−
tor MUDr. Mirko Trojčák i pri−
mátor V. Krtíša Ing. Dalibor
Surkoš a poskytli nám ideálne
miesto v kultúrnom dome.
Nasledovala registrácia OZ na
Ministerstve vnútra a potom sme
sa už pustili do mravenčej práce
a pretvorili tieto priestory do
dnešnej podoby. " − hovorí L.
Belicová, ktorú dopĺňa ďalšia
členka OZ Marcela Krmáčová:
"Mali sme šťastie na dobrých a
pre vec zapálených ľudí, ktorí
nám veľmi pomohli. So zariade−

ním nám  pomohla jedna z ma−
mičiek Mgr. Andrea Legényová,
ktorej sme za to veľmi vďační. V
ústrety nám vyšli aj materské ško−
ly v meste, dostali sme od nich
skrinky, stoličky, stoly. Finančný
príspevok sme dostali aj od
Mestského úradu, ten sme zatiaľ
nevyčerpali. Ostatné vybavenie a
hračky sme do centra nosili po−
stupne, každý niečím prispel. S
výzdobou nám pomáhala šikov−
ná kvetinárka − aranžérka, pries−
tory oživil svojimi pestrými ma−
ľbami Tibor Gonda, ktorým tak−
tiež patrí naša obrovská vďaka." 

Centrum môžu navštevovať
všetky mamičky, celodenný
vstup vyjde na symbolické jedno
euro. Ak by sa niekto chcel stať
súčasťou OZ RC Macík, bude sem
chodievať a podieľať sa na jeho
chode a činnosti, môže získať me−
sačnú permanentku za 10 eur.
Okrem zľavy na pobyt v centre
bude obsahovať aj rôzne benefi−
ty. Macík bude otvorený každý
pracovný deň od 9.00 hod. − 12.00
hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
Cieľom rodinného centra Macík
bude vytvárať priestor pre stre−
távanie sa mamičiek a detí, dis−
kusiu, neformálne rady, vzájom−
nú pomoc a podporu.  M.
Krmáčová: "Všetky maminy, kto−
rých deti navštevujú materskú
školu sa vlastne s dieťatkom na
celý deň rozlúčia, len im z dverí
zakývajú a nechajú ich v škôlke.
Teraz majú možnosť byť v centre
aj spolu s dieťaťom. Na druhej
strane, v meste je viacero mami−
čiek, ktorých deti sa z kapacit−
ných dôvodov nedostali do
škôlok, resp. do nej nemôžu dieťa
z rôznych dôvodov umiestniť, sme
tu pre ne my a tieto mamičky

môžu využiť služby nášho
Macíka. Rovnako to však platí aj
pre škôlkarov, ktorí k nám môžu
prísť v poobedných hodinách."
Do centra môžu prichádzať nie−
len mamičky, ale aj oteckovia a
starí rodičia, čo vytvára možnos−
ti pre viacgeneračnú komuniká−
ciu. Rodičia iste ocenia rozvoj
schopností svojich detí v nestre−
sujúcom a esteticky pôsobiacom
prostredí. V priestoroch centra
budú deti môcť rozvíjať svoje ma−

nuálne zručnosti, pohyb  či spo−
ločné hry.    

Marcela Krmáčová: "Do budúc−
na plánujeme s organizovaním
tvorivých dielní či kurzov − vý−
tvarných, hudobných i jazyko−
vých. Čo sa hudobného vzdeláva−
nia týka, máme k dispozícii kla−
vír, cudzojazyčný rozvoj zabezpe−
čia učiteľky angličtiny a nemči−
ny. Mysleli sme samozrejme aj na 

(Pokračovanie na str. 5)

Aj Veľký Krtíš už má svoje rodinné centrum  
Rodinné centrá nie sú v rámci Slovenska už pár rokov žiadnou novinkou. Prvotným cieľom ich zakladania bolo pomáhať matkám na mater−
skéj, ktoré sa často cítia izolované či spoločensky nedocenené. Vďaka rodinným centrám tak mohli nadviazať kontakt s inými matkami, nájsť
priestor pre vlastnú realizáciu a zároveň aj pre realizáciu svojho dieťaťa.  Rodinné centrum pomáha zviditeľniť význam materstva a rodiny
vôbec. Cez aktivity organizované pre rodiny s deťmi je výbornou formou vyžitia voľného času, ktorá stmeľuje jej členov. Je miestom socializá−
cie detí i miestom možného všestranného rozvoja ich osobnosti.  Deti milujú bezprostredné spoznávanie sveta okolo seba. Pasívna pozornosť a
počúvanie druhých však nikdy nestačí. Každá mamička vie, že rozvoj schopností detí je viac podmienený ich priamym skúmaním, vyskúšaním
a testovaním vecí, ako iba počúvaním. A práve tieto možnosti im rodinné centrum poskytuje.   

Vo Veľkom Krtíši je
Macík prvým 

Celodenný vstup 
za euro  

Spoločná fotografia všetkých, ktorí sa podieľali 
na úspešnom zrode rodinného centra Macík

Deti s rodičmi sa od prvej chvíle v Macíkovi cítili výborne
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Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža Veľký Krtíš oznamuje: 

BUDE VÝROČNÁ 
ČLENSKÁ SCHÔDZA

Výročná členská schôdza sa uskutoční 4.apríla 2014 
o 15.30. hodine v priestoroch reštaurácie Novohrad 
na baníckej slobodárni (bývalý Gastrohel). Účasť členov je nutná. 
Prosíme všetkých, aby si priniesli svoje členské preukazy. 

J.UBRANKOVIČOVÁ, predsedníčka MS SČK V. Krtíš 

Zodpovednosť zatiaľ len na rodičoch  
"Za dieťatko v centre sú zodpovední rodičia, v blízkej budúcnosti však

plánujeme zabezpečiť v centre pedagogický dozor a v tom prípade bu−
de môcť mamička zveriť svoje dieťa nám a môže si napríklad vybaviť
čo potrebuje, alebo si len tak oddýchnuť − keďže materská dovolenka
veru žiadnou dovolenkou nie je :−) V centre máme samozrejme svoje
pravidlá a stanovy, ktoré by si mali rodičia pri prvej návšteve preštu−
dovať. Spomeniem snáď najzákladnejšie pravidlo − vyžadujeme, aby ku
nám prišli zdravé deti i rodičia, aby sa predišlo nákaze ostatných. Ale
ako bolo vidieť aj na dnešnom otvorení, ktoré nám vyšlo na výbornú,
pôsobili sme ako zabehnuté centrum a radosť v detských očkách a spo−
kojné úsmevy na tvárach matiek i oteckov boli dostatočným zadosťuči−
nením našej práce. Veríme, že počnúc dnešným prvým dňom budeme
rodinám s malými deťmi rozdávať len samé šťastie a radosť", zapriala
Macíkovi Marcela Krnáčová na záver.  Rovnako mu zaželali aj ma−
mičky, ktoré prišli na otvorenie RC Macík a jeho zriadenie privítali s
otvorenou náručou.                           − Text a foto: MARIAN SEDLAČKO−

(Dokončenie zo str. 4)
telesný rozvoj detí a o−
krem tančekov pri
známych detských
skladbách je pre ne
pripravená aj inštruk−
torka detskej zumby.
Takže určite nebude−
me len nejakým pasív−
nym zariadením.
Plánov máme mnoho,
pohrávame sa najnov−
šie s myšlienkou uspo−
radúvania jednodňo−
vých táborov −  najlep−
šie v čase jarných a in−
ých kratších prázdnin
− aby rodičia s deťmi
prišli k nám a nemu−
seli krvopotne vymý−
šľať domáci prázdni−
nový program. Okrem
toho by sme veľmi
chceli raz mesačne
zorganizovať besedu s
detským lekárom − pe−
diatrom, ktorý by odpo−
vedal na otázky matiek tý−
kajúce sa zdravia ich detí.
Plánujeme napríklad aj u−
sporadúvanie kozmetických
kurzov alebo burzy obleče−
nia...  Mamičky, ktoré nás
budú navšetevovať budeme
samozrejme o všetkých akti−
vitách vopred informovať,
prípadne si ich budú môcť
prečítať na sociálnej sieti a
samozrejme aj cez týždenník
POKROK ."  

Mladších drobcov zaujala najviac šmýkalka 
s loptičkovým bazénom

lLekárska 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 h. LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ: pondelok − pi−
atok 16.00 −  20.00 h., sobota, ne−

deľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00
− 20.00 h.

Služby lekární −APRÍL 
Dr. Max: 1, 7, 19, 20, 25.
Panacea: 2, 8, 14, 26, 27, 
Aqua viva: 3, 9, 15, 21.

Biely lev: 4, 10, 16, 22, 28, 
Čierny orol: 5, 6, 11, 17, 23, 29.
Belladonna: 12, 13, 18, 24, 30.

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE R − SERVICE 
− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne 

zastúpenie PNEU
VRANÍK. Využite
predaj pneumatík

za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika.
Písecká 3, V. Krtíš, tel. 0915 832 193

Na otvorení Macíka bolo veselo

Punčovú macíkovú tortu spoločne 
rozkrojili, zľava: členka OZ RC Macík

M. Krnáčová, predsedníčka L. Belicová,
podpredsedníčka N. Andoková a primá−

tor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš

Obyvatelia V. Krtíša, ale aj oko−
litých dedín si už zvykli, že ak
majú problémy v meste, môžu sa
obrátiť o pomoc aj na Mestskú
políciu vo V. Krtíši. Sídlo MsP
bolo dlhé roky na Železničnej
1, ale v týchto dňoch sa priesto−
ry polície v obytnom dome, ne−
populárne známom "žlťáku",
uvoľňujú. MsP sa sťahuje.
Prečo, kde bude sídliť a čo bu−
de   v   uvoľnených priestoroch,
sme sa spýtali asistentky pri−
mátora Mgr. Eriky Grega:  
"Z hľadiska riadiaceho proce−

su je lepšie, keď mestská polí−
cia sídli v budove a v blízkosti

mestského úradu. Ďalším z
dôvodov boli aj hygienické pod−
mienky, ktoré sú, ešte stále v
súčasných  priestoroch (Ul. že−
lezničná), nie veľmi vyhovujú−
ce. Novou adresou MsP bude
Ul. J. A. Komenského 1. 
MsP by v týchto priestoroch
mala fungovať niekedy v prie−
behu  apríla, všetko od závis−
losti presťahovania. A keďže
súčasťou MsP je aj kamerový
systém, sťahovanie je o to ná−
ročnejšie. Čo sa týka ďalšieho
využitia uvoľnených priestorov,
táto otázka je ešte stále v štádiu
riešenia."                           −red−

Mestská polícia na Železničnej končí

Potom som videla oranžovo−ru−
žové brušká a so smútkom som si
uvedomila, že tie raky niečo zahu−
bilo. Jedinou útechou mi bolo, že
tok sa prečistí a opäť sa tieto
kôrovce doň nasťahujú z jeho hor−
ných častí. Ale už sa tak nestane...
Celú jeseň a zimu je potok mútny,
plávajú v ňom akési bubliny a ska−
ly sú z toho čohosi sfarbené na bie−
lo. Okrem toho sa v ňom začalo vá−
ľať množstvo odpadkov. 

Nie som jediná, kto si zmenu v
Krtíšskom potoku všimol, dokonca

boli kontaktovaní aj naši verejní
činitelia, ale údajne neprišli na
pôvod bublín a mútnej vody. Musí
to byť veľmi náročné pustiť sa pro−
ti jeho toku a zistiť, od ktorého bo−
du už bubliny neplávajú... Alebo sa
opäť jedná o záujmy, ktoré bežný
občan nesmie narúšať svojimi ma−
lichernými sťažnosťami? 
Naozaj ostane vinník nepotresta−

ný, a my ostatní, sa budeme len
nemo prizerať ako sa jediný potok
vo Veľkom Krtíši zmení na smra−
dľavú stoku?             − IKARKA − 

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS

Kde sa podeli raky 
z Krtíšskeho potoka? 

NAPÍSALI 
STE NÁM

Tečie popri našom dome. Jediný poriadny tok vo Veľkom Krtíši. Minulé
leto sa v ňom preháňali čereble a raky veľké ako dlaň. S úžasom som
ich pozorovala a ukazovala svojmu synovi, lebo hoci pochádzam z de−
diny, také raky som ešte nevidela. A keďže sa hovorí, že raky žijú len v
čistej vode, bez obáv som nám  obom vyhrnula nohavice po kolená a v
horúčavách sme sa brodili v osviežujúcej vode potoka.  

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M
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Ako postupovať pri takýchto si−
tuáciách, čo môže občan urobiť a
ako sa brániť proti takýmto ne−
kalým praktikám prišla JUDr.
M. Jankovská so svojimi spolu−
pracovníkmi informovať aj oby−
vateľov V. Krtíša. Na stretnutie s
ňou sa v zasadačke Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny vo V.
Krtíši zišli nie iba dôchodcovia,
ale aj mladší obyvatelia mesta,
ktorých táto problematika zaují−
ma a možno mnohých aj priamo,
či nepriamo dotýka. Veď v sú−
časnej dobe žije na Slovensku na
hranici chudoby takmer 700 000
ľudí. Kvôli pretrvávajúcej vyso−
kej nezamestnanosti začínajú
peniaze chýbať aj v bežných do−
mácnostiach. 

Na Slovensku dnes prebieha
takmer milión exekučných ko−
naní, pričom iba v roku 2012 bo−
lo na súdy doručených takmer
500 000 nových návrhov na zača−
tie exekúcie. Aj kvôli drobnému
úveru sa môžete dostať do väze−
nia. Hovoria o tom mnohé prípa−
dy z celého Slovenska. O jednom
z nich hovorila aj JUDr. M.
Jankovská. Pani Lýdia si zobra−
la krátkodobý úver 1 000,− eur od
nebankovej spoločnosti. Úver
bol poskytnutý na 1 rok a celko−
vo mala zaplatiť 1 860,− eur. Ako
invalidná dôchodkyňa s manže−
lom, ktorý prišiel o zamestnanie,
pri 86 % úroku už po troch
mesiacoch bola pani Lýdia v o−
meškaní so splátkami.
Omeškanie bolo ročne sankcio−
vané až vo výške 91,25 % dlžnej
sumy. Od obchodnej zástupkyne
dostala ďalší úver na splácanie
skoršieho dlhu. Táto situácia sa
počas 3 rokov opakovala ešte

šesťkrát a pani Lýdia dostala už
v poradí deviaty (!!) úver vo výš−
ke 3 300,− eur. To už pani Lýdia
vôbec nemohla splácať a nasle−
dovali polícia, prokurátor a súd.
Pod ťarchou dôkazov uzavrela
pani Lýdia dohodu o vine a tres−
te. Pôvodne drobný úver ju dovi−
edol až k odsúdeniu za trestný
čin podvodu s podmienkou. 

Takáto situácia sa môže ľahko
stať komukoľvek. Dá sa vôbec
brániť proti takýmto praktikám
nebankových spoločnosti? Má
klient šancu podniknúť nejaké
kroky? Na našu otázku, čo naj−
skôr robiť v takomto prípade,
JUDr. M. Jankovská odpoveda−
la:  
"Prvá inštancia, na ktorú sa má

klient obrániť je súd. Ten musí
vedieť o prípade. Ak už niekomu

hrozí exekúcia, v prvom rade sa
musí brániť tým spôsobom, že
buď podá návrh na odloženie e−
xekúcie, alebo návrh na jej za−
stavenie. Tu je dôležité, či bola
podpísaná rozhodcovská dolož−
ka a či o exekúcii rozhodoval vše−
obecný súd, ktorý je normálny
štátny súd, alebo o nej rozhodo−
val rozhodcovský súd. Ak o nej
rozhodoval rozhodcovský súd,
tak súd je povinný posúdiť aj cel−
kovú zmluvu. Prax je taká, že ak
sa exekvuje na základe rozhod−
nutia rozhodcovského súdu, tak
v prevažnej väčšine sa takáto e−
xekúcia zastavuje, pretože práve

podpísanie rozhodcovskej dolož−
ky o tom, že má rozhodovať roz−
hodcovský súd nie je v poriadku.
V tomto prípade je teda veľká
šanca, že exekúcia bude zastave−
ná. Len sa treba brániť. Nie je
možné nechať prebiehať proces
exekúcie. Súd sa o nej musí do−
zvedieť. Momentálne súdy zasta−
vili okolo 10 000 exekúcií práve
preto, že exekučným titulom je
rozsudok rozhodcovského súdu."
Keď sa už dostaneme do podob−
nej situácie, často si dávame za
vinu to, že sme vôbec podpísali
podmienky takéhoto úveru. Ako
však povedala JUDr. M.
Jankovská, nie je to až tak cel−
kom naša vina. 
JUDr. M. Jankovská: "Nie je vi−

na dlžníka to, že nemá dostatok
finančných prostriedkov na

splácanie 400 % úroku. Takýto
úrok je nemorálny, nezákonný a
v žiadnom prípade ho nemôžeme
dopustiť. Sú rôzne  rozhodnutia
súdov, ktoré rozhodli, že takýto
úrok je nezákonný. Je veľa kli−
entov, ktorí sa hanbia za to čo
podpísali, čo urobili, kladú si to
za vinu. Nie je to pravda, nie je
to ich chyba. 

