
„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé
nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám
všetkým, ktorí Ťa mali radi. Odišiel

si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali. Len ten, kto niekoho 

navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. 
Tá rana v srdci stále bolí

a zabudnúť nedovolí.
Dňa 4. apríla uplynuli 2 roky odvtedy, ako nás

navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec 
JÁN FRAŇO z Dolných Strhár. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a vnučka.

Nestihol si 
zbohom dať†

„Prežil som v živote vzostupy aj pády,
obdobie úspechov, ale i zrady, napriek

tomu som chcel ešte trochu žiť, 
ísť vopred svojím vlastným krokom...

Prvého apríla uplynulo 5 rokov, ako nás
navždy opustil náš milovaný ocko, svokor

a starký RSDr. MILAN ELSINGER
z Veľkého Krtíša.

Jeho život naplnený životným elánom, 
entuziazmom a konaním dobrých skutkov je a bude navždy 

príkladom statočného a dobrého človeka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú: dcéry Ivetka a Katka s rodinami.

Nikdy nezabudneme
na ten smutný deň

†

Otec − to slovo znie istotou, 
domovom, láskou. Pre nás už aj 

s bolesťou a spomienkami. Už deviaty
rok sa zobúdza záhrada, ktorú tak
miloval, bez nášho otca a starého 

otca. Už deviaty rok už len spomíname
na jeho šikovné ruky, na jeho radosť, keď

strihal stromky, keď pracoval v záhrade.
Jedenásteho apríla si pripomenieme deň, keď

nás navždy opustil Ing. JÚLIUS ŽLNKA z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú deti Iveta, 
Igor s rodinou a vnuk Matej.

Otec, stále nám
veľmi chýbaš†
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Už 9 rokov si pripomíname a stále 
so smútkom v srdci spomíname 

na 8. apríl 2005, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, starý 

otec a svokor ĽUBOSLAV VOLKO.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami

Deviaty smutný rok †

„Roky  plynú ako tichej rieky prúd,
iba bolesť trvá a nedá zabudnúť.“

Už dlhých 13 rokov nás delí 
od najsmutnejšieho dňa nášho života, 

kedy nás náhle opustila naša milovaná 
JARMILASUDROVÁ z V. Krtíša 

vo veku 51 rokov.
Sláskou a úctou navždy spomínajú manžel, 
dcéry Erika, Monika a syn s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, že si v tomto čase ešte
intenzívnejšie spomínajú na našu 

drahú manželku, mamičku a starkú.

Bolesť trvá, nedá 
zabudnúť...

†

V lučenskej nemocnici sa narodi−
li detičky z nášho okresu: 13. 3. Sofia zo

Závady, Alexandra z Veľkých Zlievec, 17. 3.
Benjamín z Vinice, Natália z V. Krtíša, 18. 3. Tobias zo

Sklabinej, 22. 3. Rebeka z Mule, 23. 3. Rebeka z Bušiniec, 24. 3.
Ivan z Čelár, 27. 3. Filip Miroslav zo Želoviec, 30. 3. Matej z
Veľkého Krtíša, 31. 3. Patrik z Bušiniec, 31. 3. Roman z Hrušova,
1.4. Liana zo Želoviec. 

NARODILI SA

13. 3. Rozália Hívešová, narode−
ná v roku 1937 z Neniniec, 15. 3. Ondrej

Pohanka nar. v r.  1928 zo Záhoriec, 16.
3. Jozef Ivic nar. v r. 1931 z V. Krtíša, 17.

3. Milan Klenovčan nar. v r. 1941 z V. Krtíša, 19. 3. Jozef
Pásztor nar. v r. 1943 z Čeboviec, 20. 3. Mikuláš Kajtor nar. v r.
1946 z Kováčoviec, 20. 3. Anna Husárová nar. v r. 1934 z D.
Strhár, 22. 3. Dušan Pohanka nar. v r. 1958 z V. Krtíša, 23. 3.
Jozef Horváth nar v. r. 1941 z Bušiniec, 20. 3. Helena Ďurčeková
nar. v r. 1926 z Opatovskej N. Vsi, 27. Ján Hulina nar. v r. 1940
z D. Plachtiniec, 30. 3. Rozália Dudášová nar. v r. 1927 zo Širá−
kova, 30. 3.  Alžbeta Benkočová nar. v r. 1949 z Olovár, 29. 3.
Alžbeta Sorčíková nar. v r. 1949 z V. Krtíša, 29. 3. Veronika
Benková nar. v r. 1946 z V. Krtíša, 30. 3. Anna Šajbonová nar. v
r. 1928 z D. Lomu, 31. 3. Priška Berkyová nar. v r. 1933 z Bušiniec,
28. 3. Mária Michaliková nar v r. 1950 z Pôtra − Žihľavy, 1. 4.
Alexander Babka nar. v r. 1950 z Leseníc, 2. 4. Marta
Paulovičová nar. v r. 1929 z Chrastiniec, 2. 4. Emília Bojtošová
nar. v r. 1934 z K. Kosíh, 3. 4. Mária Kremničanová nar. v r. 1957
z D. Plachtiniec, 3. 4. Anna Ďurkovičová nar. v r. 1929 z
Bátorovej.  

OPUSTILI NÁS

BIO DIAGNOSTIKA
BIOREZONANČNÉ VYŠETRENIE CELÉHO TELA

− diagnostika je na najmodernejších prístrojoch − bezbolestná 
a vhodná aj pre deti − okamžite rieši zdravotné problémy
Priebeh diagnostiky − vyšetrenia: Špeciálne diagnostické 

zariadenie využívajúce systém NLS, najnovšie poznatky kvantovej
fyziky. Diagnostika je postavená na snímaných informáciách, 

tak ako zo spektrálnej analýzy magnetickej rezonancie.
Diagnostika trvá okolo 45 − 60 minút, klient je ihneď oboznámený 

s výsledkami a obdrží záznam z vyšetrenia.
Čo dokáže zistiť špeciálne zariadenie:  − funkčnosť a stav jednotlivých

orgánov  − povahu a príčinu vášho ochorenia − prítomnosť 
cudzorodých organizmov − dokáže skontrolovať účinnosť liečby

Cena celotelového vyšetrenia (45 − 60 min.) − 15 eurCena celotelového vyšetrenia (45 − 60 min.) − 15 eur
Cena celotelového vyšetrenia (deti do 6 r.): − 8 eurCena celotelového vyšetrenia (deti do 6 r.): − 8 eur

0908 327 659
Na vyšetrenie

je potrebné 
sa objednať.

Lesné pozemkové spoločenstvo
Opava vyhlasuje 

PONUKOVÉ KONANIE:
a.) Na vykonanie prebierok v lesných porastoch na ploche

26 ha v objeme 560 m3 drevnej hmoty. 
Priemerná hmotnosť drevín je buk 0,28 m3, dub 0,30 m3,

hrab 0,18 m3, br. 0,29 m3, os. 0,32 m3. 

b.)  Na vykonanie prerezávok na ploche 9,20 ha. Vek porastov je
10 až 25 rokov. Obhliadka porastov sa uskutoční dňa 16. 04.

2014 so zrazom účastníkov pred Obecným úradom v obci
Opava o 10.00 hod. Záujemcovia môžu ponuky podať v deň

obhliadky alebo do 5 dní od jej vykonania.  
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Ako môže v takýchto prípa−
doch pomôcť obyvateľom vede−
nie mesta, sme sa spýtali asi−
stentky primátora Mgr. Eriky
Grega: 

"Mesto nemá legislatívne mož−
nosti, aby túto situáciu riešilo vo
vlastnej kompetencii.  Ak taký
prípad nastane, mesto môže
iba osloviť príslušné poľov−
né združenie, aby daný
stav prešetrilo. Spolu s
poľovníkmi boli miesto
výskytu diviakov na Že−
lezničnej ul. skontrolo−
vať  aj príslušníci
Mestskej polície a zistili,
že diviačia zver je prav−
depodobne prikrmovaná
práve obyvateľmi tohto obyt−
ného domu."

Ako nám povedal vedúci kan−

celárie Slovenskej poľovníckej
komory vo V. Krtíši Ing. Milan
Cúth, poľovníci v tomto prípade
nemôžu použiť strelné zbrane,
keď sa zver vyskytuje v intravi−
láne

obce, kde podľa zákona nemôžu
poľovníci strieľať. Ako teda túto
situáciu riešia členovia
Poľovného spolku Lucerna V.
Straciny, do ktorého revíru pat−
rí aj spomínaná lokalita, nám
povedal jeho predseda
Slavomír Hudec: 

"My môžeme divú zver od o−
bytných domov odplašiť je−
dine durením, alebo aj
použitím rôznych od−
pudzovačov, čo je však
málo účinné.  Už nieko−
ľkokrát sme zorganizo−
vali našich členov a so
psami sme prešli spomí−

naný terén a vyhnali od−
tiaľ diviakov. Tí sa ale po

nejakom čase znovu vrátia,
keď sa tam môžu ľahko do−

stať k potrave." 

Podľa obyvateľov spomínané−
ho paneláka, aj oni zaregistro−
vali zvyšky potravy v okolí do−
mu, ale nemôžu potvrdiť, že by
diviaky niekto dlhodobo prikr−
moval. Podľa nich to boli iba
prebytky zásob zeleniny či ovo−
cia, ktoré niekto vyhodil.
Pravdou však je, že hneď za do−
mom sú čerešne i jablone a divi−
aky si zvykli chodiť na toto ovo−
cie v čase jeho dozrievania až do
tesnej blízkosti domu. Iba nie−
koľko metrov od húštiny kde sa
zdržiavajú je aj detské ihrisko,
kde chodia mamičky s malými
deťmi a obávajú sa, čo v prípade
ak nebodaj, sa niektorý z divia−
kov dostane až do blízkostí ich
detí. Aj keď diviaky tu zazname−
nali už približne pred 5 rokmi, v
ostatnej dobe sa objavujú ča−
stejšie a zdržiavajú sa tu dlhšie.
Dokonca v blízkosti detského
ihriska v časoch väčších dažďov
sa vytvorí akési bahnisko, kde
sa radi diviaky "rochnia".  Podľa
obyvateľov môže byť príčinou aj
to, že sa rozrástla húština, ktorá
je vedľa bloku. Možno keby sa
odstránilo prerastené krovie, že
by aj diviaky prestali chodievať
do blízkosti paneláku, ak by sa
nemali kde ukryť. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Divá zver na kraji mesta

Poverený policajt z V. Krtíša začal 25. 3. 2014 trestné stí−
hanie pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. poriadku.
Voči neznámemu páchateľovi. Ešte 21. 2. zavolala 61−roč−
nej žene z V. Krtíša na pevnú linku asi o 16.10 hod. ne−
známa žena, ktorá sa predstavila ako jej sesternica.
Nahovorila dôverčivej žene, že súrne potrebuje na svoje
podnikateľské zámery 2 000,−. Dôverčivá pani potrebnú
sumu vybrala z účtu, ktorý má v banke a asi o 16.50 hod.
ju pred bankou oslovil neznámy muž, že je manažérom  jej
sesternice, ktorá nemohla prísť a že peniaze má dať jemu.
Žena mu napokon peniaze odovzdala. Neznámy páchateľ
sa obohatil tým, že iného uviedol do omylu, keď sa vydá−
val za sesternicu, ktorá o ničom nevedela.   −red−

Podvodníci sa vydávali
za sesternicu

Nielen ľudia sú učenliví, ale na dobré sa rýchlo naučia aj zvieratá. A získať pomerne jednoducho a do−
statok potravy, je pre zvieratá dobrý dôvod, aby chodievali aj do blízkosti ľudských obydlí. Skúsenosti
s tým majú aj obyvatelia V. Krtíša. V jeho blízkosti v ostatných mesiacoch zaznamenali aj výskyt oby−
čajne plachého, ale niekedy nebezpečného diviaka. Videli ho nie iba v okolí záhradkárskych osád, ale
aj v blízkosti obytného domu na Železničnej ul. Podľa obyvateľov domu sa tu diviaky objavujú už nie−
koľko rokov, ale počas ostatnej zimy ich tu vídali častejšie. S príchodom skorej jari tu zaznamenali asi
3 dospelé kusy a okolo 20 malých diviačikov. Práve v čase, keď má diviačica mladé, môže byť zvlášť ne−
bezpečná v obave o bezpečnosť svojich mláďat. 

Predseda PS Lucerna 
V. Straciny Slavomír Hudec

Počas zimy jeden z obyvateľov
obytného domu zachytil 
nevítaného návštevníka

Kým sa deti hrajú na pieskovisku, v neďalekej húštine za nimi šantia mladé diviačiky
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cena za kg

Ako ušetriť významné peniaze na Vašej hypotéke
Vám už 

v budúcom čísle našich novín poradí  
Ing. Drahomíra Šuppenová,  Ing. Drahomíra Šuppenová,  

t.č. 0902 824 515 t.č. 0902 824 515 
Kancelária: Banícka 35, 990 01  Veľký Krtíš

(nad zdravotnou pohotovosťou)
Ing. D. Šuppenová: "Mojim  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: 

e−mail: drahomirasuppenova@drahomirasuppenova.sk. 
Na stránke www.drahomirasuppenova.sk nájdete ďalšie články,

finančné tipy, poradňu a  kalkulačky.