Podmienky úveru sú často ne−
výrazné, písané drobným pís−
mom a poskytovateľ, ktorý úver
ponúka,  nevysvetlí poriadne kli−

entovi podmienky poskytovania
úveru  − čo bude zmluvná pokuta
a podobne.  A hlavne, nebankov−
ky nezisťujú, či klient má penia−
ze na splátky. Neskúmajú bonitu
klienta a to je dôvod k neplat−
nosti zmluvy."

Ale nie iba nebankovky sa za−
merali na túto skupinu občanov
− dôchodcov. Dôverčiví starší ľu−
dia sú dobrou "korisťou" aj pre
podomových obchodníkov −
šmejdov.  

Často sa stáva, že v poštovej
schránke nájdete množstvo letá−
kov, v ktorých vás pozývajú na
rôzne jedinečné predajné akcie.
Stačí zavolať a prihlásiť sa. Ak
privediete aj známych, máte
plus. Niektoré sú výhradne urče−
né napríklad pre manželov.
Podľa druhu akcie vás čaká vý−

let do zahraničia, kuchárska
šou, večer plný výhier, výlet za
rôznymi čokoládovými, kačací−
mi či husacími dobrotami alebo
môžete urobiť niečo pre vaše
zdravie − zmerajú vám tlak, cho−
lesterol a podobne. Spoločným
znakom všetkých takýchto akcií
je ale psychologická atmosféra
ponúkania tých najlepších a
najvhodnejších produktov.
Pritom vám ponúkajú rôzne vý−
hody, darčeky, bonusy. Ak ne−
máte peniaze pri sebe, uzatvoria
s vami zmluvu o pôžičke, alebo o−
chotne zavezú do banky či k banko−
matu.       (Pokračovanie na str. 7)

Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR radí občanom: 
"Bráňte sa proti nemorálnym úverom 
a otravným podomovým obchodníkom"
Nebankovky a "šmejdi" ryžujú aj na Slovensku. Nielen z našich novín, ale aj z iných médií  sa často do−
zvedáme o takmer neuveriteľných príbehoch ľudí, ktorí kvôli niekoľkým sto, či aj iba desiatkam eur, priš−
li v exekúcii o značný majetok − dom, byt, auto a podobne. V prevažnej väčšine sú to dôsledky nekalých
praktík podomových obchodníkov, alebo nemorálnych úverov nebankových subjektov. Vo veľkej miere
sa do chápadiel dlhovej špirály dostanú aj tí, ktorí toho nemajú veľa − dôchodcovia. Právom sa spoliehajú
na slušnosť u predajcov, ale žiaľ, dnes je situácia iná a platia iné pravidlá, ako keď boli ešte oni ekono−
micky aktívni. Aj dôchodcovia patria medzi skupinu občanov, ktorí sa nedokážu brániť nekalým prak−
tikám nebankových subjektov a podomových obchodníkov, takzvaných "šmejdov" a exekútorom. Je po−
trebné im podať pomocnú ruku. A to je aj jedna z úloh politikov, verejných činiteľov a štátu. Boj proti
týmto nekalým praktikám nebankových subjektom a šmejdom, si zobrala pod patronát štátna tajom−
níčka Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Monika Jankovská. 

Monika Jankovská, štátna
tajomníčka Ministerstva

spravodlivosti SR

Účastníci stretnutia so 
záujmom počúvali nielen
rady, ale aj odstrašujúce
prípady, ktoré sa ľuďom 

udiali

Aj kvôli drobnému ale 
nemorálnemu úveru sa

môžete dostať do väzenia

Nie je to vaša vina 
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(Dokončenie zo str. 6)
Ak sa bránite kúpe, psychologic−
ký tlak na vás sa stupňuje, až zís−
kate pocit viny, že čo všetko vám
oni dali a vy nič nevraciate, až
vás napokon zlomia a niečo si
kúpite. 

Niekedy až doma zistíte, že to,
čo ste si kúpili, vlastne vôbec ne−
potrebujete, alebo že v neďale−
kom obchode môžete tento to−
var získať aj za menej peňazí. Ak
sa potom domáhate zrušenia
zmluvy a vrátenia peňazí, často
prichádzate o všetko. Nielen o
svoje úspory, ale aj o tovar a nie−
kedy môžete skončiť až v rukách
exekútora. 

Mnoho smutných príbehov a
veľa podnetov na nekalé prakti−
ky prichádza na ministerstvo na
Komisiu pre posudzovanie pod−
mienok v spotrebiteľských
zmluvách. Množiace sa podnety
boli signálom, že štát musí za−
reagovať veľmi jednoznačne a
ochranársky nekompromisne.
JUDr. M. Jankovská: "Na
Ministerstve spravodlivosti SR
už dlhší čas pracujeme na pro−
grame "Sedem krokov na ochra−
nu spotrebiteľa", ktorý komplex−
ne zlepší ochranu práv občanov
− spotrebiteľov, osobitne dôchod−
cov na Slovensku − a to v rovine

legislatívy, vzdelávania, preven−
cie a konkrétnej právnej pomoci
a ochrany. V súčasnosti považu−
jem za najdôležitejšie legislatív−
ne zmeny. Ďalší konkrétny krok,
ktorý sa nám podarilo urobiť, je
novela zákona č. 108/2000 Z.z. o
podomovom a zásielkovom pre−
daji, ktorá vznikla v spolupráci
poslancov strany SMER−SD, mi−
nisterstva spravodlivosti a mi−
nisterstva hospodárstva.
Spoločne chceme, aby "šmejdi"
so svojim podvodným podnika−
ním čo najskôr opustili
Slovensko. Aj týmto novým zá−
konom sme v mene našich obča−
nov, dôchodcov a všetkých spo−
trebiteľov, vyhlásili "šmejdom"
vojnu." 

Na stretnutie s veľkokrtíšsky−
mi spotrebiteľmi priniesla štát−
na tajomníčka aj brožúry, ktoré
by mali posilniť právne vedo−
mie a šíriť osvetu medzi obča−
nov, najmä dôchodcov. Aby sa
dokázali ubrániť voči prakti−
kám nielen "šmejdov", ale aj ná−
sledným exekúciám, ktoré nie
sú vždy v súlade so zákonom.
Na záver návštevy JUDr. M.
Jankovskej vo V. Krtíši, sme sa
jej spýtali, kedy sa na nich môžu
obrátiť občania, ak sa už nedo−
kázali sami ubrániť a podľahli
nekalým praktikám nebanko−
vých subjektov, alebo podomo−

vých obchodníkov: 
JUDr. M. Jankovská: "Na našu

organizáciu sa môže klient ob−
rátiť v ktoromkoľvek štádiu pre−
biehajúceho konania. Ľuďom
vieme poradiť čo majú robiť,
ako podať kvalifikovaný návrh
odvolanie. Netreba sa báť − oby−
vatelia sa často obávajú, že ne−
vedia správne odborne napísať
svoju sťažnosť. Treba zjednodu−

šene opísať čo sa im stalo, prilo−
žiť všetky doklady, zmluvy a za−
slať to aj na ministerstvo spra−
vodlivosti na komisiu a aj na
naše združenie. Našimi krokmi
chceme pomôcť spoluobčanom
a poskytnúť im nádej, že aj pri
zdanlivo zúfalých životných si−
tuáciách nikdy nič nie je strate−
né a vždy sa oplatí aktívne sa
brániť."

Zákony, ktoré upravujú vzťahy
so spotrebiteľmi − štátne orgány
aktívne v oblasti ochrany spo−
trebiteľov − spotrebiteľské zdru−
ženia, združenia na ochranu
práv spotrebiteľov, OZ zaobe−
rajúce sa problematikou šmej−
dov. 

Prehľad zákonov, ktoré upra−
vujú vzťahy so spotrebiteľmi

lZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších
predpisov. 
lZákon č. 250/2007 Z. z. o ochra−
ne spotrebiteľa a o zmene záko−
na SNR č. 372/1990 Zb. o prie−
stupkoch v znení neskorších
predpisov.
lZákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo ve−
ciach ochrany spotrebiteľa a o
zmene a doplnení niektorých zá−
konov v znení neskorších pred−
pisov.
lZákon č. 108/2000 Z.z. o ochra−
ne spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji v
znení neskorších predpisov

lZákon č. 129/2010 Z.z. o spotre−
biteľských úveroch a o iných ú−
veroch a pôžičkách pre spotrebi−
teľov a o zmene a doplnení niek−
torých zákonov 
lZákon č. 266/2005 Z.z. o ochra−
ne spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 
Štátne orgány, aktívne v oblasti

ochrany spotrebiteľov
l Slovenská obchodná inšpek−
cia (SOI); kontakt: Ústredný in−
špektorát SOI, poštový prieči−
nok 29, Prievozská 32, 827 99
Bratislava 27

Kontakty na jednotlivé 
regionálne inšpektoráty SOI 

sú dostupné na stránke 
http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

lKomisia na posudzovanie pod−
mienok v spotrebiteľských zmlu−
vách; 
l Ministerstvo spravodlivosti
SR, Župné námestie 13, 813 11
Bratislava, tel. č. +421 2 59353
189, +421 2 59353 399, +421 2

59353 135,413, fax: +421 2 59353
606
l Centrum právnej pomoci,
Kancelária Bratislava, Námestie
slobody 12, PO BOX 18, 
810 05 Bratislava 15, tel.: 02/ 496
835 21, 02/ 496 835 22; fax: 02/ 496
835 20, e−mail: info@legalaid.sk,
celkovo 18 pracovísk − bližšie
kontakty podľa regiónov na
www.legalaid.sk. 
Občianske združenia aktívne v
oblasti ochrany práv spotrebite−
ľov
lZdruženie na ochranu občana
spotrebiteľa HOOS, Nám.
Legionárov 5, 080 01 Prešov, tel.
+421 908 084 541; e−mail: zdruze−
nie.hoos@gmail. Com; zdruze−
nie.hoos.po1@gmail.com
lZdruženie pre ochranu finanč−

ného spotrebiteľa OFS,
Petzwalová 12, 949 12 Nitra, e−
mail: združenie.ofs.nitra@gma−
il.com, zdruzenieofs@gmail.com
lObčianske združenie Právne

služby spotrebiteľom a vlastní−
kom bytov, Škultétyho 3, 040 01
Košice, tel: 0908 894 850, e−mail:
janapajtasova@gmail.com  
Občianske združenia zaoberajú−
ce sa problematikou šmejdov
l Fórum pre pomoc starším,
Záhradnícka 24, 971 01
Prievidza, tel.: 046/542 02 49, e−
mail: forumlubica@gamil.com
l Jednota dôchodcov na
Slovensku, Vajnorská 1, 831 04
Bratislava, tel.: +421 2 502 40 297,
+421 2 502 40 291, e−mail:
jds@jds.sk

Brániť sa dá aj proti praktikám šmejdov: 
Vyhýbajte sa predajným akciám neznámych, nepreverených spoločností, najmä akciám zájazdového typu. Dobre zvážte popísanie akejko−
ľvek zmluvy, či iných dokumentov, neposkytujte občiansky preukaz, či nejaké osobné veci. Odmietnite výčitky, že ste si nič nekúpil, aj keď
ste dostali darček, alebo obed. Ak cítite neprimeraný tlak či agresívny prístup, môžete z akcie kedykoľvek odísť a predávajúci vám to musí
umožniť. Ak už neodoláte nátlaku, vyžiadajte si adekvátny čas na preštudovanie zmluvy − máte právo odmietnuť uzavretie zmlúv na mies−
te akcie. Ak pod tlakom okolnosti uzavriete zmluvu, treba sa poradiť s blízkymi, prípadne s právnikom, prípadne na Komisii na posudzo−
vanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a zvážiť písomné odstúpenie od zmluvy. Ak vám nechcú vrátiť po odstúpení od zmluvy za−
platenú kúpnu cenu, alebo vás žalujú, nikdy nerezignujte na svoje práva a aktívnu obranu a vyhľadajte konkrétnu právnu pomoc. 

Vážení čitatelia, aké sú vaše skúsenosti s nebankovými
spoločnosťami, podomovými obchodníkmi − šmejdmi?
Napíšte nám. Najzaujímavejšie príspevky, ktoré môžu
byť výstrahou aj pre iných, aby nenaleteli podvodní−
kom, uverejníme a odmeníme malým  darčekom. 

Šmejdom vyhlásili vojnu

Niekoľko rád, ako sa chrániť pred úvermi nebankových spoločnosti a
riešiť problémy, ktoré môžu z toho vzniknúť: 
l Dobre si zvážte či a aký úver potrebujete, ako ho viete splácať,Dobre si zvážte či a aký úver potrebujete, ako ho viete splácať,
porovnajte ponuky viacerých veriteľov. porovnajte ponuky viacerých veriteľov. 
lVyžiadajte si zmluvu na preštudovanie a poraďte sa s blízkymiVyžiadajte si zmluvu na preštudovanie a poraďte sa s blízkymi
osobami alebo právnikmi o zmluvných podmienkach. osobami alebo právnikmi o zmluvných podmienkach. 
lPred podpisom zmluvy požiadajte veriteľa o vysvetlenie týchPred podpisom zmluvy požiadajte veriteľa o vysvetlenie tých
častí, ktorým ste nerozumeli. častí, ktorým ste nerozumeli. 
lPo podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasnosti s predPo podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasnosti s pred−−
stihom písomne kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné omešstihom písomne kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné omeš−−
kanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splákanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splá−−
tok úveru a podobne. tok úveru a podobne. 
lAk sú vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podanie návrhuAk sú vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podanie návrhu
na súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy, alebo niektona súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy, alebo niekto−−
rých jej zmluvných podmienok. rých jej zmluvných podmienok. 
lAk je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobnýAk je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobný
rozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia porozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia po−−
dal na súd odpor napríklad z dôvodu porušenia práv na ochradal na súd odpor napríklad z dôvodu porušenia práv na ochra−−
nu spotrebiteľa a žiadal platobný rozkaz zrušiť. nu spotrebiteľa a žiadal platobný rozkaz zrušiť. 
lAk je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spoAk je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spo−−
trebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd žatrebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd ža−−
lobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol rozlobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol roz−−
sudok zrušený. sudok zrušený. 
lNikdy nerezignovať na vlastnú obranu − treba sa brániť.    Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu − treba sa brániť.    

DOBRÉ RADY NA ZÁVER
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V spolupráci s mestom V. Krtíš sa
snažia nájsť vhodné priestory, kde by
mohli byť umiestnené rôzne predme−
ty či písomnosti dokumentujúce ba−
nícku činnosť v našom regióne i jej
vplyv na jeho rozvoj, alebo devastá−
ciu. Banícky cech už vo svojich pries−
toroch zhromažďuje predmety s tou−
to tematikou. Aj prostredníctvom na−

šich novín však žiada obyvateľov o−
kresu aj okolitého regiónu, ak máte
doma nejaké predmety, dokumenty,
písomnosti, fotografie, ktoré súvisia s
banskou činnosťou, ponúknite ich
novovznikajúcemu baníckemu mú−
zeu. Kde, kedy a ako sa budú pred−
mety do zbierky zhromažďovať, vás
budeme informovať.                      −red−

Pomôžte k zrodu baníckeho múzea

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ 

ALŽBETA KAMENSKÁ
Alžbeta Kamenská je ďalšou maturantkou,
ktorá sa zapojila do našej súťaže. Býva v
Dolnej Strehovej − Dolnom Bukovci a študu−
je v Košiciach na štátnom konzervatóriu −
odbor Herectvo. Stužkovú slávnosť oslávila
15. 11. 2013. V štúdiu by  chcela pokračovať
na vysokej škole.
Ak by podľa vás, čitateľov, mala získať ten−
to titul práve sympatická Alžbetka,  stačí,
keď vystrihnete jej kupón  a pošlete ho ale−
bo prinesiete osobne do  redakcie (SNP 29,
V. Krtíš). Pre víťazky sú pripravené atrak−
tívne ceny ako kozmetika a permanentka
do wellness v Hoteli Aquatermal Strehová.

Súťaž ukončíme v máji.

DETSKÁ TVÁR POKROKU

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
7. LILIEN AMBRÓZIOVÁ

(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)
Prihláste do súťaže aj vy svoje dieťatko.
Detičky sa budú uchádzať o priazeň čitateľov
v dvoch kategóriách: 0− 3 roky a 3−6 rokov.
Fotografie detí je potrebné priniesť    osobne
do redakcie POKROK spolu s písomným súhla−
som rodičov o zverejnení fotografie ich rato−
lestí v našom týždenníku. Víťazmi pekných
hračiek sa stanú detičky, ktoré získajú najvyš−
ší počet hlasov.

Tak čaute! Volám sa Lilien Ambróziová, bývam v Čelá−
roch s maminkou, ockom a bračekom Riškom, ktorého
veľmi ľúbim. Môj braček je o 9 rokov starší a učí ma vše−
lijakým huncútstvam. Keď plače, plačem aj ja, keď sa
smeje, mám dobrú náladu aj ja. Keďže nôžky mi ešte ne−
slúžia, štvornožky objavujem svet okolo seba. Veľmi ra−
da papám sama − to by ste mali vidieť :−)

Poznám aj jedno ta−
jomstvo, ako dostať
dospelých. Keď vy−
cerím zúbky, usme−
jem sa, neodolajú a
hneď sa so mnou
hrajú. Som veselá a
mám veľmi rada zvie−
ratká, no najviac ko−
níkov. Vlásky ešte
nemám dlhé, no mo−
ja maminka si myslí,
že som už slečna a
vyrobila mi takýto
super účes :−) Ak sa
vám páčim, pošlite
mi kupónik.

N O V I N K A !N O V I N K A !
ŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANETŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANET

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY OD 14,90 EUR/MESIACUŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY OD 14,90 EUR/MESIAC

Podmienky akcie:
1. Akcia sa vzťahuje iba na svietidlá, nie na žiarovky 

a elektroinštalačný materiál.
2. Svietidlá musia byť naskladnené na predajni a nemôžu  

sa objednávať z katalógov.
3. Svietidlá nesmú byť súčasťou inej akciovej ponuky.
4. Zadarmo je vždy svietidlo s najnižšou cenou.

Neváhajte a využite možnosť 
výhodného nákupu v predajniach:

HORÚCA JARNÁ AKCIA PRE VÁS 
PRI KÚPE DVOCH SVIETIDIEL

TRETIE ZADARMO!

SVIETIDLÁ
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

*  KAPALUX s.r.o., Nemocničná č.2, 990 01 Veľký Krtíš
*  KAPALUX s.r.o., Hontianska č. 1, 936 01 Šahy

Kontakt:  www.kapalux.sk,  kapa−kovac01@azet.sk 
t.č.: 0905 45 86 96  − Veľký Krtíš, 0917 163 517 − Šahy 

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

ALŽBETA KAMENSKÁ
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Deň, ktorý ho pripomína, bol v
tomto roku tematicky zameraný
na šibalov a figliarov v rozpráv−
kach, ktorí nad svojimi nepraj−
níkmi dokážu víťaziť humorom,
ľsťou a zdravým rozumom.
Vedenie knižníc vybralo 12 roz−
právok z bohatej klenotnice ľu−
dovej slovesnosti, ktoré žiaci číta−
li sami, ale aj spolu s učiteľkami v
škole, rodičmi i starými rodičmi.
So svojimi zážitkami z čítania sa
v Deň ľudovej rozprávky prišli
podeliť do knižnice.
Samozrejme, že bokom nemohla

byť ani HNK A.H. Škultétyho vo
V. Krtíši. Žiakov základných škôl

v priestoroch knižnice 17. a 18. 3.
vítali jej pracovníčky Anna
Kubányiová, Miriam Medvegyová
a Martina Kulichová v ľudových
krojoch nášho regiónu a do ľudové−
ho štýlu bola upravená aj spolo−
čenská miestnosť knižnice.
Postupne žiaci zo 4. B s triednou
učiteľkou Mgr. Denisou
Petríkovou, 5. A s učiteľkou slo−
venského jazyka Mgr. Evou
Záhorskou zo ZŠ na
Komenského ul. i žiaci  4. A a 4. B
s triednymi učiteľkami Mgr.
Tatianou Belovovou a Mgr.
Annou Hrušovskou zo ZŚ na
Nám. A. H. Škultétyho mohli ob−

divovať aj ďalšie súčasti ľudové−
ho odevu, historické predmety i
krojované bábiky. Obdiv krás−
nym a praktickým predmetom u
žiakov čoskoro vystriedalo súťaž−
né napätie pri otázkach, ktoré
pre nich pripravili v ústredí kniž−
níc k jednotlivým prečítaným
rozprávkam. Správnosť odpove−
dí preukázala, že žiaci čítali po−
zorne a že ich nezaskočili ani slo−
vá, ktoré sa už v bežnej reči ne−
používajú.  

Aj takýmto čítaním rozprávok, a
ďalšími programami, ktoré pri−
pravujú knižnice pre žiakov zá−
kladných škôl, sa darí šíriť a udr−
žiavať našu krásnu ľudovú slo−
vesnosť medzi mladou generáci−
ou a uchovať tak záujem aj o pí−
sané slovo a knihy. Už teraz sa
môžu žiaci tešiť na ďalšiu roz−
právkovú akciu − Noc s
Andersenom.  

− P. GAŠPAROVIČ − 

Ľudová rozprávka v kroji
V rámci mesiaca knihy si knižnice na celom Slovensku užV rámci mesiaca knihy si knižnice na celom Slovensku už

niekoľko rokov pripomínajú aj krásu našich ľudovýchniekoľko rokov pripomínajú aj krásu našich ľudových
rozprávok počas Dňa ľudovej rozprávky, ktorý býva 16. marrozprávok počas Dňa ľudovej rozprávky, ktorý býva 16. mar−−
ca na pamiatku  narodenie Pavla Dobšinského. Patril medzica na pamiatku  narodenie Pavla Dobšinského. Patril medzi
prvých, ktorý ocenil krásu ľudovej rozprávky a bohatstvo vprvých, ktorý ocenil krásu ľudovej rozprávky a bohatstvo v
nich ukryté. Spolu so svojimi spolupracovníkmi, medzi nimi inich ukryté. Spolu so svojimi spolupracovníkmi, medzi nimi i
veľkokrtíšskym rodákom A. H. Škultétym, zozbieral príbehy zveľkokrtíšskym rodákom A. H. Škultétym, zozbieral príbehy z
celého Slovenska a vydal ich pod názvom Prostonárodné slocelého Slovenska a vydal ich pod názvom Prostonárodné slo−−
venské povesti v rokoch 1858−1861 a 1880−1883. venské povesti v rokoch 1858−1861 a 1880−1883. 

Málokto si uvedomuje, že tieto
aktivity priamo ohrozujú ľud−
ské životy. Zdanlivo bezpečná
činnosť, akou je spaľovanie
zhrabaných porastov, môže
spôsobiť neblahé následky.
Oheň v otvorenom priestore sa
môže veľmi rýchlo vymknúť
kontrole a spôsobiť tak škody
nielen na životoch, ale aj na
majetku či životnom prostredí,
ale tiež aj ekologické škody, na−
pr. stratou časti lesa či úhynom
živočíchov. Stačí trochu neopa−
trnosti, nepozornosti či panika. 

V ostatných dňoch sa začínajú
množiť požiare v prírodnom
prostredí − požiare suchej trá−
vy, krovín, lesných porastov,
ale aj odpadov. Teplé jarné po−
časie láka ľudí k spaľovaniu bi−
ologického odpadu (zvyšky sta−
rej trávy, lístia, vetiev). V minu−
lom roku vzniklo v banskoby−
strickom kraji 310 požiarov le−
sa a prírodného prostredia.  Pri
požiaroch bola usmrtená 1 oso−
ba. 

Za ostatných 5 rokov bolo ne−
opatrnosťou pri zakladaní oh−

ňa v prírode alebo pri vypaľo−
vaní trávy spôsobených v okre−
se Veľký Krtíš 238 požiarov,
ktoré spôsobili škody za viac
ako 58 tisíc eur.  

Pamätajte na to, že vypaľova−
nie porastov je podľa zákona o
ochrane pred požiarmi striktne
zakázané! V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí podľa záko−
na fyzickej osobe pokuta až do
výšky 331 eur , resp. v blokovom
konaní do výšky 100 eur,  práv−
nickej osobe alebo fyzickej oso−
be − podnikateľovi môžu hasiči
uložiť pokutu až do výšky 16
596 eur. 
Hasiči budú v spolupráci s po−

líciou a dobrovoľnou požiarnou
ochranou vykonávať hliadko−
vaciu činnosť na území okresu
Veľký Krtíš a každé zistené po−

rušenie zákona o ochrane pred
požiarmi bude postihované v
zmysle tohto zákona.

Ak už k požiaru došlo, platí pre
každého občana povinnosť : 

n vykonať nevyhnutné opatre−
nia na záchranu ohrozených o−
sôb, 

nuhasiť požiar, ak je to možné
alebo vykonať nevyhnutné o−
patrenia na zamedzenie jeho
šírenia, 

nohlásiť bez zbytočného odkla−
du na určenom mieste zistený
požiar alebo zabezpečiť jeho u−
hasenie, 

nposkytnúť hasičskej jednotke
osobnú pomoc na výzvu velite−
ľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce. 

Jarné počasie ešte ani poriad−
ne nezačalo a hasiči už za−
znamenali požiar suchej trá−
vy. Na dispečing ho oznámili
12. 3. z Pôtra−Slatinky. Po
príchode na miesto požiaru
hasiči zistili, že horí tráva
popri štátnej ceste. Na mies−
te bola aj oznamovateľka, po−
dľa ktorej trávu úmyselne zapá−
lili maloleté osoby. 

K požiaru komínového telesa
volali hasičov do obce Ľuborieč−
ka 12. 3. V komíne horeli sadze a
po ich vyhorení príslušníci
HaZZ skontrolovali komínové
teleso a vykurovacie zariadenie
pomocou termokamery.

Neďaleko Slovenských Kľačian

v sobotu 15. 3. zišiel vodič s au−
tom Renault Megane mimo ces−
ty a následne sa v priekope
prevrátil na strechu. Po prícho−
de hasičov na miesto nehody,
bol vodič už mimo vozidla a ne−
potreboval predlekársku prvú
pomoc. Hasiči zabezpečili vozid−
lo proti pohybu a urobili proti−
požiarne opatrenia. Pri nehode
došlo k úniku prevádzkových
kvapalín, ktoré príslušníci
HaZZ posypali sorpčným mate−
riálom a následne pozbierali.
Auto potom odtiahli na bezpeč−
né miesto. 

Na dispečing HaZZ vo V. Krtíši
oznámili 16. 3., že v obci D.
Strehová, časť H. Bukovec, sú po−
lámané telegrafné stĺpy.  Hasiči
po príchode na miesto zistili, že
ide o 3 drevené stĺpy, ktorých zlo−
mené časti zasahujú do vozovky
a visia na telekomunikačných
kábloch. Na mieste zásahu bol aj
pracovník poruchovej služby
telekomunikácií a po vzájomnej
dohode hasiči stĺpy popílili na
menšie kusy a uvoľnili vodiče. 

Spracoval: 
kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Z HASIČSKÉHO ZÁPISNÍKA

HASIČI VARUJÚ PRED VYPAĽOVANÍM TRÁVY 
Po zime sa jar začína ozývať naplno − zobudením prírody, pohybom
živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú ty−
picky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpa−
dov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradič−
ným nešvárom − vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi ne−
bezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani   jeden rok nie je vý−
nimkou. 

Pracovníčky knižnice  Anna Kubányiová, Miriam Medvegyová 
a Martina Kulichová vítali žiakov v ľudových krojoch nášho regiónu

Horel trávnatý porast Nevymetený komín

Auto na streche

Vietor polámal stĺpy
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Existuje niekoľko pravidiel,
ktoré sú dôležité pre vaše osob−
né rozhodnutia a ktorými by sa
mal riadiť každý, kto chce mať−
svoje financie pod kontrolou. Je
jedno či ste študent, alebo pra−
cujete, či podnikáte, ak sa bude−
te riadiť týmito radami, budú
vás viesť k finančnej prosperite.
Medzi bohatstvom a plánova−
ním je priama väzba. Finančný
plán je kľúčovým faktorom váš−
ho úspechu, je to strategický
plán pre vaše paniaze. V dneš−
nom článku nájdete prvý tip,
ktorý vám pomôže vytvoriť stra−
tegický plán pre vaše peniaze. 

Niekoľko tipov
pre vás:   

Krok č. 1: Krok č. 1: Urobte si prehľad o
vašich finančných cieľoch, kto−
ré máte pred sebou a stanovte
si, kedy chcete tieto ciele do−
siahnúť a koľko vás budú stáť.
Popíšte si, aké finančne nároč−

né ciele vás v budúcnosti ča−
kajú. Môže to byť obstaranie ne−
hnuteľnosti, rezerva pre deti na
štúdium alebo pre ich štart do
života. Každému z nás uteká
čas, a preto by sme mali pláno−

vať aj zaistenie príjmu na dobu,
kedy už nebudeme pracovať.
Skúste si tieto ciele konkrétne
pomenovať. Ako bude vyzerať
rezerva pre deti? Chceme pre
ne vôbec nejakú?  Koľko to má
byť? Koľko bude stáť štúdium
na škole? A čo váš život na
dôchodku? Budete čakať na
dôchodok od štátu alebo sa oň
pričiníte aj sami?  Kde budete
bývať? Budete chodiť na dovo−
lenky?  Skúste si spočítať, aký
budete potrebovať príjem na
dôchodku, aby ste mohli žiť po−
dľa vašich predstáv. 

Krok č. 2:Krok č. 2: Urobte si inventúru
svojho majetku a dlhov − koľko
peňazí už v tejto chvíli máte na
splnenie vašich cieľov. Aký má−
te majetok, koľko máte na účte v
banke, nasporené vo fondoch, a
aké vysoké máte dlhy? 
Pomôže vám k tomu kalkulač−

ka s názvom "výpočet čistého
majetku", ktorú si môžete stiah−
nuť na www.drahomirasuppe−
nova.sk v záložke  "Na stiahnu−
tie". Výsledkom by malo byť
kladné číslo, ktoré môže byť u
mladých rodín nízke, ale čím ste
starší, tým by sa malo zvyšovať. 

Krok č. 3:Krok č. 3: Zmapujte vaše prie−
merné mesačné príjmy a prie−
merné mesačné výdavky a zo−

stavte si svoj mesačný rozpočet.
Porovnajte ich, aby ste výdavky
dostali pod kontrolu. 
Kladný výsledok znamená, ko−

ľko môžete mesačne odkladať
na splnenie vašich cieľov. Ak
vám vyšiel záporný výsledok,
znamená to, že máte dlhy a mu−
síte ich splácať.

Krok č. 4:Krok č. 4: Skontrolujte si, či
máte peniaze uložené tak, aby
úrok pokrýval aspoň infláciu. V
ďalšej časti si urobte inventúru
pravidelných investícií. V rámci
inventúry si overte dva dôležité
parametre vašich investícií:
a) sú vaše pravidelné investície
dostatočne vysoké a budú takto
vytvorené rezervy stačiť na po−

krytie stanovených cieľov?  
b) investujete do správnych in−
vestičných nástrojov? 
Najčastejšiu chybu robia ľudia

v tom, že dlhodobé ciele zaisťujú
nástrojmi s nízkou mierou rizi−
ka, a teda aj nízkym výnosom.
Vyskúšajte si spočítať výnosy
svojich aktuálnych sporení.
Mnoho ľudí z rôznych dôvodov
necháva svoje finančné rezervy
na bežnom účte v banke alebo v
horšom prípade doma v obálke
za knižnicou. Už len fakt, že pe−
niaze podliehajú inflačnému
vplyvu, znižuje ich hodnotu.
Napríklad 5000 eur na bežnom
účte pri úroku 0,3 % a s 2% in−
fláciou bude mať po 5 rokoch
kúpnu silu o 410 eur nižšiu.
Inými slovami − o  päť rokov za
tieto peniaze nakúpime to isté,
čo dnes stojí 4590 eur.  