Predseda Okresného súdu Veľký Krtíš 
vyhlasuje výber na obsadenie 

Oznam o vyhlásení výberového 
konania je zverejnený 

na www.justice.gov.sk v časti 
Súdy a rozhodnutia, Výberové konania na súdoch.

Veď A. Kiska dostal až o 413 224
hlasov viac ako R. Fico. Okrem
Trenčianskeho kraja zvíťazil
vo všetkých krajoch a podporo−
vali ho najmä mestá a južné o−
kresy. Napríklad v dunajskost−
redskom okrese získal viac ako
92% hlasov. Kým v prvom kole
v našom okrese zvíťazil R. Fico,
v druhom už jasne zvíťazil A.
Kiska. Svoj hlas mu dalo 9 122
voličov (58,96 %), pričom R.
Fico v našom okrse získal 6 348
hlasov, čo je 41,03 %. Celkovo sa
v našom okrese 2. kola prezi−
dentských volieb zúčastnilo 15
668 oprávnených voličov, čo  je
43,66 % z celkového počtu 35
879 zapísaných voličov.
Najvyššia účasť bola v Červe−
ňanoch, kde prišlo voliť 80,64 %

voličov, vo Vieske to bolo 65,58
a v Glabušovciach 64,94 %.
Naopak najmenej voličov volilo
v Sečiankach 26,16 %, v Muli
30,31 % a v Pravici, kde prišlo
31,03 % voličov. V 34 obciach
zvíťazil R. Fico a A. Kiska v 36,
pričom vo V. Stracinách získali
obaja kandidáti po 50,00 % hla−
sov. Najviac hlasov získal A.
Kiska v Balogu nad Ipľom 95,74
%, v Dolinke 94,64 %  a v
Ipeľskom Predmostí  92,11 %.
Naopak R. Fico mal najväčšiu
podporu v Zombore 87,87 %,
Čelovciach 84,80 % a v Sucháni
84,25 %. Zrkadlovo sa volilo v H.
Plachtinciach a Chrastinciach.
V obooch obciach prišlo voliť 71
voličov, pričom v H.
Plachtinciach získal R. Fico 54
hlasov a 17 A. Kiska, v
Chrastinciach získal A. Kiska
54 a R. Fico 17. Najmenší
rozdiel bol v Seľanoch, kde R.
Fico zvíťazil o jediný hlas (45 −
44). Rozdielne sa volilo aj v
dvoch mestách nášho okresu.
Kým vo V. Krtíši zvíťazil A.
Kiska, v M. Kameni dostal viac
hlasov R. Fico. Výsledky podľa
jednotlivých obcí vám prinesie−
me v budúcom čísle, a dozviete
sa viac aj o novom prezidentovi
SR Andrejovi Kiskovi.          −red−

Jarné upratovanie aj v tomto roku odkrylo tajomstvo zeme, kto−
rá ho skrývala 70 rokov. V ostatných dňoch sa pri rôznych prá−
cach v prírode nášho okresu našlo viacero druhov munície po−
chádzajúcej pravdepodobne ešte z obdobia 2. svetovej vojny. V
Malom Krtíši sa počas aktivačných prác 11. 3. našla munícia na
Ul. osloboditeľov. V ten istý deň ohlásili nález munície aj zo
Spojenej školy v M. Kameni. Našli ju pri práci v okolí školy v
Krtíšskom potoku. Aj na brehu Strhárskeho potoka, v katastri
Pôtra, našli 13. 3. muníciu, pravdepodobne z 2. sv. vojny. O deň
neskôr 14.3 oznámil obyvateľ S. Plachtiniec, že pri práci v zá−
hradke rodinného domu v časti Vŕšok našiel mínometný granát,
pravdepodobne tiež pozostatok z vojny. Muníciu našiel aj
Miroslav V. z Čeloviec pri poľnohospodárskych prácach v kata−
stri obce v časti zvanej Pustý hrad. Ku všetkým týmto nálezom
polícia privolala pyrotechnika z KR PZ B. Bystrica, ktorý muní−
ciu prevzal k zneškodneniu.   

Nepozornosť 79−ročnej Čebovčanky využil doteraz neznámy pá−
chateľ, ktorý 10. 3. niekedy medzi 12.45 a 13.00 hod. bez použitia
násilia vošiel do rodinného domu. Na poschodí vylomil riadne u−
zamknuté jednokrídlové dvere vedúce do spálne a vošiel dnu.
Tam ukradol sivú kovovú pokladničku, v ktorej bolo najmenej
700,− eur, 4 ks bližšie nezistených mincí zo žltého kovu v hodno−
te najmenej 500,− eur a vkladná knižka s vkladom nezistenej výš−
ky. Doteraz neznámy páchateľ spôsobil poškodením dverí a krá−
dežou vecí škodu najmenej za 1 250,− eur.                               −red−

Tak sme si zvolili prezidenta
V 2. kole volieb prezidenta SR 2014 si voliči za hlavu štátu zvolili

Andreja Kisku. Tohto kola volieb sa z celkového počtu 4 406 261
zúčastnilo 2 224 382  (50,48 %) oprávnených voličov,  z ktorých až
1 307 065 (59,38 %) dalo svoj hlas A. Kiskovi. Jeho súper v 2. kole
Robert Fico dostal 893 841, čo je 40,61 % hlasov. Aj keď po prvom
kole sa dal očakávať prekvapujúci výsledok volieb, teda že zvíťazí
A. Kiska, neočakával sa až taký výrazný rozdiel.

2 voľných 
štátnozamestnaneckých
miest vo funkcii hlavný 

referent/ka – asistent/ka.

Vojna nebezpečná aj po sedemdesiatich rokoch

V Čebovciachu kradli pokladničku aj s peniazmi

Nový prezident SR
ANDREJ KISKA



V úvode festivalu privítala pred−
sedníčka OO JDS Mgr. Mária
Hroncová všetkých účinkujúcich
i hostí, medzi ktorými boli aj pri−
mátor V. Krtíša Ing. Dalibor
Surkoš, predseda OO strany
SMER−SD Ľubomír Haško, pred−
seda Okresného úradu vo V.
Krtíši Mgr. Jozef Cuper, riadite−
ľka MsKS V. Krtíš Mgr. Zuzana
Braunsteinová, predsedovia OO
JDS zo Zvolena i Krupiny.  