Krok č. 5: Krok č. 5: Urobte si mapu rizík.
Zistite, či máte poistené dôležité
riziká − strata alebo zničenie
majetku, život, invalidita.
Dôležité riziká majte poistené.
Podrobnejšie informácie nájde−
te na nižšie uvedenom webe v
záložke "Finančné tipy". 
Ďalšie rady a osvedčené finanč−
né princípy, ako aj kalkulačky
pre všetky uvedené výpočty ná−
jdete na:  
www.drahomirasuppenova.sk

Ing. DRAHOMÍRA
ŠUPPENOVÁ

Mojím cieľom je zásadným spôsobom prispieť ku korektnému
a kultivovanému  finančnému  trhu, nakoľko v tom vidím
veľkú príležitosť. Ak ste stotožnení s touto filozofiou a chcete
aktívne pôsobiť v sektore financií,  uvítam vaše podnety ku
spolupráci formou nezáväznej registrácie prostredníctvom
mailu na: 

drahomira.suppenova@gmail.com, 
alebo telefonicky na +421 902 824 515.

www.drahomirasuppenova.sk

Kontaktné údaje : Ing. Drahomíra Šuppenová,
t.č.  0902 824 515, e−mail:  drahomira.suppenova@gmail.com

Kancelária:  Banícka  35, 990 01 Veľký Krtíš 
(nad zdravotnou pohotovosťou)

Vyznajte sa vo vašich peniazoch
Po niekoľko týždňov v tejto rubrike nájdete informácie a náPo niekoľko týždňov v tejto rubrike nájdete informácie a ná−−
mety, ako zaobchádzať so svojimi peniazmi čo najlepšie.mety, ako zaobchádzať so svojimi peniazmi čo najlepšie.
Zistíte, čo robíte s peniazmi správne, kde môžete o peniazeZistíte, čo robíte s peniazmi správne, kde môžete o peniaze
prichádzať, a čo by sa dalo zlepšiť. Dozviete sa, ako si samiprichádzať, a čo by sa dalo zlepšiť. Dozviete sa, ako si sami
môžete zostaviť vlastné finančné plány a aktívne tak riadiťmôžete zostaviť vlastné finančné plány a aktívne tak riadiť
svoju finančnú budúcnosť. Zoznámite sa s osvedčenými a vysvoju finančnú budúcnosť. Zoznámite sa s osvedčenými a vy−−
skúšanými princípmi, ktoré vám pomôžu efektívne pracovaťskúšanými princípmi, ktoré vám pomôžu efektívne pracovať
s vašimi peniazmi.s vašimi peniazmi.

Zvážte, koľko času strávite zarábaním peňazí v zamestnaníZvážte, koľko času strávite zarábaním peňazí v zamestnaní
alebo koľko energie venujete podnikaniu. Vyplatí sa venovaťalebo koľko energie venujete podnikaniu. Vyplatí sa venovať
ešte trochu času tomu, aby zarobené peniaze pracovali preešte trochu času tomu, aby zarobené peniaze pracovali pre
vás. Peniaze sú primárnym zhmotnením nášho pracovnéhovás. Peniaze sú primárnym zhmotnením nášho pracovného
úsilia a určite sa vyplatí venovať im starostlivosť.úsilia a určite sa vyplatí venovať im starostlivosť.

V ďalšom článku našej série nájdete tip, ako zarobiť ďalšie tisíce navyše napríklad na hypotéke. 

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, 

lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

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
 − 
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Na slávnostnom otvorení výstavy predse−
da Obvodnej poľovníckej komory (OPK) a
Okresnej organizácie Slovenského poľov−
níckeho zväzu (OO SPZ)  Ing. Miroslav
Hudec privítal vzácnych hostí, medzi nimi
predsedu Disciplinárnej komisie SPK
JUDr. Michala Trubana, riaditeľa Štátneho
podniku Lesy SR, Odštepného závodu
Levice Ing. Otta Uhrína, prednostu
Krajského lesného úradu B. Bystrica Ing.
Jozefa Plieštika, riaditeľku Spojenej školy v
M. Kameni Mgr. Máriu Žiškovú, primátora

V. Krtíša  Ing. Dalibora Surkoša, prednostu
Okresného úradu vo V. Krtíši Mgr. Jozefa
Cupera, vedúceho Pozemkového a lesného
odboru okresného úradu Ing. Jaroslava
Filipa, prednostu mesta Ing. Romana
Wagnera, kolegov z okolitých poľovníckych
komôr a ďalších hostí.

O množstve ulovenej zveri i preložených
trofejach informoval prítomných hostí Mgr.
Peter Kušík, tajomník OPK. Ako povedal, v
poľovných revíroch sa každý rok zvyšujú
stavy parohatej zveri, najmä jeleňov. Kým

napríklad v roku 2005 bolo ulovených 239
kusov, v minulom roku to už bolo 752 kusov
jelenej zveri. Na nárast "parohov" v našom o−
krese poznamenal primátor, že je to možno
aj uvoľnením mravov. Zvyšujú sa však stavy
všetkých druhov zveri, ako povedal Mgr. P.
Kušík, čo je aj vplyvom priaznivých pove−
ternostných podmienok ale aj dôkazom, že
v poľovných revíroch okresu sa poľovníci o
zver dobre starajú, o čom svedčí aj zvyšujú−
ci sa počet medailových ohodnotení jednot−
livých trofeji. Je to dôkazom toho, že zver v
našich lesoch je zdravá a zdatná. Ako uvie−
dol, na výstavu bolo predložených 719 trofe−
jí  (prehľad v tabuľke.)

Po krátkom úvode si pozvaní hostia i o−
statná verejnosť mohli pozrieť výstavu tro−
fejí, ktorej súčasťou bola i výstava o činnos−
ti poľovníckych kynológov. Návštevníci si
tu mohli pozrieť fotografie a získať informá−
cie o chovoch poľovných psov, ich výchove i
účasti na súťažiach doma i v zahraničí.
Samotná výstava nie je iba o trofejach, ale aj
o ľuďoch, ktorí tie trofeje ulovili. Je príleži−
tosťou na stretnutia poľovníkov, výmenu
skúsenosti i zážitkov, ktoré počas poľovnej
sezóny zažili i o informáciách o nových
predpisoch, normách a zmenách v legislatí−
ve. Veď aj tento rok vstúpila do platnosti no−
velizovaná vykonávacia vyhláška k zákonu
č. 274/2009 o poľovníctve a všetky zmeny by
si mali poľovníci čo najskôr vštepiť do pa−
mäti, aby sa z nevedomosti nedostali do pro−
blémov.  

Výstava poľovných trofejí ukázala širokej
verejnosti, akú krásu ukrývajú naše lesy. Ži−
aľ medzi vystavovanými trofejami sa našli
aj úhyny a zvlášť smutne pôsobili úhyny za−
príčinené ľudskou činnosťou − do motúza
zamotané parožie danielov, ktorí uhynuli
po tom, čo sa zamotali do oplotenia pretí−
najúceho ich prirodzené migračné trasy.
Poľovníci na svojich pochôdzkach, najmä v
severných poľovných revíroch okresu,  za−
znamenali aj ojedinelý výskyt medveďa, či
vlkov (PZ Senné). Medzi tohtoročnými tro−
fejami boli z dravcov dve líšky a jeden psík
medvedíkovitý. 
Pri prechádzaní sa pomedzi množstvo ulo−

vených trofejí je treba si ale uvedomiť, že u−
lovená trofej to je len posledným krokom
činnosti poľovníkov. Cieľom každého člena
poľovníckych zdužení je dosiahnuť čo naj−
lepšie výsledky v chove a ochrane zveri a
starostlivosti o poľovné revíry. A že sa to v
našom okrese darí, potvrdili aj slová JUDr.
M. Trubana, že poľovný revír veľkokrtíšske−
ho okresu v starostlivosti o zver a hospo−
dárskej činnosti, patrí dlhodobo medzi naj−
lepšie na Slovensku. 

−Text a foto: PETER GAŠPAROVIČ−

V okrese pribúda "paroháčov"...
Na pravidelnej výstave poľovných trofejí predchádzajúceho roka stále stúpa počet pred−

ložených trofejí prakticky u každého druhu zveriny. Mohli sa o tom presvedčiť aj návštev−
níci Okresnej chovateľskej prehliadky ulovenej zveri v poľovných revíroch okresu V. Krtíš
za sezónu 2013/2014, ktorá bola pre verejnosť sprístupnená od 12. do 16. 3. 2014 v priesto−
roch kultúrneho domu vo V. Krtíši. 

Na slávnostnom otvorení výstavy predseda Obvodnej poľovníckej komory (OPK) a
Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu (OO SPZ) sa zúčastnilo viacero
vzácnych hostí
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0905 808 616, 0907 885 834 
V PONUKE ZRUBOVÝ OBKLAD 
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Krby, komíny, 
solárne systémy.
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*PRENÁJOM

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

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

RÝCHLA
POŽIČKA

Ľudský mozog váži približne 1,5
kg a ukrýva 100 miliárd nervových
buniek, ktoré sú najdokonalejšími
bunkami ľudského tela. Je to je−
den z najdôležitejších a najzložitej−
ších ľudských orgánov.
Ak si chceme čo najdlhšie zacho−

vať mozog v dobrej kondícii, je po−
trebné ho precvičovať v každej e−
tape života, najmä s pribúdajúcim
vekom.  Základom je pozitívny po−
stoj k životu a jeho význam.
Nehovorme: "Toto si ja nezapa−
mätám, to nie je nič pre mňa!", ale
povedzme si: "Ja nie som o nič hor−
ší ako iní, ja to dokážem!". 
Vedome zamerajme pozornosť na
podstatu veci. Čím sme sústrede−
nejší, tým je naša pamäť lepšia.
Všetko so všetkým súvisí. Pýtajme
sa: "Čo mi táto situácia pripomí−
na?", "Kde som sa stretol s podob−
ným človekom?". Podobné otázky
nám pomôžu pri spomínaní, ale aj
pri zapamätávaní si nových infor−

mácií. Nezaťažujme si myseľ a pa−
mäť deprimujúcimi a zbytočnými
myšlienkami a informáciami.
Myslime kriticky a posudzujme, čo
skutočne stojí za to pamätať si. 
Pestujme si všeobecný prehľad.
Čím máme viac vedomostí, tým
ľahšie si  zapamätáme nové.
Informácie vzájomne nadväzujú,
nové doplnia staré. 
Uvoľnenie, odpočinok a dostatoč−
ný spánok umožnia, aby si mozog
oddýchol, prebúdzal sa svieži a
myseľ sa naplnila energiou. Spolu
s fyzickou aktivitou nám  pomôžu
aj s odbúraním stresu.
Pamäť si precvičujeme aj aktív−
nym sledovaním vedomostných
súťaží, riešením krížoviek a sudo−
ku, hraním Scrabble a podobných
hier. 
Žime bohatý a aktívny život, kto−

rý naša pamäť tak veľmi potrebu−
je.  

−RÚVZ−VK−

Týždeň mozgu 2014
Už po siedmykrát sa Slovensko zapojilo do celosvetovej akcie "Týždeň
mozgu", ktorý prebiehal od 10. do 16. marca 2014. Jej cieľom bolo
upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť
o možnostiach prevencie ochorení mozgu. 

MAĽUJETE ALEBO 
VYRÁBATE KRASLICE 

NETRADIČNOU TECHNIKOU? 
Fotografiu kraslice a popis 

techniky, ktorou ste ju vyrobili,
pošlite na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 
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V sobotu 15. marca 2014 sa v
priestoroch Hontiansko−novo−
hradskej knižnice vo Veľkom
Krtíši stretli filmoví amatéri,
aby sa prezentovali svojou naj−
novšou filmovou tvorbou.

Súťažná kolekcia pozostávala
zo 16 filmov od 9 autorov a auto−
rských kolektívov. Zastúpené
boli žánre: hraný film, experi−
ment, reportáž, dokument a jed−
na mimosúťažná znelka
Cineama.  Čas filmovej projek−
cie prihlásených filmov bol prib−
ližne 170 minút. Zastúpené boli
skupiny A − autori do 16 rokov a
C − autori nad 21 rokov (okrem
študentov a absolventov filmo−
vých vysokých škôl).  
Súťažnú filmovú kolekciu hod−

notila porota v zložení: Mgr. art.
Erik Boroš, Veľký Krtíš; Mgr.
art. Ján Čorba ,Rozhlas a televí−
zia Slovensko, Banská Bystrica
a Renáta Adamová, odborná
pracovníčka NOS Lučenec.
Porota odporučila na postup do
krajského kola Cineama, ktoré
sa uskutoční 12. apríla v Žiari
nad Hronom tieto filmy: hraný
film Death of ART (Smrť ume−
nia) od Dominika Györgya z
Veľkého Krtíša, experiment
Upútavka od kolektívu Urtica
filmu Ivana Vredíka a Štefana
Plevu, ktorí reprezentovali o−
kres Veľký Krtíš, od týchto auto−
rov tiež reportáž Náš
Mohelničák. Z reportáží ďalej
porota vybrala snímku
Traťováci v akcii od Emila
Chlebničana z okresu Zvolen,
Faerské ostrovy od Roba Tótha
z Veľkého Krtíša a film Stavanie
májov od Vlada Kružica zo
Zvolena. Medzi dokumentmi po−
stupujú filmy Včielka Vierka od
Emila Chlebničana z okresu
Zvolen a Fujarovania od
Vladimíra Kružica zo Zvolena. Z

hraných filmov diváci v Žiari
nad Hronom uvidia filmy
Lofofóra od Ivana Vredíka a Šte−
fana Plevu z Urtica filmu a Šum
od Ivana Kuchárika a Jakuba
Masarika zo Zvolena. 
Členovia poroty pozitívne hod−

notili úroveň niektorých filmov
a zručnosť filmových amatérov.
V rámci odborného seminára
mali autori filmov možnosť zo
strany poroty vypočuť si odbor−
né hodnotenie, rady a usmerne−
nia, ktoré by mohli prispieť k
skvalitneniu ich tvorivej činnos−
ti.

Súťaž filmových amatérov
Cineama 2014 priniesla zaují−
mavú mozaiku tvorby za posled−
ný rok. Okrem pestrosti žánrov
bola možnosť vidieť filmy od au−
torov z viacerých okresov.
Možno povedať, že amatérsky
film má v oblasti záujmovej u−
meleckej činnosti v našom okre−
se svoje opodstatnené miesto.

Text a foto: 
Mgr. art. IVAN VREDÍK

HIOS Veľký Krtíš

Cineama 2014 predstavila tvorbu 
autorov zo štyroch okresov
Každoročne v tomto období organizuje BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš okres−
nú prehliadku amatérskych filmov Cineama. V tomto roku sa osvetové stredisko stalo hlavným organizá−
torom regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014, do ktorej sa zapojili
okrem autorov  z nášho okresu aj autori z okresov Lučenec, Poltár a Zvolen.

Odborná porota zľava: Renáta Adamová, Mgr. art. Erik Boroš,
Mgr. art. Ján Čorba

Spoločné foto všetkých postupujúcich autorov

Čestné uznanie získala
Zuzana Lengová za film 

No, nehovorím?!

Diplom si prevzali aj Ivan
Kuchárik a Jakub Masarik za
film "Šum"

Z reportáží  porota vybrala aj
snímku Traťováci v akcii od
Emila Chlebničana

Cenu a postup od poroty si vy−
slúžil aj Robo Tóth za film
"Faerské ostrovy"

Dominik György si odniesol
ocenenie za film "Death of ART
(Smrť umenia)"
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Budete veľmi citliví a predví−
daví, preto každé klamstvo,
ktoré sa, či už omylom alebo
cielene, čo i len obtrie o vaše
uši, veľmi rýchlo prekuknete
a tým zabránite menším po−
hromám. Čo sa týka vašich o−
sôb, môžete očakávať len sa−

mé dobré a pekné veci. V prvom rade neod−
mietnite človeka, ktorý už dlhší čas bojuje o va−
šu priazeň. Venujte mu aspoň jedno stretnutie
a nenechá vás to chladnými, z čoho môže
vzniknúť nielen silné a pevné priateľstvo, ale aj
horúce vzplanutie. Počas týchto dní by ste za
žiadnych okolností nemali zmýšľať a už vôbec
nie konať na materiálnej úrovni. Kroky, ktoré
by ste urobili, by ublížili (je jedno, či oprávnene
alebo nie) vášmu renomé. 