K hosťom sa prihovoril aj Ľ.
Haško a Ing. D. Surkoš, ktorý fes−

tival oficiálne otvoril.
Moderátorka tohto spevom napl−
neného predpoludnia PaedDr.
Jana Krajčiová ako prvých na pó−
dium pozvala Máriu Kropáčovú,
Juraja Matiaša a ThMgr. Jána
Ďurovova, ktorí svojimi príbehmi
rozosmiali publikum, zbavili spe−
vákov trémy a navodili veselú at−
mosféru prehliadky. Postupne sa
na javisku vystriedalo 8 spevác−
kych súborov i jeden sólista Ján
Trebuľa z V. Krtíša. Okrem tohto
známeho folkloristu, poľovníka a

výrobcu píšťal i fujár sa z nášho o−
kresu predstavili aj ženský spe−
vácky zbor Nádej z V. Krtíša pod
vedením PaedDr. Lívie
Hruškovej a Staršie ženy z
Hrušova, ktoré na heligónke spre−
vádzal Ján Hajdúch.
Konkurenciu im robili spevácky
zbor RADOSŤ z Pliečoviec s heli−
gonkárom Františkom Slovákom,
zo Bzovíka prišiel spevácky zbor
BZOVÍČANKA, ktorý na harmo−
nike sprevádzali Mgr. Trubíniová
a Pavel Čiak. 

Až 90% repertoáru speváckej
skupiny MATIČIARKY z Očovej
tvorí ľudová pieseň z Podpoľania.
Krupinu reprezentoval spevácky
zbor SENIORI VARTOVKA s har−
monikárom Jánom Kohútom. LI−
TAVIANKA pod vedením Agnesy
Vicianovej prišla z Litavy a svoje
spevácke umenie prezentovali aj
členovia speváckej skupiny zo
Zvolena − Západ Tepôličky. Na gi−
taru hral Milan Blaškovič a na
harmoniku Ján Vachalík. 
Po záverečných žartovných pies−

ňach z Hontu a Hrušova v podaní
hrušovských žien, odovzdala Mgr.
M. Hroncová spolu s PaedDr. J.
Krajčiovou Ďakovné listy všet−
kým účinkujúcim súborom a za−
želali ešte veľa podobných pek−
ných stretnutí pri zborovom spe−
ve, napríklad už aj na krajskej
prehliadke v Poltári.        

−P. GAŠPAROVIČ− 
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Seniori z regiónu spievali vo Veľkom Krtíši
Večný pútnik čas im už pridal nejeden krížik na bedrá i pokryl vlasy strieborným popraš−
kom, ale zlato v ich hrdle ešte stále nerušene znie. Presvedčiť sa o tom mohli návštevníci
Regionálnej prehliadky seniorských speváckych zborov 2014  vo V. Krtíši, ktorí zaplnili
miestny kultúrny dom. Oblastnú prehliadku okresov V. Krtíš, Zvolen a Krupina pripravila
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo V. Krtíši (OO JDS) v spolupráci s
MO JDS, Spoločnosťou A. H. Škultétyho, Mestom V. Krtíš a MsKS vo V. Krtíši.

Festival seniorskych speváckych
súborov otvorili primátor Ing.
Dalibor Surkoš a Mgr. Mária
Hroncová

Kmotrovci majú nevyčerpateľnú zásobu ve−
selých príhod, zľava: ThMgr. Ján Ďurov,
Juraj Matiaš a Marka Kropáčová

Na svoje vystúpenie sa tešili aj ženy zo speváckeho
zboru Nádej z V. Krtíša vedené PaedDr. Líviou
Hruškovou − vpravo

Diváci v hľadisku sa dobre zabávali, medzi nimi aj zľava:
Jozefína Vrábeľová, Ľubomír, Haško, Mgr. Jozef Cuper, Mgr.
Mária Hroncová a Mgr. Zuzana BraunsteinováZo Zvolena priešiel spevácky zbor Hron

Veselé, žartovné piesne z Hrušova a Hontu zaspievali "Staršie ženy z Hrušova"
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O činnosti v uplynulom roku ho−
voril Ing. Emil Šiška, predseda
MO. Ako v správe o činnosti po−
vedal, členovia MO SJD sa v mes−
te organizačne podieľali a zúčast−
nili na viacerých podujatiach v
spolupráci aj s inými organizáci−
ami a záujmovými združeniami
sídliacimi v meste i  samotným
Mestským úradom vo V. Krtíši.
Či už to boli napríklad podujatia
v Klube dôchodcov − fašiangy, o−
slavy MDŽ, Deň matiek, literárne
či vianočné posedenia, alebo pro−
gramy  konané pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Členovia
MO pravidelne chodievajú aj na
stretnutia dôchodcov vo Zvolene
a navštevujú termálne kúpalisko
v Podhájskej. Mimoriadny ús−
pech mali týždenné relaxačno −
liečebné pobyty v rôznych kúpe−
ľných mestách Slovenska, kto−
rých sa členovia MO tiež zúčast−
nili. Aktívne sa zapájali aj do
športových súťaží a priniesli si
viacero medailí nie iba z okres−
ného kola, ale dobre reprezento−

vali aj na krajskom kole v
Revúcej. 
Členovia JDS využívajú 

viaceré výhody
Za svoju dlhodobo dobrú prácu

so seniormi získala MO JDS vo V.
Krtíši vyznamena−
nie II. stupňa,
ktoré udeľuje
výbor krajskej
organizácie.
Jednej z čle−
niek MO
M á r i i
Faybíkovej u−
delilo ústre−
die JDS na
Slovensku vyznamenanie I. stup−
ňa za dobrovoľnú prácu so seni−
ormi. Ako v závere svojho vystú−
penia povedal Ing. E. Šiška, rok
2013 bol z hľadiska činnosti MO
JDS vo V. Krtíši veľmi bohatý a
úspešný. Nezabúdajú pri tom ani
na nových členov a v uplynulom
roku prijali do svojich radov 17
nových čelnov. Ku koncu roka

tak mala MO 250 čle−
nov.  Účastníci výroč−
nej schôdze si potom
vypočuli a schválili
správu o hospodár−
skej činnosti, revíznej
komisie i plán činnos−
ti na tento rok. 

Za prácu v MO, vý−
bore OO a za prácu
pri speváckom zbore
nádej, odovzdala
Mgr. M. Hroncová pri
príležitosti životného

jubilea, JUDr.
Viere Ďurovo−
vej ďakovný

list. V disku−
sii sa

p o −
tom

k slovu prihlásili aj hostia roko−
vania MO. Ing. I. Fabián poďako−
val členom za ich aktívnu činnosť
a pozdravil ich aj v mene predse−
du JDS na Slovensku Ing. Jána
Lipianskeho, PhD.  Ako potom
povedal, na Slovensku je viac ako
77 500 členov JDS, ktorí sú orga−
nizovaní v 998 ZO. Dôchodcovia
dobre spolupracujú s minister−

stvom práce i zdravotníctva a pre
členov JDS z tejto spolupráce
plynú viaceré výhody. Jednou z
nich je napríklad aj relaxačno−li−
ečebný pobyt v kúpeľoch pre
dôchodcov, na ktoré určitou či−
astkou prispieva aj štát. Pri vý−
počte podujatí, na ktorých sa
dôchodcovia v meste zúčastnili i
prítomnosti primátora, podotkol
Ing. J. Fabián, že: "Na seniorov sa
môžete vždy spoľahnúť".   

Aj primátor sa poďakoval
dôchodcom za ich aktívny prí−
stup k životu v meste a informo−
val ich o plánoch vedenia mesta a
ObZ pri zlepšovaní infraštruktú−
ry počas tohto roku. (nové ná−
kupné centrum, rekonštrukcia
chodníkov....)

Predsedníčka OO JDS Mgr. M.
Hroncová potom informovala
prítomných, že pre okres dostali
28 finančne zvýhodnených pou−
kazov na liečebno−relaxačný po−
byt v kúpeľoch, pričom pri per−
centuálnom delení pre MO pri−
padne 18 poukazov. Ako poveda−
la, pri výbere záujemcov o tieto
pobytu budú uprednostňovať

tých čle−

nov, ktorí ešte nevyužili túto
možnosť v minulých rokoch. 

Na záver výročnej schôdze MO
JDS vo V. Krtíši sa prítomní čle−
novia posilnili kvalitnou večerou,
ktorú pre nich pripravili pracov−
níci jedálne Novohrad i na sla−
nom či sladkom pečive, ktoré na−
piekli niektoré členky MO. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Jar už nezadržateľne ukazuje svo−
ju silu a príroda okolo nás sa preb−
údza k životu. Ranný spev vtákov,
ktorí sa vrátili zo svojich zimovísk,
svieža zeleň lúk i pučiace kvety
stromov sú toho jasným dôkazom.
Zakvitli už aj viaceré exotické rast−
liny v domoch a skleníkoch ich pe−
stovateľov. Aj za výkladom Očnej
optiky Garaj a syn sme mohli obdi−
vovať kvetmi obsypaný stromček
mandarínky. Kým počas minulých
rokov mohli okoloidúci i zákazníci
tejto predajne pozorovať dozrievaj−
úce citróny, teraz sa majiteľ Ivan
Garaj rozhodol pre stromček man−
darínky. Či sa mu kvetmi bohato
obsypaný strom exotického ovocia
odvďačí aj plodmi, zatiaľ I. Garaj
nevie. Robí však všetko preto, aby

si mohol pochutiť na vlastnoručne
dopestovaných citrusových plo−
doch. Dokonca, ako aj sám hovorí,
nahrádza i včielku. Malým štetcom
pravidelne stieral peľ z jednotli−
vých kvetov a snažil sa ich opeliť,
aby priniesli svoje ovocie. 
I. Garaj: "Či sa to podarí neviem.

Niektoré kvety odpadnú, ale na ni−
ektorých by sa mohol vytvoriť plod.
Samotné stromčeky pritom nevy−
žadujú nejakú zvláštnu starostli−
vosť. Pravidelné polievanie, trochu
prihnojiť a ony sa vám za starostli−
vosť odvďačia."  
Skúsenému pestovateľovi citruso−

vého ovocia, teba veriť a dúfať, že aj
na mandarínke sa objavia plody,
ktorých postupné dozrievanie
budeme môcť sledovať, takpove−
diac, v priamom prenose, keďže je
optika pod našou redakciou. 

−red− 

Na seniorov sa dá vždy spoľahnúť 
V priestoroch jedálne Novohrad na baníckej slobodárni sa 12..3. zišli členovia Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku vo V. Krtíši na výročnej členskej schôdzi. Ing. Ľubomír Slivka privítal
prítomných členov i pozvaných hostí, medzi nimi aj Ing. Igora Fabiána podpredsedu ústredia JDS pre
aktivity ZO, primátora Ing. Dalibora Surkoša, Mgr. Ľudovíta Filického, vedúceho odboru sociálneho,
školstva a kultúry na MsÚ i Mgr. Máriu Hroncovú, predsedníčku Okresnej organizácie SJD vo V. Krtíši. 

Akoby v rovníkovom pralese sa snaží I. Garaj malým štetcom 
opeliť kvety mandarínky vo výklade svojej predajne

Životné jubileum JUDr. Viery Ďurovovej (piata zľava) si pripomenuli členovia výboru
OO JDS vo V. Krtíši, zľava: vedúca Klubu dôchodcov M. Vargová, M. Ferancová, 
I. Šestáková, Ing. J. Fukáč, Mgr. Hroncová, M. Gajdošíková a Ing. E. Šiška

Mandarínky opeľovala nezvyčajná „včielka“ 

Účastníkov na výročnej schôdzi MO JDS vo V. Krtíši privítal Ing. Ľ. Slivka (stojaci)
spolu s predsedom MO Ing. E. Šiškom (druhý sprava), hosťami Ing. I. Fabiánom 

(vpravo) a primátorom mesta Ing. D. Surkošom
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Vážení čitatelia, ako sme vás už informovali, poslanci
Mestského zastupiteľstva vo V. Krtíši na svojom 25. zasad−
nutí 5. 3. 2014 schválili dotácie pre kultúrno−spoločenské or−
ganizácie a športové kluby, ktoré pôsobia  meste V. Krtíši.
Aby ste aj vy vedeli aké vlastne organizácie v meste sú a kto−
ré mesto podporuje, prinášame vám zoznam organizácií a
športových klubov, ktoré získali dotáciu z rozpočtu Mesta
pre rok 2014.                                                                    −red−

Každoročne si spoločne na ce−
lom svete ľudia pripomínajú
dôležitosť a nenahraditeľnosť
vody, ktorá je nenahraditeľnou
súčasťou ľudského života. 