Príliš veľa plánov si nerobte,
väčšina z nich stroskotá. Je čas,
aby sa Rybičky, ktoré potrebujú
mať všetko pod kontrolou, ne−
chali unášať plynúcimi dňami
a pripustili si improvizáciu, s
ktorou, či už ako slovom alebo
významom, bojujú ako „draci“.
Čím viac sa vzpierate prirodzenému chodu u−
dalostí a snažíte sa ich ovplyvňovať a mať na
nich aký−taký dosah, o to viac vám väčšina ve−
cí padá a rozsýpa sa na prach. Nalaďte sa na
to, že po celý týždeň budete zasypávaní kompli−
mentami, tak sa ich pokúste prijať bez akých−
koľvek rozpakov, a už vôbec nepoužívajte vy−
vrátenia týchto tvrdení, jednoducho sa z toho
tešte a o to viac budete mať príjemnejšie dni. 

Tento týždeň vás hneď v jeho
začiatku dobehnú neodklad−
né pracovné povinnosti, kto−
rých bude naozaj neúrekom.
Tieto budú previazané na
spoluprácu, ktorej výsledok
bude pod vplyvom okolností o−
hrozený. Keď budete konať in−
tuitívne, zvrátite aj túto hroz−

bu, ktorou sa zároveň týždeň preklenie k jeho
zdarnejšej časti. V tej vás očakávajú slnečné
dni plné pohody, radosti a cestovania. Jediným
mráčikom budú vaše vnútorné pocity, ktoré ve−
ru ružový podtón nebudú mať. Okrem toho si
ku koncu týždňa dajte pozor na všetky súvis−
losti prepojené na bývanie, ktoré by mohli vy−
páliť vo váš neprospech a siahať až k veľkým
problémom, ktoré vám, ako aj samotnej rodine,
„zavaria“ do blízkej budúcnosti. 

Vás, milí Býci, potrápia vaše
deti, budete im s nepochope−
ním veľa vecí vyčítať a dôraz
budete klásť na zodpovednosť,
ktorej ste verným zástancom.
Tieto veci sa však nebudú diať
náhodou, cieľom je, aby ste sa
aj vy preniesli do čias vašej
mladosti a aspoň trochu sa u−
voľnili a do svojho vnútra pustili menšie, šan−
tiace dieťa. Krásna idylka zavládne vo vašom
súkromnom živote, kde by ste si určité veci ma−
li lepšie naplánovať, inak vaše spoločné plány
stroskotajú. Oči vám na čas „zatemní“ vidina
úspechu a prosperity, čo spôsobí u vašej osoby
pre okolie nepochopiteľné správanie.
Nepreháňajte to a radšej sa držte pri zemi,
preventívne sa ukotvite, tam to máte istejšie.
Pozor na neprajnosť okolia. 

Prišiel čas na odrazenie sa a
osobnostný posun. Pokiaľ ste
čakali na vhodný čas, ten
práve prišiel. Bez strachu a o−
báv sa pozrite smerom vpred,
pustite sa všetkého nefunkč−
ného a pre vás zaťažujúceho.
Stále ste sa vedome aj podve−
dome sťažovali v každom

smere, teraz sa ukážte, máte možnosť zvrátiť
to. Buď prijmete životné výzvy, ktoré sa vám u−
kážu alebo „ľahnete popolom“ vo svete, ktorý sa
vám už dávno nepáči a vôbec vám nevyhovuje.
Máte povolené zapojiť aj vnútornú kalkuláciu
(s mierou, bez ublíženia iným), ktorá sa stane
miernym odrazovým mostíkom. Základom k
vášmu úspechu je „dôležitosť“, ktorú v sebe a v
prepojení na osobnostný úspech potláčate. 

Hneď v pondelok vás po hlave
ovalí nečakaná nepríjemnosť
(nezabudli ste náhodou na ni−
ečo?). Ak to dáte na poriadok
a to priam bleskovou rýchlos−
ťou, tak ste si problémy v nad−
väznosti na priamu konfron−
táciu pre tento týždeň vyčer−
pali. Potom nastúpi pokojnej−
šie obdobie, ktoré by ste si mali vychutnať pl−
nými dúškami, ale do nejakých výrazných zmi−
en sa nepúšťajte, zbytočne by ste si plynulosť
dní komplikovali vnútornými žabomyšími voj−
nami. Vojna by sa však konala iba s jedným vo−
jakom a to len a len s vami. Nechajte pracovať
zákony príťažlivosti, stačí si len priať a vizua−
lizovať to, po čom túžite. Správu súvisiacu s va−
ším súkromím prijmite pokorne a bez zbytoč−
ného cirkusu. Na to sa viaže fakt, že viac času
by ste mali tráviť so svojimi polovičkami. 

Týždeň začnete s obrovskou
dávkou sviežosti a dynamiky,
ktorú budete okolo seba rozsie−
vať na všetky strany všade
tam, kde sa zjavíte. Zúročte to
na všetkých poliach a v každej
oblasti, kde sa to bude dať.
Prioritne však v práci, kde

môžete dosiahnuť priam divy a to s veľkou ľah−
kosťou a priam bez námahy. Podporu nájdete
aj v šťastene, ktorá sa neunavila, ale našla si
vás cielene. Budete napredovať ako rozbehnu−
tý vlak, ktorý nebude možné zastaviť. Keď to
bude potrebné, predsa len pribrzdite, inak sa
vám všetko vymkne spod kontroly a je pravde−
podobné, že narazíte čelne do múru (prekážky),
ktorý je možné obísť. Pripravte
sa na nečakané pozvanie, kto−
ré by ste nemali odmietnuť.

Zamerajte sa na všetko, čo je
vám veľmi blízke. Zveľaďujte
si svoj život, priestor a záze−
mie, z ktorého budete v budúc−
nosti vždy vychádzať. Viac by
ste sa však mali sústrediť na peniaze a systém
s nimi súvisiaci. Práve s peniazmi zvádzate
večný boj, ktorý častejšie prehrávate. Zásoby ni−
kdy nie sú na zahodenie, zamyslite sa nad tým.
Každú väčšiu investíciu si rozoberte na drobné
aj s výhľadom na budúcnosť. Je vysoko prav−
depodobné, že v tomto období začnete riešiť pre−
daj, či kúpu nehnuteľnosti, kde by ste mali zo−
hľadniť aj skryté, okom neviditeľné záležitosti.
Je nanajvýš potrebné, aby ste v tomto období
držali spolu s rodinou. 

Budete sa oháňať na všetky
strany. Prioritne budete riešiť
vzťahy a konkrétne ten najsil−
nejší cit, akého je človek schop−
ný a tým je láska. Budete v
tom až po uši a niektorí z vás
spadnú práve do osídiel zaká−
zanej lásky. A čo s tým? Nuž
nezávisle od toho, čo vám bude

vaše srdce našepkávať, bude potrebné a záro−
veň sa bude od vás očakávať, že budete prihli−
adať na všetko, čo to bude so sebou prinášať.
Okrem lásky vás čaká možnosť zmeny práce.
Ponuka príde nečakane a času na rozmyslenie
bude pramálo. Pokiaľ už z vašej strany roz−
hodnutie padne, stojte si za ním, neochvejnosť
v tomto prípade nemá žiadne miesto. Viac si
vážte aj svoje zdravie.

Do pozoru vás dostane človek,
s ktorým ste boli úzko previa−
zaní v minulosti a tak nasta−
ne situácia, v ktorej budete
priamo konfrontovaní s tie−
ňom minulosti, ktorý má pre
vás sladkohorkú príchuť. To,
ako sa toto stretnutie ukončí,
bude závisieť od vašej vnútor−
nej sily a od toho, či odoláte mámeniu vôd, v
ktorých ste už plávali. Či už to bude na úkor to−
ho, čo ste si do dnešného dňa vybudovali, vrá−
tane poskladania svojho v minulosti zranené−
ho vnútra, je to len a len na vašom rozhodnu−
tí. Nemáte v láske, keď je na pracovisku uka−
zované prstom práve na vás, tak potom to ne−
robte ani vy. Okrem tejto neľahkej dilemy vám
dni ponúknu čas strávený s priateľmi.

Rozkolísanosť dní je presne to,
čo vám do tohto týždňa vnesie
chaos a neusporiadanosť.
Nebudete vedieť, kde vám
hlava stojí. Budete sa rozho−
dovať medzi prácou, svojimi
koníčkami a súkromím, chce−
te všetko a naraz. Nuž, ale to
nepôjde, nech by ste sa ako ve−

ľmi snažili. Ak chcete menší návod, riaďte sa
počasím a svojím vnútorným naladením a pek−
ne si do každého dňa zahrňte iba jednu zo zá−
ležitostí. Nič vám neujde, to len vy budete ako
na baterky, nezvládnuteľní a nekorigovateľní,
v skratke −  ako odtrhnutí z reťaze. Z tohto cha−
osu vás vytrhnú zdravotné problémy a ťažkos−
ti, ktoré opakovane vykuknú u rodinného čle−
na. Nestresujte, sú to problémy, ktoré síce vy−
kúkajú priebežne, ale pravidelne, nuž viete, čo
máte robiť. 

Vy budete viac riešiť životy a
problémy iných, na rozdiel od
tých vašich. Je zrejmé, že zá−
ležitosti iných ľudí (priate−
ľov) sa riešia jednoduchšie
ako tie vlastné. Je fajn, že
chcete pomáhať, len buďte
trochu viac ohľaduplnejší a
sem−tam použite aj servítku na pusu, inak to
dopadne zle a hádajte, na koho bude pouka−
zované? Presne tak, padne to na vaše „triko“.
Nezamotávajte sa tam, kam vaše oko nevidí a
vaša ruka nedosiahne. Čo sa týka vašich vecí,
urobte si poriadok na stole v práci, pokračujte
doriešením vzťahových nezrovnalostí, či už do−
ma alebo v práci. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Čakala ich tu pekne vyzdobená
spoločenská sála s bohato pre−
stretými stolmi plnými vybera−
ných lahôdok, ktoré pod dohľa−
dom riaditeľky SŠ Mgr. Márie
Žiškovej pripravili zamestnanci a
žiaci školy. Tí sa o plesajúcich
hostí vzorne starali počas celého
večera, za čo im patrí poďakova−
nie všetkých účastníkov plesu,
ktorých hneď na úvod dobre na−
ladili žiaci Základnej umeleckej
školy vo V. Krtíši vedení riadite−
ľom Mgr. Marekom Mišiakom.
Zuškári ukážkami folklórneho i
moderného tanca určili tanečný
tón plesu.  Tanečná nálada vydr−
žala až do skorých ranných ho−

dín aj vďaka neúnavnej dvojici
hudobníkov zo skupiny Elite
Music − Viliamovi Hlačokovi a
Jánovi Hívešovi. 

Dobrú náladu, ktorá na plese
vládla, obohatila aj degustácia
vín, ktorú pripravili vinári z
Veľkokrtíšskej vinnej cesty.
Každý z jej členov prispel aspoň
dvomi vzorkami kvalitného vína,
ktoré hostia plesu náležite oceni−
li. Prelom noci do nového dňa je
na plesoch i zábavách väčšinou
vyhradený na podávanie druhej
večere a žrebovanie tomboly. Ani
na tomto plese to nebolo inak a s
krátením  času do začiatku žre−
bovania, začínalo napätie nabe−

rať na intenzite a lístky sa rýchlo
míňali. Nebolo to len kvôli atrak−
tívnym cenám, za čo patrí poďa−
kovanie sponzorom, ale najmä
preto, že podobne ako v minu−
lých rokoch, aj v tomto roku vý−
ťažok z tomboly poslúžil dobrej
veci. Organizátori ho venovali
zdravotne postihnutej Aničke

Wágnerovej. Bodku za IV.
Policajným plesom tak nedala
posledná pesnička večera, ale až
odovzdanie sumy 200,− eur, ktorá
sa na tombole vyzbierala.
Radomírovi  Wagnerovi ju 11. 3.
odovzdali hlavní organizátori
plesu npor. Mgr. Dušan Adamjak
a por. Peter Príbeli spolu s riadi−
teľom OR PZ pplk. Ing. Daňom
Magulom. 

R. Wágner: "Chcem sa poďako−
vať všetkým, ktorí na túto sumu
prispeli. Spolu s ďalšími zbierka−
mi to umožní Aničke absolvovať
liečebný pobyt v piešťanských kú−
peľoch, kde aj s prispením tejto
sumy môže stráviť 2 týždne. Na li−
ečbu nastupuje už po veľkej noci.
Ešte raz veľké ďakujem aj od
Aničky a jej mamy všetkým, ktorí
pomohli." 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu 
kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do  redakcie.

Tým ste  splnili podmienku zarade−
nia do žrebovania O PRVÚ CENU
− PERMANENTKU NA KUPKOPERMANENTKU NA KUPKO

AQUATERMAL STREHOVÁ AQUATERMAL STREHOVÁ 
A DVE VECNÉ CENY. A DVE VECNÉ CENY. 

VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ

KUPÓNKA

č.5

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

MARCOVÁ KUPÓNKA

Nachádza sa na adrese Mierová 1, Veľký Krtíš.
POSKYTUJEME PRÁVNE SLUŽBY 

VO VŠETKÝCH OBOROCH PRÁVA.

Oznamujeme Vám, že dňa 3. 3. 2014 
bola otvorená novovytvorená 

Advokátska kancelária 
JUDr. Zuzany Šimovej

Telefonický kontakt:  0915 875 198

Policajti sa na plese dobre zabávali a ochotne pomáhali
Nebýva to často, ale občas sa stane, že sa príslušníci policajného zboru vyberú do spoločnosti aj bez uniforiem, ale plní elegancie. V elegant−

ných spoločenských oblekoch spolu s partnerkami v krásnych róbach prichádzali do priestorov Spojenej školy v M. Kameni, kde sa 1.2. konal
už  IV. Policajný ples pod záštitou riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo V. Krtíši.

Radomírovi  Wagnerovi odovzdali výťažok pre Aničku hlavní organizátori plesu npor. Mgr. Dušan
Adamjak a por. Peter Príbeli spolu s riaditeľom OR PZ pplk. Ing. Daňom Magulom. 

Policajný ples sa 
tradične niesol 

v uvoľnenej 
atmosfére
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lČo vás viedlo k tomu, že ste sa
rozhodli uchádzať o post pred−
sedu ObFZ? 
G. Bacsa: "Na tento významný
post som sa rozhodol kandido−
vať po tom, čo ma oslovil odstu−
pujúci predseda. L. Krnáč,  kto−
rému sa touto cestou chcem po−
ďakovať za prejavenú dôveru,
podporu ako aj za dobre odve−
denú prácu, ktorú na ObFZ po
sebe zanechal. 
Poďakovať sa chcem aj OFK
Olováry, ktorý ma oficiálne ako
kandidáta na tento post nomi−
noval.  
Samotné oslovenie, ako aj pod−

poru OFK Olováry, beriem ako
ocenenie môjho doterajšieho
prístupu k daným úlohám v mi−
nulosti, za môj prístup k povin−
nostiam ako aj za svoju praco−
vitosť. Zároveň sa chcem prost−
redníctvom vašich novín
Pokrok  poďakovať delegátom
konferencie za účasť na konfe−
rencii, trpezlivosť, lebo to bola
dlhá konferencia a napokon aj
za odovzdané hlasy v môj pro−
spech."

lOčakávali ste také jednoznač−
né víťazstvo? 
G. Bacsa: "Hlasovanie na post
predsedu dopadlo nad moje o−
čakávanie, keď sa rozhodlo
hneď v prvom kole volieb s vý−
sledkom hlasov 18 : 4 v môj pro−
spech. Musím otvorene priznať,
že som očakával v prvom kole
podporu  približne 12 − 13 dele−
gátov, nakoľko pred konferenci−
ou, ako aj na samotnej konfe−
rencii, boli väčšie− menšie turbu−
lencie, ktoré ešte ani v tomto ča−
se neutíchajú."

l Okrem predsedu sa volili aj
ďalší členovia Výkonného výbo−
ru ObFZ, môžete ich predstaviť? 
G. Bacsa: "Osobne ma zloženie
novozvoleného Výkonného výbo−
ru ObFZ V. Krtíš, ktorý má 5 čle−
nov, ako aj zloženie ďalších vo−
lených pozícií teší. Napokon, do
volených funkcií boli zvolené tie
osoby, ktoré som oslovil a ktoré

zároveň prijali ponuku na spo−
luprácu. Jednotnosť a dobrá
spolupráca začala už pred kon−
ferenciou, naďalej trvá a pevne
verím, že vydrží celé 4−ročné
funkčné obdobie. 