Aj my, žiaci zo ZŠ Poľná 1 vo
Veľkom Krtíši, sme si pripome−
nuli a oslávili jej sviatok  ako i
Deň lesov formou kvízu, hier a
zábavy. Súťaž Milionár preveri−
la vedomosti žiakov na 1.stupni.
Súťažili štvorčlenné družstvá,
ktoré svojimi odpoveďami zbie−
rali bodíky do konečného súčtu,
ktorý potom určil víťaza.
Otázky boli najprv ľahké no po−

stupne sa pridávalo na ich obti−
ažnosti. Jednotliví členovia
družstiev si navzájom radili a
po vyzvaní zodvihli tabuľku so
správnou odpoveďou. Občas sa
stalo, že i s nesprávnym písmen−
kom a to znamenalo nesprávnu
odpoveď. Víťaz mohol byť len je−
den a tak najšikovnejšie druž−
stvo  získalo nielen uznanie, ale
i sladkú odmenu a dobrý pocit z
víťazstva. Po ukončení súťaže sa
v jednotlivých triedach začalo
maľovať, lepiť, kresliť a vytvárať
pestré obrázky, ako i plagáty s
danou tematikou vody i lesa.

Pestrofarebné výkresy detí,
kreativita pri vytváraní ich
zaujímavých dielok sú dôka−
zom toho, že príroda im  nie
je ľahostajná. Na hodinách
prírodovedy sa veľa učia o o−
chrane prírody a lesov, ako i
o vode, ktorú dennodenne
potrebujeme pre svoj život.
Krásne obrázky  nám pripo−
menú piatkové dopoludnie a
ešte dlho budú krášliť triedy
ako i chodby našej základnej
školy.      −Mgr. E. SVITKOVÁ−

V oblasti ostatné kultúrne služby  dotácie
z rozpočtu Mesta pre rok 2014 získali: 

Poskytnuté dotácie z rozpočtu Mesta pre rok 2014
v kapitole rekreačné a športové služby 

Kto a koľko financií
dostal z rozpočtu 

Deň vody a  lesov na Poľnej
Číra bez chuti,vône a predsa tak dôležitá pre život človeka,

rastliny i zvieratá. Svoj sviatok oslavuje dňa 22.3.

Zľava horný rad: Lukáš Eremiáš, Marek Skypala, Frederik Hude,
Dávid Kukolík, Barbora Oláhová, Nikolas Šarkózi, Vanesa
Rafaelová. Dolný rad zľava: Martin Jakab, Juraj Balga, Miroslav
Federl, Christopher Rech, Kristián Modrák

Zľava: Viktor Filip, Kristián Modrák, 
Veronika Fonódová a Filipko Ďuriš

Malí prváčikovia pozorne počúvajú, zľava:  Sofia Rafaelová,
Filip Ďuriš, Lucka Oravcová, Anička Šútová,

Betka Bojtošová a Veronika Násalyová

Ondrej Keťko, Christopher Rech,
Nikolas Jány, Betka Bojtošová
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V poradí už 23. ročník prehliad−
ky Škultétyho Zornička sa usku−
točnil 21. marca 2014 so začiat−
kom o 9,00 hodine. Bol okresným
kolom 60. ročníka celoslovenskej
prehliadky Hviezdoslavov
Kubín, ktorého vyhlasovateľom
je Národné osvetové centrum v
Bratislave. V dvoch hlavných ka−
tegóriách − prednes poézie a
prednes prózy − sa predstavilo
celkovo 39 súťažiacich z 11 zá−
kladných a stredných škôl v o−
krese Veľký Krtíš. Výkony hod−
notila odborná porota, v ktorej
bola predsedníčkou v kategórii
poézia PaedDr. Jana Krajčiová.
Pri rozhodovaní mali svoje slovo
aj Mgr. Barbora Babicová a Mgr.
Jana Bánayová. V kategórii pró−
za Mgr. Jarmila Siváková,  po−
zorne počúvali a hodnotili aj
Mgr. Eva Šoóšová a Štefánia
Selská. Aj napriek tomu, že poro−
ta badala úbytok na kvalite, ne−
zabudla pochváliť nielen recitá−
torov, ale aj pedagógov, ktorí ve−
nujú svoj čas prípravám aj na ta−
kéto typy súťaží. 

Víťazi každej jednej kategórie
postupujú na krajskú súťažnú
prehliadku Sládkovičova
Radvaň, ktorá sa bude konať 6. −
7. mája 2014 v Banskej Bystrici.

Každému jednému, ocenenému
aj neocenenému, želáme veľa ús−
pechov. 

Výsledky: 
PREDNES PRÓZY:

l I. kategória − 1. miesto Lenka
Kladivíková, ZUŠ Veľký Krtíš, 2.
miesto Viktória Fajčíková, ZŠ
Veľký Krtíš, Komenského, 3. mi−
esto Valentína Mižúrová, ZŠ
Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultéty−
ho.
l II. kategória − 1. miesto
Alexandra Ďurkovičová, ZŠ s MŠ
Želovce, 2. miesto Nikola
Paumerová, ZŠ Veľký Krtíš,

Nám. A. H. Škultétyho,  3. miesto
Natália Michalíková, ZŠ Veľký
Krtíš, Komenského a Richard
Nagy, ZŠ Veľký Krtíš, Poľná.
l III. kategória − 1. miesto
Gabriela Benyovicsová, ZUŠ
Veľký Krtíš, 2. miesto Romana
Juchová ZŠ Veľký Krtíš,
Komenského, 3. miesto Kristína
Kováčová, ZŠ Veľký Krtíš, Poľná.
l IV. kategória − 1. miesto
Radoslava Kečkárová ,
Gymnázium Veľký Krtíš, 2. mies−
to Ivana Mazánová, ZUŠ Modrý
Kameň, 3. miesto Marcela
Známová /Spojená škola Modrý

Kameň.
PREDNES POÉZIE:

l I. kategória − 1. miesto Ema
Krnáčová, ZŠ Veľký Krtíš,
Komenského, 2. miesto Matej
Kušpál ZŠ s MŠ Bušince, 3. mies−
to Lucia Bodnárová, ZŠ Veľký
Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho.
l II. kategória − 1. miesto Laura
Kladivíková, ZUŠ Veľký Krtíš, 2.
miesto Vanesa Sabolová, ZŠ
Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultéty−
ho, 3. miesto Jakub Krivda, ZUŠ
Modrý Kameň.
l III. kategória − 1. miesto Laura
Mlynáriková, ZUŠ Modrý
Kameň, 2. miesto Matej Adamov,
ZŠ s MŠ Hrušov, 3. miesto
Alexandra Činčuráková, ZŠ s MŠ
Dolná Strehová.
l IV. kategória − 1. miesto Adam
Marenišťák, ZUŠ Modrý Kameň.