Športovej futbalovej verejnosti
by som chcel oficiálne  predsta−
viť členov nového VV ObFZ:
Podpredsedníčkou bola zvolená
MUDr. Beáta Krupčiaková, 
členovia: Ing. Jaroslav Filip −
zodpovedný za hospodársku ko−
misiu, Ladislav Doboš −  zodpo−
vedný za ŠTK a Peter
Kuchársky − zodpovedný za ko−
misiu rozhodcov. 
Do ďalších volených funkcii de−
legáti zvolili: Predseda
Disciplinárnej komisie (DK)
Ing. Jozef Mišt, predseda odvo−
lacej komisie Ing. Ladislav
Hlinica a predseda revíznej ko−
misie Branislav  Danko.

Podporu novozvolenému VV
ObFZ V. Krtíš vyjadril aj pred−
seda SsFZ  PhDr. Jozef Paršo,
ktorý sám bol 8−my krát zvolený
za predsedu SsFZ a ktorý sa
konferencie osobne zúčastnil."  

lPred delegátov konferencie
ste ako kandidát na funkciu
predsedu ObFZ predstúpil aj s
určitými plánmi, predstavami o
činnosti i rozvoji futbalu v okre−
se.  Aké sú teda vaše plány, i sa−
motného VV, do nasledujúcich
rokov? 
G. Bacsa: "Moje plány do bud−

úcna ako predsedu ObFZ, i sa−
motného VV, sú skromné. Ako
som povedal aj na našej konfe−
rencii, chceme zabezpečiť pre
futbalové kluby dobrý servis.
Znamená to rešpektovať, dodr−
žiavať a riadiť sa  stanovami
ObFZ,  dobre spolupracovať s
funkcionármi jednotlivých klu−
bov, rozhodcami ako aj  s na−
driadenými orgánmi − SFZ a
SsFZ. Chceme dať viac priesto−
ru a možností  mládeži a mlá−
dežníckemu futbalu (podobne
ako bol zorganizovaný žiacky
turnaj ObFZ o pohár podpred−
sedu ObFZ 8.3.2014 v D.
Strehovej) a v neposlednom ra−

de chceme, aby futbal spájal
všetkých, ktorí majú radi tento
krásny šport. Aj prostredníc−
tvom vašich novín, za čo vám aj
touto cestou ďakujem."

lČo považujete za najväčší, ak−
tuálny problém, futbalového
zväzu vo V. Krtíši,  ktorý ste sa
rozhodli riešiť ako prvý? 
G. Bacsa: "Ako som už spomínal,
môj predchodca. L. Krnáč zane−
chal ObFZ v dobrom stave. V ob−
lasti bezpečnosti majetku sme
prehodnotili aktuálnu situáciu
a následne sme ju aj riešili. Ako
spolumajiteľ budovy (vlastníme
3/4 budovy, kde má ObFZ sídlo)
a po dohode s partnerom, ktorý
vlastní 1/4 budovy, sme dali vy−
pracovať požiarne smernice,
rozmiestniť hasiace prístroje a
budovu sme poistili. V budove
máme nájomníkov a dbáme o
ich bezpečnosť ako aj bezpeč−
nosť samotnej budovy. Ja osob−
ne som túto oblasť považoval za
akútnu a po vzájomnej dohode
sme ju prioritne riešili na vý−
konnom výbore spolu so spolu−
majiteľom. 

V športovej oblasti sme v zim−
nej prestávke dotiahli ISSF do
úspešného konca a dnes už má−
me, ako jeden z mála ObFZ, ži−
acke aj dorastenecké stretnutia
evidované v tomto systéme." 

l Dlhodobým problémom
okresných súťaží sú aj rozhod−

covia. Je v okrese dostatok roz−
hodcov pre okresné súťaže a sú
aj nejakí mladí rozhodcovia,
ktorí majú predpoklady rozho−
dovať aj vyššie súťaže prípadne
aj celoslovenské?   
G. Bacsa: "Áno, súhlasím s vami,
že počet rozhodcov je nízky nie−
len v našich súťažiach ObFZ,
ale  aj  v súťažiach SsFZ. V tej−
to oblasti sme aj konali a na vý−
ročných členských schôdzach,
kde sme boli pozvaní, sme aj o−
slovovali ľudí, aby sa stali roz−
hodcami. Táto naša iniciatíva
nebola úspešná, lebo na semi−
nár rozhodcov, ktorý  bol 15. 3.
2014 prišli len rozhodcovia, kto−
rí sú na nominačnej listine
ObFZ. K samotnej kvalite roz−
hodcov len toľko, že komisia roz−
hodcov pod vedením P.
Kuchárskeho to nemá  ľahké.
Pracuje s tým, čo momentálne
má k dispozícii. KR v novom zlo−
žení pripravila pre rozhodcov
kvalitný seminár aj s množ−
stvom video ukážok. Pre jarnú
časť sme jasne definovali čo od
rozhodcov očakávame − len dob−
ré výkony, a či sa to naplní, to u−
káže čas. Mladí rozhodcovia
(dvaja), ktorí sa zúčastnili semi−
nára majú našu podporu a ak
bude dobrá spolupráca, tak po−
tom  nevidím dôvod aby sme ich
neposunuli ďalej do vyšších sú−
ťaží."

Futbalisti si zvolili nového predsedu
Počas zimnej prestávky futbalových súťaží  sa na nový ročník pripravujú nie iba samotní hráPočas zimnej prestávky futbalových súťaží  sa na nový ročník pripravujú nie iba samotní hrá−−
či, ale aj funkcionári jednotlivých klubov i futbalových zväzov. Na výročných členskýchči, ale aj funkcionári jednotlivých klubov i futbalových zväzov. Na výročných členských
schôdzach sa hovorí o činnosti počas uplynulého roka, splnených i nesplnených cieľoch i oschôdzach sa hovorí o činnosti počas uplynulého roka, splnených i nesplnených cieľoch i o
plánoch v roku nastávajúcom. Pre Oblastný futbalový zväz vo V. Krtíši (ObFZ) bola členskáplánoch v roku nastávajúcom. Pre Oblastný futbalový zväz vo V. Krtíši (ObFZ) bola členská
schôdza konaná 8. 11. 2013 významná aj tým, že sa končilo 4−ročné volebné obdobie a volil saschôdza konaná 8. 11. 2013 významná aj tým, že sa končilo 4−ročné volebné obdobie a volil sa
nový výbor i nový predseda ObFZ. Jeho doterajší, dlhoročný predseda Ladislav Krnáč už vnový výbor i nový predseda ObFZ. Jeho doterajší, dlhoročný predseda Ladislav Krnáč už v
novom volebnom období nechcel kandidovať  a o túto pozíciu sa uchádzali 3 kandidáti.novom volebnom období nechcel kandidovať  a o túto pozíciu sa uchádzali 3 kandidáti.
Volebná komisia jedného z kandidátov nepripustila k samotným voľbám a tak o post predseVolebná komisia jedného z kandidátov nepripustila k samotným voľbám a tak o post predse−−
du sa rozhodovalo medzi ostávajúcimi dvomi. Delegáti napokon za predsedu celkom jednodu sa rozhodovalo medzi ostávajúcimi dvomi. Delegáti napokon za predsedu celkom jedno−−
značne zvolili Gabriela Bacsu. Z 23 pozvaných delegátov s právom hlasovať bolo na  výročnejznačne zvolili Gabriela Bacsu. Z 23 pozvaných delegátov s právom hlasovať bolo na  výročnej
konferencie ObFZ prítomných 22 a až 18 z nich dalo svoj hlas G. Bacsovi. Nového predsedukonferencie ObFZ prítomných 22 a až 18 z nich dalo svoj hlas G. Bacsovi. Nového predsedu
sme požiadali o krátky rozhovor. sme požiadali o krátky rozhovor. 

Ďakujeme za rozhovor novému predsedovi ObFZ Gabrielovi
Bacsovi a v krátkosti ho predstavujeme: 

G. Bacsa má 47 rokov, je vdovec, otec 2 dcér Gabiky (24) a
Barborky (20), pracuje ako technik. Dlhé obdobie pôsobil ako fut−
balový rozhodca (24 sezón)  v krajských  súťažiach SsFZ,  ako aj v
Corgoň lige, kde svoju úspešnú rozhodcovskú kariéru ukončil
kvôli veku. Za svoju prácu rozhodcu získal od Asociácie rozhodcov
SFZ ocenenie ,,Jánošíkov opasok". 
Nie je mu cudzia ani práca v štruktúrach ObFZ V. Krtíš, kde pôso−

bil ako člen a následne aj ako predseda komisie rozhodcov a záro−
veň v rokoch 2002 −2007 bol členom VV, odkiaľ dobrovoľne odstú−
pil z osobných dôvodov. Momentálne pôsobí aj ako delegát zväzu
zaradený  do súťaží  SsFZ a pevne verí, že to nie je jeho posledná
zastávka...
Jemu i novozvolenému výboru ObFZ želáme veľa úspechov v prá−

ci a veľa kvalitných zápasov, hráčov, rozhodcov a neposlednom ra−
de aj divákov, ktorí sa budú chodiť pozerať na futbal v našom
okrese a zabávať na dobrej a kvalitnej hre.                                  −red− 

Predseda ObFZ V. Krtíš
Gabriel Bacsa
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Voda je  isto najrozšírenejšou lát−
kou na Zemi. Možno to znie preh−
nane, keď sa povie, že voda je vša−
de okolo nás, ale po hlbšom za−
myslení každý zisti, že je to sku−
točné tak. Je v ovzduší, či ako vlh−
kosť, vo forme oblakov, hmly, je
na zemskom povrchu aj pod po−
vrchom, v každom živom organiz−
me, rastlinách. Človek sa s vodou
stretáva od svojho narodenia až

do posledného dňa svojho života,
hoci si to často ani neuvedomuje−
me. Považujeme ju za samozrej−
mosť a možno jej nevenujeme až
takú veľkú pozornosť. 

Deň vody  bol vyhlásený v roku
1992 Valným zhromaždením
OSN na Konferencii v Rio de
Janeiro na 22. marec.  ZŠ s MŠ Če−
bovce si pri príležitosti tohto dňa
pripravila 21. 3. 2014 naozaj pest−

rý program aktivít. Ráno nás ví−
tala pieseň Voda, čo ma drží nad
vodou v rozhlase, deviatačky si
pripravili krátky príhovor do roz−
hlasu a po triedach sme sa pono−
rili do tajov vody vo forme roz−
právok, dokumentárnych filmov.
Najväčšou atrakciou bol nepo−
chybne ukrajinský cirkus. Čas
však tiekol veľmi rýchlo ani sme
sa nenazdali a už sme so žiakmi
tvorili akváriá, či informačné pla−
gáty zamerané na okruh tém:
Kolobeh vody, Spotreba vody, Čo
je voda, Svetový deň vody, Voda −
pitná voda, Znečistenie vody,
Voda z chemického hľadiska.
Tekutiny sme si dopĺňali sponzor−
ským darom od rodičovského
združenia vo forme minerálnych
vôd, ktoré sa rozdávali po každej
triede. Preplávali sme aktivitami
hravou formou až do prírody. V

spolupráci s našim starostom sme
sa vydali po stopách vodných to−
kov, vodojemu, deti mali možnosť
napiť sa čistej pramenitej vody
bez prímesí chlóru a za krásneho
počasia spoznať opäť kus maleb−
nej čebovskej prírody. 

Veľká vďaka patrí koordinátor−
ke projektu riaditeľke Ing. Perle
Jaskó−Deákovej za vydarený a
osviežujúci deň.  Poriadny dúšok
z tak dôležitej  formy života akou
je voda, by si mal dať každý z nás
v pravidelných dávkach, v tej
najprirodzenejšej forme. Bez po−
chýb je voda najdôležitejšou zlú−
čeninou na zemskom povrchu,
podstatnou zložkou biosféry a má
popri pôde význam pre zabezpe−
čenie výživy ľudstva. Nazdravie,
priatelia!  

Mgr. ANETA KLADIVÍKOVÁ, 
Foto: Mgr. MAGDALÉNA BALLOVÁ

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
− kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti,
− vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy, 
− najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 
− osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, 
− zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: 
− písomná prihláška účasti na výberovom konaní,
− doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 
1. atestácie alebo jej náhradnej formy − overené fotokópie 
dokladov a štruktúrovaný profesijný životopis,

− potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 
5 rokov pedagogickej praxe,

− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov (nie starší 
ako 3 mesiace),

− písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia 
a rozvoja základnej školy v rozsahu 1 − 2 strany/A4,

− lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca 
(nie starší ako 3 mesiace),

− písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných 
údajov na účely výberového konania, 

− overené čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti.

Náš modrý deň vody
"Vode bola daná čarovná moc 

byť miazgou života na Zemi." Leonardo da Vinci

OBEC NENINCE, Obecný úrad, Hlavná  238/110, 991 26 Nenince
Tel.:  047/4514030,  Fax: 047/4514029,   E− mail: ocunenince@centrum.sk 

STAROSTA OBCE NENINCE
podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
V Ý B E R O V É    K O N A N I E 

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Alapiskola  és Óvoda s vyučovacím 
a výchovným jazykom slovenským a maďarským, Nenince − Lukanénye

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
− Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 30. apríla 2014

na adresu zriaďovateľa: Obec Nenince,  Hlavná 238/110, 991 26 Nenince v zalepenej obálke, s uvedením 
adresy odosielateľa a označenej heslom "VK ZŠ s MŠ −  NEOTVÁRAŤ".

− Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom,

ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Neninciach dňa 31.3.2014 Zoltán Kuzma, starosta

OZ Campanula Vás pozýva v dňoch 4. − 6. apríla 2014 do
Ekocentra na Hrušove na 

Praktický PERMAKULTÚRNY kurz 
Na kurze sa dozviete čo je to PERMAKULTÚRA na akých princí−
poch funguje. Čo je to ALELOPATIA RASTLÍN a ako si navrhnúť
záhony na pestovanie tak, aby sme využili vzájomnú synergiu a
pôsobenie rastlín a fáz Mesiaca. Prakticky si vyskúšame tvorbu
VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV, konkrétne tvorbu nemeckej kopy, by−
linkovej špirály s jazierkom a bedničkových záhonov a tiež si prak−
ticky ukážeme ako sa buduje KOMPOSTOVACÍ ZÁCHOD typu
Clivus multrum. Lektori kurzu: Ing. Martin Kolník a Tomáš
Laluha. Začiatok kurzu je v piatok 4.4. o 17:00 hod. Bližšie info na

0908405703 alebo ekocentrum.bylinka@gmail.com.

Nádvorie školy zaplnili žiaci v modrom oblečení
− symbolizujúcom vodu
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nPredám 3 − izbový byt
na Lučenskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 857
507.                     np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na prená−
jom obchodný priestor
vo Veľkom Krtíši na u−
lici SNP 1, v Dome slu−
žieb na 1. poschodí (28
m?). Priestor je k dispo−
zícií od 1.4.2014. Cena
160 eur/mesiac.  Bližšie
informácie na tel. č.
0907 421 360.    np 133b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám starší rodin−
ný dom 2+1 v Bátorovej
a pozemok ku tomu.
Inf. m0907 175 416. 

np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt
v Sklabinej. Cena do−
hodou. Inf.m 0908 962
455.                    np − 186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt
na SNP vo V. Krtíši − po
rekonštrukcii. Vhodný
aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf.m 0908
986 734.              np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt
na Venevskej č. 40.
Cena stanovená od−
hadcom  18.370 eur. Inf.
0907 835 439.     np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový
zrekonštruovaný byt
na Venevskej. Inf.m
0905 466 036.     np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový
zrekonštruovaný byt
na Venevskej. Inf. m
0905 466 036.     

np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám kompletne zrekonšt−
ruovaný veľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkónom, na dru−
hom poschodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná, murované
jadro, nová elektrina, stierky.
Kúpim jednoizbový byt. Inf. m
0917 341 712.                      np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám výhodne zateplenú
garáž na Baníckej vo VK (pri
Slovenskej poisťovni Allianz).
Garáž bude voľná od 30. 3. 2014.
Inf. m0911 936 182           np − 253 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Okružnej vo VK.  Byt voľný od 1.
7. 2014. Inf.m 0908 88 48 15, +420
73 11 90 407.                      np − 254 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na
Novohradskej ulici vo V. Krtíši −
po rekonštrukcii, zariadený.
Cena 350 euro/mesačne.  Inf. m
0907 822 005.                       np−271
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prenajmem 1−iz−
bový byt na Novohradskej vo V.
Krtíši na 3. poschodí.  Inf. m0905
459 217.                                np−273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 3−izbový
byt na Viničkách, 1. poschodie,
bez balkóna, cena 23.000 euro.
Inf. m0949 440 231.           np−276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom s predzáhradkou, s plyno−
vým kúrením neďaleko
Bratislavy.  Inf. m0903 793 747.  

np−277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim garáž vo V. Krtíši. Zn.
na Venevskej ulici.  Inf. m 0905
735 706.                                  np−278
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt v osob−
nom vlastníctve v centre Hnúšte,
prípadne vymením za 2−izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0944 516
216, 0940 371 307.            

np − 286 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo
Veľkom Krtíši v osobnom vlast−
níctve.  Inf. m47/43 307 92.  

np − 291
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt prerobe−
ný na 3 − izbový v osobnom vlast−
níctve na Píseckej vo V. K.  Inf. m
0907 750 947.  

np − 296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpime dom s úverom do výš−
ky 10 000 euro. Inf. m Adresa v
redakcii.                               np − 296

n Predám 3 − izbový byt na 5. po−
schodí, na Lučenskej vo V. Krtíši,
s balkónom a pivnicou. Inf.m
0905 709 687                      np − 323 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 1 − 2 izbový byt vo V.
Krtíši. Inf. m0918 163 672. 

np − 324
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo
Veľkom Krtíši. Inf.m 0915 387
948.                                     np − 326 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 3−4 izbový byt s balkó−
nom, kompletne zariadený.
Inf.m0948 651 666.           np − 327
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž vo Veľkom
Krtíši na Novohradskej, 3x zá−
suvka na 220 V, 2x bezpečnostné
kovanie, top stav. Inf. 0905 766
204.                                    np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s chatkou
na Priemstave. Z rodinných
dôvodov. Inf. m0903 534 933. 

np − 311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu kancelárske
priestory v centre mesta. Inf.
0917 265 596.                      np − 312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbový byt na
Ul. Ľ. Štúra 13. Inf. m 0907 621
145.                                    np − 317

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.          np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám staršiu zachovalú obý−
vačku a spálňu. Výhodne.  Inf. m
0905 362 184.                      

np−263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám jedálenský stôl so 6−ti−
mi stoličkami.  Inf. m 047 43 307
92.                                        np−292
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim staršiu váľandu do 10
euro. Inf. mv redakcii.    

np−297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám TV LCD 107 cm + dr−
žiak na stenu. Cena 230 euro. Inf.
m0903 501 917.                  np−302
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu sedačku
(2 postele + 2 kreslá), páperové
paplóny a demižóny. Inf. m0949
145 220.                             np − 314

l NEHNUTEĽNOSTI

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

122−13

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Kúpim ornú pôdu na ro−
vine juhu okresu (min. 3
hektáre). Veľmi výhodne
vykúpim! Inf. m 0917 573
281.                           np − 161

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš
v obci Nová Ves. Rozloha 33 árov, cena dohodou. 

Inf. m 0908 09 11 23. np 154

n Dám do prenájmu nebytový
priestor vo V. Krtíši na Ul. Šte−
fánikovej č. 26 (rozhloha  30 m2)
− bývalá Zlatá palma − vedľa
Maňa Foto. Zn. od 1. 5. 2014.  Inf.
m 0907 390 554, 0908 378 372 −
non stop.                          np − 288 

n Predám vchodové dvere 80−
tky, pravé, potiahnuté kožen−
kou za 50 euro a stavebný roz−
vádzač na nožičkách − ističový
za 100 euro.   Inf. m 0918 910
810.                                     np−275
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nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mramorové skaly
vhodné aj na skalku.  Inf. m0911
745 028.                               np − 303

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.           np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR 4011,
STK, EK do 1/2015, cena doho−
dou. Inf. m0908 214 743. np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nákladné auto
Renault Mascot − celková hmot−
nosť 6,5 tony, r.v. 1989 − auto je na
EČ, všetko platné.  Inf. m +421
918 538 254.                         np−262
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Feliciu 1,3 B, r. v.
1995, pojazdná − na ND alebo ral−
lye. Inf. m0908 910 806.  np−264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Mégane, r.v.
1999, 1.6 B, Cena 300 eur. Inf. m
0902 549 836.                    np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Renault Mégane com−
bi na súčiastky. Inf. m 0911 225
813; 0911 235 871.                np−307

n Predám zachovalé detské di−
evčenské veci do 3 rokov. Inf. m
0902 363 278.                    np − 180

n Predaj najlacnejšieho palivo−
vého dreva. Inf. m0915 867 594. 

np − 307

nPredám drevené pelety a bri−
kety − lacno. Inf. m0903 857 507. 

np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.          np − 135

nUrobím ťažbu dreva a prebier−
ky s UKT, prerezávky, pílenie.
Inf. m0903 341 646.            np−267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355. 

np − 101

n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku, vy−
orávač zemiakov, cirkulárku,
"dvojak" pluh za TZ−4K−14. Inf.m
0908 805 260.                     np − 171

nVo Veľkom Krtíši predám ale−
bo dám do prenájmu kvalitný vi−
nohrad o výmere rozmere 0,5 ha.
Inf. m0907 806 981.         np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kvalitné seno uložené
na povale. Cena dohodou. Inf. m
0903 159 632.                       np − 301
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim viničné stĺpy. Inf. m
0915 307 056.                      np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj sadbových a konzum−
ných zemiakov na tržnici + prie−
sady paprika, paradajky, zeler.
Inf. m0907 317 220.         np − 318

nPredám ošípané. Inf. 0911 500
623.                                    np − 227
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nDarujem 14 − mesačnú fenku.
Inf. m0908 947 045.          np − 251
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce a jahňatá. Inf.:
Kontakt nechať v redakcii. 

np−272
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám  psíka havanského bi−
šona na krytie − za odmenu. Inf.
m0915 816 643.                 np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−dňové kuriatkaPredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071071.                                   np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Cena dohodou.
Inf. 0903 80 40 19.              np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Inf. m 0911 225
813; 0911 235 871.                 np−306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka čivavy, 2
fenky a 1 psík. Odber možný od
31. 3. Cena dohodou. Inf. m0915
225 626.                               np − 320
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám včely. Inf. m0948 04 31
00.                                      np − 322

nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.  

np 350

n Stavebné práce. Inf. m 0902
734 441.                                np−294

n Hľadám prácu ako murár, o−
vládam všetky murárske a mali−
arske práce (obklady, dlažby,
plávajúce podlahy). Inf. 0907 229
634. Zn. Len seriózne.      np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem brigádničku. Inf. m
0903 534 933.                    np − 310
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
I KŔMNE ZEMIAKY AJ 

S DOVOZOM. INF. 
M 0905 497 133. np − 433

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
m 0905 497 133. np − 159

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

l PREDAJ DREVA A UHLIA

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf.m 0905 463
926.                             np − 394

l BURZA PRÁCE

nPredaj sadbových, kŕmnych
a konzumných zemiakov − aj s
dovozom. Inf. m0905 501 235. 

np − 256

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
l RÔZNE

Reštaurácia ADUB prijme
čašníka, servírku. Info v
prevádzke.            np − 322a

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ 
PROFILY,  OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
m 0905 483 357. np − 317

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Kurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/309 258 102, 0905 452 459. 

np−260

nPRIJMEM 
KUCHÁRA

/KUCHÁRKU 
NA TRVALÝ 

PRACOVNÝ POMER.
Inf. m 0918 613 809. 

np−274

nHľadám
brigádničky 

do bufetu na KUPKO 
Aquatermal D. Strehová

počas leta 2014. 
m 0910 296 485.

np − 284

n Prijmem prácu − upratova−
nie školských alebo kancelár−
skych priestorov.  Inf. madre−
sa v redakcii.                     np−299

n Predám palivové dre−
vo − agát, cer, dub, hrab.
Cena dohodou. Inf.m
0917 698 979.         np − 319

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a



20 / 31. marec 2014

Zostava Baníka: Kaczorek −  Šár
(K), Marek Horváth, Ondrejkov
(Fűlőp), Šiket (Greguš) − Fridrich,
Cibuľa, Řehák, Laššan − Martin
Horváth (Kukolík), Sabó; ŽK
Baník − Fridrich, Ondrejkov; tré−
ner Ľ. Drienovský; rozhodca E.
Gemzický, divákov 330, góly do−
mácich: 50.́  Kulík, 60.́  Sudimák
(PK), 80.́  Daško. 

Domáci začali stretnutie v sviž−
nom tempe a nátlakovou hrou.
Už v 8.́ zahrávali priamy kop, ale
strela minula bránu. V 11.́ prud−
kú strelu domácich vyrazil
Kaczorek na roh. Nepriamy kop
zahrávali domáci v 16.́ , ale obra−
na Baníka ho odvrátila. Ďalší

priamy kop mali domáci v 19.́ ,
ale brankár hostí loptu chytil.
Potom sa dostali k slovu aj hostia,
ale strela Martina Horvátha v 21.́
išla nad bránu domácich. V
32.́ mali domáci znovu možnosť
zahrávať priamy kop.  Kaczorek
však umiestnenú strelu chytil.
Podobnú možnosť mali hostia v
37.́ , ale strela Ondrejkova išla
nad bránu. 

Aj druhý polčas začali domáci
tlakom, ale prvú veľkú príležitosť
mal striedajúci Greguš, ktorý v
47.́  išiel sám na brankára domá−
cich., ale jeho strela trafila iba
brankára. Z narastajúceho tlaku
domácich pramenili aj góly.

Zvolenčania sa ujali vedenia tvr−
dou krížnou strelou v 50.́  O min−
útu neskôr znovu tvrdo vystrelili,
ale lopta minula bránu hostí. Po
faule  obrany hostí v pokutovom
území nariadil rozhodca v 60.́  po−
kutový kop, ktorý domáci hráč
premenil 2:0. Možnosť na skori−
govanie výsledku mal v 62.́  Sabó.
Ale jeho strela zo 16 metrov trafi−
la brankára. Zvolenčania naďalej
hrali nátlakovo s častou streľbou
a v 80.́ po rohovom kope zvýšili
na 3:0. Do konca stretnutia sa už
nič nezmenilo a domáci zaslúže−
ne vyhrali.   O týždeň privíta
Baník mužstvo Málinca o 15.30
hod.                   −TIBOR KRNÁČ− 

3IV. LIGA JUH: ZVOLEN − VEĽKÝ KRTÍŠ 3:0 (0:0)

Baník neodolal tlaku v druhom polčase

Zostava: Černoch, Havrila, Ďurica,
Žingor, P. Kováč, D. Drienovský,
Boľoš, Kalamár, M. Drienovský,
Maslaňák, Takáč; striedali: Zošák,
Mesároš a R. Kováč. 

Hostia potvrdili  rozdiel  v ta−
buľke a domácich porazili o trie−
du. Na 15. kolo vycestovala
Sklabiná do Lubeníka. Od úvodu
zápasu hostia diktovali tempo
hry. Mali  územnú prevahu, ale
bez streleckého efektu. Domáci
sa predstavili prvý raz v 15.́ , keď
ich rýchly útok obrana hostí s
prehľadom odvrátila. V 25.́  boli
blízko k otvoreniu stavu zápasu

hostia, keď strela Drienovského
už do opustenej bránky nenašla
svoj cieľ vďaka domácemu o−
brancovi, ktorý v poslednej chví−
li vykopával na rohový kop. Ďal−
šia príležitosť hostí v 33.́ , keď
Kalmárovu strelu zneškodnil do−
máci gólman Gonósz. Následne
hlavička  Havrilu tesne míňa
bránku domácich. V 44.́ po trest−
nom kope domáceho Šavlíka
Černoch udržiava nerozhodný
stav. V 50.́  sa hostia konečne pre−
sadili, keď strelu Takáča domáci
Gonósz neudržal, čo využil skú−
sený Maslaňák a otvoril stav zá−

pasu. V nasledujúcom priebehu
domáci pritvrdili, na čo doplatil
Maslaňák, keď po nešetrnom zá−
kroku musel byť vystriedaný
Zošákom. V 58. ´nečistú hru do−
máceho hráča už trestá rozhodca
Havran červenou kartou. Hostia
odpovedali tým najlepším spôso−
bom, keď rozohrávku z trestného
kopu Kalmárom Ďurica trestá

nechytateľnou hlavičkou. V
74.́ sa obranou domácich predral
dobre hrajúci Takáč, ale jeho po−
kus tesne míňa bránku. Ďalší po−
kus Mésaroša v 85.́ zastavila tyč
domácej bránky. V 89.́  hostia
prečíslili domácich a následne
vydarená strela Kováča končí po
tretíkrát v bránke domácich.
Hostí čaká nasledujúci zápas na
domácom ihrisku v okresnom
derby s Prameňom  D. Strehová.   

− JOZEF PAHOLÍK −

V. LIGA SKUPINA D: LUBENÍK − SKLABINÁ 0:3 (0:0)

Hostia prevýšili domácich o triedu  

Domáci začali útočne a už v 1.́
po faule na Nemčoka kopali pria−
my kop. Ten zahrával sám
Nemčok a peknou strelou preko−
nal brankára hostí 1:0. V 4.  ́pria−
my kop hostí odvrátila obrana
domácich do hry. V 6.́  strela
Skabellu skončila mimo brány.
Po rohovom kope Nemčoka hla−
vičkoval Skabella, ale tiež vedľa

brány hostí. V 11.́ mali hostia vý−
hodu dvoch rohov za sebou, ale
bez efektu. Domáci Csatlós strie−
ľal v 18.́  nad bránu hostí. O min−
útu neskôr po Antalovom  rohu
hlavičku Csatlosa vyhlavičkovali
hostia z bránkovej čiary. Priamy
kop Nemčoka v 24.́  brankár vy−
razil pred Antala, ktorý však ne−
zakončil presne. Útočnú kombi−

náciu domácich v 29.́  odvrátili
hostia. Catlósova strela v 32. ´
končí vedľa brány. V 36.́  ďalšia
strela domácich, ale iba do rúk
brankára hostí. V 42.́  dostáva
hráč hostí po druhej žltej aj čer−
venú kartu. Tesne pred koncom
prvého polčasu zahrali domáci
peknú kombinačnú akciu, ktorá
však skončila bez gólu.
Aj druhý polčas začali lepšie do−

máci. V 48.́  po faule na Nemčoka
Csatlós zahrával priamy kop,
ktorý obrana hostí zastavila ru−
kou v pokutovom území. Zachar
nariadenú jedenástku premenil
2:0. V 51.́  sa vyznamenal Geregai,

ktorý včasným a presným vybeh−
nutím zachytil útok hostí. Peknú
kombináciu Nemčoka s Antalom
v 60.́  zakončil Antal gólom 3:0.
Pekné kombinačné akcie domá−
cich pokračovali aj v ďalších mi−
nútach. Domáci potom striedali,
keď v 72.´ T. Tóth nahradil
Nemčola, Pobori − Boroša , Súth −
Halka, následne vystriedali aj
hostia. Zápas sa potom už iba do−
hrávala, ale v 82.́ si Antal obhodil
obrancu i brankára hostí a sta−
novil konečné skóre 4:0. 

Vinica o týždeň cestuje do
Fiľakova a potom do Zvolena. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA JUH: VINICA − Š. BANE 4:0 (1:0)

Zaslúžená výhra po dobrom výkone

Čebovčania cestovali na zápas v
nekompletnej zostave. Prvý pol−
čas sa vyvíjal ako vyrovnaný, ale v
druhom sa striedali šance na jed−
nej aj druhej strane. Hostia preb−
rali iniciatívu, žiaľ, nevyužili také
obrovské šance, ktoré sa doslova
pýtali po góle. V 81.́  sa lopta odra−

zila od domáceho hráča a hostia
nezaslúžene prehrali 1:0, pretože
boli omnoho lepší ako domáci. 

Čebovce budú opäť citeľne osla−
bené, pretože za pracovnými po−
vinnosťami odišiel po Mudroňovi
ďalší hráč Tomáš Cibuľa.             