Mgr. MÁRIA MATIAŠOVÁ
Foto: MgrArt. IVAN VREDÍK

Najlepší zo Škultétyho Zorničky na Sládkovičovu Radvaň
Budem dnes najlepšia...? Nevypadne mi text...? Budem mať trému...? Získam aspoň nejaké miBudem dnes najlepšia...? Nevypadne mi text...? Budem mať trému...? Získam aspoň nejaké mi−−
esto...? Pôjde všetko tak hladko ako keď som si to skúšal doma...? Možno práve tieto otázky siesto...? Pôjde všetko tak hladko ako keď som si to skúšal doma...? Možno práve tieto otázky si
kládli tí, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej okresnej postupovej prehliadky v prednese poézie akládli tí, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej okresnej postupovej prehliadky v prednese poézie a
prózy, ktorá je vo Veľkom Krtíši známa ako Škultétyho Zornička. Hlavným organizátorom poprózy, ktorá je vo Veľkom Krtíši známa ako Škultétyho Zornička. Hlavným organizátorom po−−
dujatia bolo Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, priestory poskytlidujatia bolo Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, priestory poskytli
Hontiansko−novohradská knižnica a Mestské kultúrne stredisko a ceny víťazom, tak ako poHontiansko−novohradská knižnica a Mestské kultúrne stredisko a ceny víťazom, tak ako po
iné roky, do súťaže venoval MO Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši. iné roky, do súťaže venoval MO Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši. 

Diváci a súťažiaci pri otvorení 28. ročníka Škultétyho Zorničky

Odborná porota v kategórii poézia,
zľava Mgr. Jana Bánayová, Mgr.
Barbora Babicová a PaedDr. Jana
Krajčiová

Odborná porota v kategórii próza, zľava  Štefánia Selská, Mgr.
Jarmila Siváková, Mgr. Eva Šoóšová

Spoločná fotografia všetkých ocenených súťažiacich
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SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ 

DADA HAVRILOVÁ
Ďalšia súťažiaca sa predstavuje tak−
to:  „Volám sa Dada Havrilová,
mám 19 rokov a študujem na
Spojenej škole v Modrom Kameni −
odbor cestovný ruch. 

Bývam v S. Plachtinciach. Medzi
moje záľuby patrí hlavne práca s
ľuďmi viac − menej s deťmi, čo bolo
dôvodom, že som si v škole robila a−
nimátorský kurz. V budúcnosti by
som sa chcela venovať tejto práci v
niektorej z dovolenkových destiná−
cií.  

Som typ človeka, ktorý je priateľs−
ký, komunikatívny, veselej povahy.
Rada sa zabávam s priateľmi nie−
kde na párty, taktiež trávim čas aj
so svojim priateľom a rodinou.
Pekné chvíle trávim s mojou 6−roč−
nou sestrou Liankou, keď sa spolu
hráme. Ak som vás aspoň trošku
zaujala, budem vďačná za každý je−
den hlas.“
Ak by podľa vás, čitateľov, mala zís−

kať tento titul práve šarmantná
Dada,  stačí, keď vystrihnete jej ku−
pón  a pošlete ho alebo prinesiete o−
sobne do  redakcie (SNP 29, V.
Krtíš). Pre víťazky sú pripravené a−
traktívne ceny ako kozmetika a per−
manentka do wellness v Hoteli
Aquatermal Strehová. Súťaž ukon−
číme v máji.

DETSKÁ TVÁR POKROKU

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
8. LIANA KOZMOVÁ

(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.

Ahojte, volám sa Liana Kozmová a bývam v malej de−
dinke Kiarov. Narodila som sa na Nový rok, presne 1. 1.
2014 o 23.00 hod. Vážila som 3280 g a merala 49 cm.
Trošku som si dala načas, pretože ma rodičia čakali už
27. 12. 2013, takže som im trošku narobila stresy. Ale
ako maminka s oteckom hovoria, oplatilo sa im na mňa
tých pár dní počkať.  Som totiž ich veľkou láskou a ve−
ľmi ma milujú. Ja im za to na oplátku venujem úsmev
i radostný džavot, ktorému však nerozumejú. Ak sa vám
páčim, pošlite mi kupónik, aby som sa mohla stať
Detskou tvárou Pokroku práve ja.

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

DADA HAVRILOVÁ

Slovenské stužkovské začiatky po−
chádzajú z baníckej školy v Banskej
Štiavnici, kam táto tradícia prenikla
z Kutnej Hory a z Nemecka. 

Približne v tom istom čase sa zača−
li na záver štúdia využívať maturit−
né skúšky − ústne aj písomné. Neskôr
ich nazvali skúškami dospelosti. Ale
pri rozlúčke s alma mater študenti
už vtedy spievali starú hymnickú
pieseň Gaudeamus igitur a nosili na
klope kabátov zelené stužky.

Za vojnového slovenského štátu na
niektorých miestach, napríklad na
gymnáziu v Martine, súčasťou stuž−
kovej slávnosti bola posviacka matu−
ritných stužiek. Svedčia o tom za−
chované maturitné oznámenia.
V tom čase, a ešte dlho po vojne, bol

maturant na Slovensku pomerne
vzácnym druhom. Zo štatistík vyplý−
va, že v roku 1949 zmaturovalo u nás
iba 4 850 študentov. Na porovnanie −
o tridsať rokov neskôr to bolo už tak−
mer 39 000, z toho iba na gymnáziách
vtedy maturovalo 13 400 študentov.

Spočiatku bola stužková výlučne zá−
ležitosťou študentov a niekoľkých
pedagógov, neskôr sa začali pozývať
aj rodičia, celý učiteľský zbor či pri−
atelia.

V sedemdesiatych rokoch, bola
stužková bez rodičov, iba s triednou
učiteľkou a s riaditeľom. Zhruba o
dvadsať rokov sa stala prítomnosť
rodičov tradíciou.