− ERIK FÓNOD − 

V. LIGA SKUPINA D: TOMÁŠOVCE 
− ČEBOVCE 1:0 (0:0)

Zápas nepremenených šancí

III. liga dorast juh−15.kolo
Domáci sa rozbehli
v druhom polčase

Baník Veľký Krtíš  − MFK
Žarnovica  2:0  (0:0)

Zostava Baník VK: Čepo − Lauko,
Fodor, Weisz, Balla, Petrus,
Kušický, Hodási, Lancini,
Matikovský (Adam), Kliment. Góly
za Baník: 2x Kliment. V prvom
polčase sa hralo vyrovnane, mier−
ne mali navrch hostia, čo potvrdili
aj tvrdou strelou, ktorú Čepo vytla−
čil do brvna. V druhom polčase za−
čali domáci postupne preberať ini−
ciatívu. V  67.'  sa pred bránou hos−
tí najlepšie zorientoval Kliment a
gólom konečne upokojil hru domá−
cich. Mladí Veľkokrtíšania potom
kontrolovali hru a svoje víťazstvo
potvrdili v 88.́ , keď po druhý raz
skóroval Kliment. Nabudúce priví−
tame doma  MFK Detvu  až v sobo−
tu 12. 4. 2014 o 10:00.          P. PETRUS

JÁN ČERNÁK
viac na 

www.obfzvk.sk

Zostava Vinice:  J. Geregai − T. Régi, P. Boros, Á. Szilágyi, R. Kálmán,
P.  Zachar, L. Halko, Cs. Csatlós, G. Skabella, J. Antal, A. Nemčok; na
stried.: R. Súth, M. Pobori, T. Tóth, R. Dobos a T. Gál, góly: Antal 2x,
Nemčok, Zachar, divákov 400.

Zostava Čeboviec:  L. Bojtoš, A. Balga, P. Balga, M. Slávik, K. Gyenes, R.
Nozdrovický, P. Péter, M. Bendík, D. Čepo, M. Macko, R. Koncz; na stried.:
E. Bojtoš, A. Kovács, L. Zaťko, Š. Balga, P. Bojtoš a L. Bakša.
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V 2.́  prudko vystrelil Sokol z 18
metrov a vymietol šibenicu brá−
ny Buzitky 1:0.  Kminiak v 6.́  vy−
strašil prudkou strelou branká−
ra Buzitky Csongora. Vyrovnať
mohol v 18.́  Adamec, ale zblízka
nedokázal prekonať domáceho
brankára. O minútu neskôr za−

stavil Kminiakov prienik na
bránkovej čiare Juraš. V tej istej
minúte Kollárovu akciu zastavil
opäť na bránkovej čiare Vilhan.
V 21.́  Juraš zakončil svoj únik
do nôh vybiehajúceho strehov−
ského brankára. Domáci zahrá−
vali v 22.́  rohový kop Kollárom a

M. Klátik pohotovou strelou
zvýšil na 2:0. Hostia v 29.́  po
hrubej chybe domáceho bran−

kára znížili na 2:1 Iskrom. Kollár
v 35.́ z priameho kopu trafil tyč
brány Buzitky. 

V 65.́  ušiel obrane Buzitky
Kminik a Erdelac, aj za cenu čer−
venej karty, ho v pokutovom ú−
zemí Buzitky zastavil nedovole−
ne. Nariadený pokutový kop
premenil Kollár 3:1. V 62.́  vyko−
pol Dibala z bránkovej čiary
strelu Maderu a v 87.́  po indivi−
duálnej akcii Drozd strelou ku
tyči upravil na konečných 4:1.      

−JÁN HRIŇ−  

V. LIGA SKUPINA D: D. STREHOVÁ − BUZITKA 4:1 (2:1)

Jasné víťazstvo nad obávaným súperom

Zápas začal opatrne, vzájom−
ným oťukávaním mužstiev. Prvý
náznak šance sa blysol v 9.́  keď
Berec posunul loptu Pixiadesovi,
ale brankár hostí včasným vy−

behnutím loptu kryl. Po kolmej
prihrávke Pixiadesa v 17.́  sa do−
stal do šance Berec, no ani jemu
sa nepodarilo skórovať. Po rohu
domácich v 20.́  mal šancu opäť
Berec, ale strelil len do brvna a
domáci nedokázali loptu dotlačiť
do siete ani po troch dorážkach.
Berecova krížna strela v 29.́  opäť
minula bránu. Domáci celý prvý
polčas hrali nátlakovú hru, no
bez gólového efektu. 

V II. pol. v 48.´ Marošova
Varholákova krížna strela tesne
minula bránu. V  59.́  po dobre
načasovanej prihrávke zahodil
tutovku Lukács. Po strele
Bereca a dorážke Lukácsa v 61.́
sa domáci ujali vedenia − 1:0.
Medzi tromi hráčmi v 74.́  sa pek−
ne uvoľnil Pixiades a druhým gó−
lom poistil vedenie domácich na
2:0. Po tomto góle sa hra už len
dohrávala vo vlažnom tepme.
Domáci si udržali svoje vedenie
a zaslúžene získali tri body.           

− JOZEF  ĎORĎ − 

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − TORNAĽA 2:0 (0:0)

Domáci víťazstvo poistili v závere

V príjemnom slnečnom počasí
na prvom jarnom zápase doma
hráči Balogu n. Ipľom krstili no−
vé dresy od sponzorov, za čo sa
im aj touto cestou chcú poďako−
vať. Domáci nastúpili na zápas s
elánom a vo veľkom tempe, keď
sa už v 6.́   ujali vedenia zásluhou

Nedelu. Po tomto góle však "pre−
stali" hrať a v zakončovaní robili
veľa nepresností. Do polčasu ani
jedno mužstvo neskórovalo.
Kvôli zraneniu v I. polčase vy−
striedali dvoch hráčov.          
Domáci v II. pol. opäť prebrali i−

niciatívu a v 60.́  Kalmár nádher−

nou strelou pod brvno zvýšil na
2:0. Po druhom góle sa domáci cí−
tili, akoby mali už body vo vrec−
ku a o 20. min. prestali hrať, čo
hostia využili v 80.́   Po rohovom
kope najvyššie z hráčov vyskočil
Bariak a skóroval 2:1. V posled−
nej desaťminútovke sa zápas len
dohrával, domáci si víťazstvo do−
slova vydreli, no tri body sa rá−
tajú. O týždeň cestuje Balog n.
Ipľom do Olovár, začiatok zápa−
su je o 15.30 hod. 
Dorast: Balog n. Ipľom − Želovce
3:2.

− JOZEF STRIHO −

V. LIGA SKUPINA D: BALOG N.I. − PRÍBELCE 2:1 (1:0)

Aj vydreté víťazstvo znamená tri body 

Zápas začali Olováry prekrás−
nou akciou a už v 30. sekunde hry
sa ujali vedenia gólom Žingora.
Olováry pokračovali vo vysokom
tlaku, vypracovali si viacero mož−
ností, ktoré ale gólovo nezužitko−
vali. Domáci boli zaskočení do−
brým výkonom hostí. V 30.́  prišla
druhá prekrásna akcia Olovár a
na jej  konci bol zase ten istý hráč

Viktor Žingor, ktorý po
Gluchovej prihrávke upravil na
0:2.  Do polčasu sa stav nezmenil.
Po prestávke vyšli z kabíny iní
rozhodcovia, keď každú jednu si−
tuáciu pískali pre domácich.
Družstvo hostí už úplne nepustili
do ničoho, ale aj napriek tomu
mal ďalšiu šancu Žingor, ale pre−
kopol. Potom prišla 60.́  minúta a
mužstvo domácich upravilo skó−
re na 1:2. Aj ďalej hrali Olováry
perfektný futbal, bránili, nepusti−
li mužstvo domácich do žiadnych
príležitostí. Až nakoniec prišla
87.́  a po priamom kope z hranice

16−ky rozohrali domáci štandard−
nú situáciu, ktorá skončila vyrov−
návajúcim gólom − 2:2. Do konca
sa už nič nezmenilo, rozhodcovia
nezmyselne nastavovali hru o
ďalších 6 minút − jednoznačne

chceli dopomôcť domácim ku gó−
lu, to sa im už ale vďaka výborne
hrajúcim Olovárom nepodarilo a
zápas skončil 2:2. 

− PETER KALMÁR −

V. LIGA SKUPINA D: JESENSKÉ − OLOVÁRY 2:2 (0:2)

Rozhodcovia si veľmi želali výhru domácich 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
17. kolo − nedeľa 30.3. , 15:00 hod.

Poltár  − Fiľakovo 
Divín −  Hnúšťa 
Podbrezová B −  Detva 
voľný žreb − Kováčová 
Málinec − Revúca 
Zvolen − V. Krtíš 
Vinica − Š. Bane

TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

15. kolo − ne deľa 30 .3., 15:00 hod.
Lubeník  − Sklabiná 
Radzovce − Mýtna 
S. Ďarmoty − Tornaľa 
Tomášovce  − Čebovce 
Balog n. Ipľom − Príbelce
Jesenské  − Olováry 
D. Strehová  − Buzitka

TABUĽKA

0 : 1
2 : 0
1 : 1

−
2 : 2
3 : 0
4 : 0

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

Obec Čebovce vyhlasuje 
VOĽBU NA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA. 
Viac na www.cebovce.sk  

Zostava TJ Prameň D. Strehová: D. Hríň − J. Oláh, M. Baťka, M. Klátik,
P. Novák − P. Drozd, M. Sokol (74.́ Abelovský),, M. Tóth M. Hudec (70.́  P.
Dibala),− F. Kollár, M. Kminiak (81.́  Nagy); góly: 2.́  Sokol, 22.́  Marek
Klátik, 65.́  Kollár (11 m), 87.́  Drozd − 29.́  Iskra, ŽK: Báťka,  Kminiak −
Madera, Jačmeník, ČK Erdelac, rozhodca Michal Fábry, divákov 100. 

Zostava Balogu: R. Mics, A. Pap, K. Radoš, M. Oroszlány, Š. Nagy, G.
Gyurász, P. Gyurász,  G. Páldi, E. Krupčiak, J. Nedeľa, J. Ďuráš; na stri−
ed.: D. Kalmár, K. Faršang a P. Molnár.  Príbelce: P. Červoč, A. Rybár, I.
Ďurčok, M. Holík, M. Červoč, M. Bariak, M. Balík, A. Prešinský, P.
Nácesta, M. Pavlovkin, D. Tomaškin; na stried.: M. Cesnak, M. Pomoti, T.
Čierny a F. Celleng. Diváci: 100, góly: D − Nedela, Kalmár, H − Bariak. 

Zostava S. Ďarmoty: M. Holub, M.
Béreš, D. Ondrejkov, I. Lukács, M.
Varholák, M. Berec, L. Pixiades,
M. Varholák, R. Béreš, R. Rajťuk,
G. Zachar; na stried.: J. Ďorď, J.
Molnár, J. Kollár, N. Havrila a J.
Holub. Divákov 250.

Zostava OFK Olováry : A. Bablena,
R. Motoška, T. Krnáč, A. Zolnay, M.
Miškei, E. Karasy, Cs. Csányi, D.
Dobra, M. Švoňavec, M. Gluch, V.
Žingor; na stried.: J. Nemčok, J.
Koštial a P. Kalmár. 

Kúpim detský bicykel
pre 10 ročné dievčatko.

Inf. 0911 264 102.  



n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481. 

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                     np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných by−
tových doplnkov − koženkou aj
látkou. Inf. m 0911 152 658. 

np − 204

n Predám CD prehrávač DE−
NON DCD 655, strieborný za 50
eur. Inf.m0905 690 340.   np −223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prenosné výčapné
pivné zariadenie s kompletným
príslušenstvom, ďalej predám e−
lektrickú rúru málo používanú,
vhodnú na zabudovanie do ku−
chynskej linky.  Inf. m 0908 910
806.                                      np−265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku zn.
DYNAPAC LX 90. Cena doho−
dou. Inf. m0907 858 643.  

np−293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prerábanie bytových jadier,
obklady, dlažby, stierkovanie.
Inf. m0904 016 735.            np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                                    np − 321

Zemné a výkopové práZemné a výkopové prá−−
ce. Inf. ce. Inf. mm 0915 813 322,0915 813 322,
0905 354 723. 0905 354 723. np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt na SNP
č. 19 vo V. Krtíši. Cena 23 000 eu−
ro. Inf. m0905 245 095.    np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použité plastové ok−
ná, cena dohodou. Inf. m 0915
816 643.                             np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nSúrne hľadám 1 − izbový byt do
podnájmu.  Inf. m0911 165 802.  

np − 333
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu so zariadením
nad Modrým Kameňom.
Zastavaná plocha 194 m2, poze−
mok  522 m2. Cena 22 800 euro −
pri rýchlej dohode možnosť zní−
ženia ceny. Inf. m0910 908 649.  

np − 334
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim zachovalý motocykel
JAWA, MZ alebo skúter − do 250
cm3. So ŠPZ alebo bez. Inf. &
0905 100 840.                     np − 337

nKúpim použité koberce. Inf.&
0905 691 164.                    np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pozemok na
Sklabinskom rybníku pri vode.
Inf. m0915 972 164.        np − 339
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l RÔZNE

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 

Inf. H − 0036 20 463 90 99, 
SK − 0908 844 868.           np − 224

n Predám obrazy − 
k nahliadnutiu MMS−kou.

Inf. m 0908 938 505.     np−282

l PO UZÁVIERKE

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: Veľký Krtíš − Málinec

IV. liga JUH: Sklabiná − D. Strehová

IV. liga D: Príbelce − Tomášovce

V. liga D: Buzitka − Jesenské

V. liga D: Mýtna − Lubeník

IV. liga JUH: Fiľakovo − Vinica 

IV. liga D: Olováry − Balog n. I.

V. liga D: Tornaľa − Radzovce

V. liga D: Čebovce − S. Ďarmoty

IV. liga JUH: Š. Bane − Zvolen

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 3. KOLO

FREUS s. r. o., Lučenská č. 1053, 
Veľký Krtíš 

Oznamuje majiteľom 
motorových vozidiel, že vo V. Krtíši

OPÄŤ OTVORILA STK

kde vykonávame technické a emisné kontroly
osobných, nákladných a prípojných vozidiel. 

STK sa nachádza na pôvodnom mieste − v areáli
Agrochemického podniku Veľký Krtíš. 

Bližšie info a objednávky na tel. čísle: 047 38 120 46

S T A N I C U  T E C H N I C K E J  S T A N I C U  T E C H N I C K E J  
K O N T R O L YK O N T R O L Y

Poradie tipovačky po 1. kole:
Ján Havrila, Sklabiná, 10 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 10 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 10 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 9 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 9 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 9 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 9 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 9 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 9 b.
Jakub Holoda, V.  Čalomija, 9 b.
František Petényi, Vinica,  9 b.
Erika Macková, Záhorce, 9 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 8 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 8 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 8 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 8 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 8 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 8 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 8 b.
Jozef Kováč, Vinica, 8 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 7 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 7 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 7 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 7 b.
Jozef Košík, Čebovce, 7 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 7 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 7 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 7 b.
Ján Kiss, Vinica, 7 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 7 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 7 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 7 b.
Ján Macka, Záhorce, 7 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 6 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 6 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 6 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 6 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 5 b.
Ladislav Kiss, Vinica 5 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 4 b.

MAROŠ MAJOROŠ:
CHIROPRAKTIK, MASÉR, 

REIKI TERAPEUT
S 19−ROČNOU PRAXOU.

ODBLOKOVANIE CHRBTICE
A KĹBOV, MASÁŽE CELÉHO
TELA, LIEČEBNÝ TELOCVIK

− PONDELOK AŽ NEDEĽA 
NA OBJEDNÁVKU. INF.:

REGENERAČNÉ CENTRUM
TvojDobrýPocit,

NEMOCNIČNÁ 757, V. KRTÍŠ,
TEL.: 0948 495 264, 

www.tvojdobrypocit.sk 
np − 335

Dňa 25. 3. 2014  z ulice 
Červenej armády vo V. Krtíši

zmizol LABRADOR − 
5−mesačné šteňa čokoládovej
farby, počúvajúce na meno

Čoki. Budeme vďační za 
akékoľvek informácie − za 
odmenu. Inf. 0903 288 843. 

np−331

Prídite sa 
zabaviť do Leseníc
Dňa 20. 4. 2014 sa od 20.00 hod.

uskutoční v KD Lesenice
Veľkonočná zábava, ktorú or−
ganizuje Futbalový klub
Lesenice. Hrá hudobná skupi−
na INCOGNITO.
Vstupenky v sume 8,− eur je
možné si zakúpiť na obecnom
úrade, alebo u pána Pavlíka. 
O občerstvenie − večeru, kávu,
zákusok.... a bohatú tombolu

je postarané. 

ZÁHRADNÉ CENTRUM
AGGEUS V NOVEJ VSI

PONÚKA: 
RÔZNE DRUHY 

OKRASNÝCH RASTLÍN 
A SADENICE 

ČUČORIEDOK
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