Stužková patrí medzi prelomové
obdobia v živote študentov. Vždy to
bolo vidno aj navonok − študenti sa
slávnostne obliekali, a to nielen na
stužkovú slávnosť, ale aj počas aka−
demického týždňa. Napríklad chlap−
ci − maturanti chodili v čase maturít
zásadne vo frakoch a v bielych ruka−
viciach, dokonca aj vtedy, keď vybe−
rali do klobúka peniaze na rozlúčko−
vý banket. Aj tento zvyk pretrval do−
teraz, akurát maturanti chodia po u−
lici oblečení všelijako a správajú sa
výstrednejšie.                                  −r−

Tá naša stužková... − poznáte
históriu tejto slávnosti?

Stužková slávnosť patrí u nás medzi novšie tradície, súvisí so vznikom gymná−
zií a stredných odborných škôl po prvej svetovej vojne. Zelená stužka ako sym−
bol mladosti k nej patrila odjakživa. Študenti nemeckých a maďarských gym−
názií si ju pripínali na klopne kabátov už pred vznikom ČSR.



om presvedčená, že ľudia,
ktorí vybudovali okresné
mesto si zaslúžia, aby sme si

ich pripomenuli a nezabudli na
nich. Som rada, že mnohí z vás
reagujú na fotografie z našej rub−
riky Listujeme v redakčnom ar−
chíve a prichádzate k nám do re−
dakcie povedať, koho zo svojich
blízkych ste na fotografiách na−
šli, tak ako prišla Žaneta
Agócsová, ktorá našla na foto−
grafii svojho otca Rudolfa Štefá−
neka z Veľkého Krtíša. Potešili
sme sa aj návšteve Oľgy
Falťanovej z Peťova − Kováčoviec,
ktorej manžel Ondrej Falťan pat−
ril medzi najlepších "parťákov" a
naslovovzatých odborníkov.
Vojtech Bača z Neniniec, rodák z
Vrbovky, si prišiel zaspomínať
nielen na stavbárske roky vo V.
Krtíši, ale aj na dvojročné pôso−
benie na montážach v Rusku v

Krivom Rogu, kde bola vyslaná
11 členná montážna čata.
Spomenul si, že v Rusku s ním
boli Jožko Bobák z Dolinky ale aj
Karol Burša z Vrbovky.  
Zľava na fotografii, ktorú drží O.

Falťanová: Karol Katko, Vojtech
Bača, Štefan Góraz a predák

Ondrej Falťan. 
Dnes uverejňujeme ďalšiu foto−

grafiu ľudí aj stavby. Spoznali ste
sa alebo ste poznali svojho blíz−
keho, či viete, o ktorú stavbu ide? 
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Mnohí už viete, že mesto Veľký Krtíš vystavali prevažne stavbári z Pozemných stavieb, ktoré mali podnik v Banskej Bystrici, ale
Hospodárske stredisko, ktorému bol dlhé roky vedúci Ján Balga zo Záhoriec, bolo vo Veľkom Krtíši. V čase najväčšej slávy praco−
valo na veľkokrtíšskom stredisku vyše 250 ľudí. Pracovité ruky stavbárov  sa podpísali pod celú občiansku vybavenosť vo Veľkom
Krtíši, keď vystavali bytovky, školy, škôlky, nemocnicu, poštu, obchodný dom, kotolne, čističky odpadových vôd, úpravne vody a
mnohé iné stavby aj v okrese. 

Z redakčného fotoarchívu 40 ročného POKROKu

Solárium Lilien oslávilo desať rokov

Stavbári z Pozemných stavieb, ozvite sa!

Spoznali ste sa na fotografii? Dajte nám o sebe vedieť. Spoznali ste sa na fotografii? Dajte nám o sebe vedieť. 
V strede Ján Balga, vedúci stavieb vo V. Krtíši.V strede Ján Balga, vedúci stavieb vo V. Krtíši.

Vojtech BačaVojtech Bača Oľga FalťanováOľga Falťanová Žaneta AgócsováŽaneta Agócsová

Viete o akú budovu ide?Viete o akú budovu ide?

S Dajte nám vedieť a príďte sa so
svojimi spomienkami podeliť do
redakcie Pokrok. Osobnú
návštevu, prosím, ohláste vo−
pred na tel. č. 0902 302 102 alebo
0918 59 65 65 alebo mailom 

hornacekova.pokrok@stonline.sk. 

Podnikať desať rokov v jednej bran−
dži si vyskúšala majiteľka solária
Liliana Príbeli. Toto okrúhle výro−
čie sa rozhodla patrične osláviť 28.3.
v kruhu svojich zákazníčok, pre
ktoré pripravila v tento deň     o−
krem 50 % zľavy na  slnenie a krémy
zadarmo aj netradičný darček.
Bohatú tombolu a originálnu tortu,
ktoré krájal statný junák, ktoré po−
núkal sladkú pochúťku. Hoci sa že−
ny a dievčatá zo začiatku vyhovára−
li na stráženie si línie, máloktorá o−
dolala vyskúšať sladké pokušenie
ponúkané s milým úsmevom z muž−
ných rúk hostesa. Bližšie si o akcii
môžete prečítať v nasledujúcom čís−
le.                                            − red −  
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celom Slovensku je veľké
množstvo miest, lokalít ale−
bo prírodných útvarov, pri

ktorých došlo k ich spojeniu s po−
stavou Juraja Jánošíka. Na niekto−
rých  miestach sa  vraj  zdržiaval či
skrýval, na iných mal ukryť svoje
poklady. Sú také i v Novohrade.
Podľa anonymnej správy v Časopi−
se muzeálnej slovenskej spoločnos−
ti z roku 1902 mal byť takýto
Jánošíkov poklad ukrytý v jaskyni
Na dúpe nachádzajúcej sa v blíz−
kosti obce Nedelište, na hranici o−
kresu Veľký Krtíš a Lučenec. Nájsť
poklad nebolo vôbec jednoduché,
pretože vždy je v takejto povesti čo−
si magické a tajuplné, predovšet−
kým vo vzťahu  k možnosti nájde−
nia samotného miesta pokladu. Aj
vchod do tejto jaskyne je samozrej−
me skrytý − zahádzaný kameňmi a
zemou, ale okolo neho vraj duní
zem. Vchod mal byť skrytý pod jed−
ným dubom, na ktorý ráno slnko
najprv zasvieti. Ráno v aký deň, a−
lebo v akú časť roka,  to sa však už
v spomínanom texte nepíše. Ško−
da. Poklad si mal Jánošík zakopať
aj neďaleko Horného Tisovníka.
Každých sedem rokov sa malo
miesto, kde bol zakopaný, otvárať
pre ľudí. Tam sa vraj nachádza
Jánošíkova studnička. Podľa ďal−
šej anonymnej správy v
Slovenských pohľadoch zo začiat−
ku 20. storočia  si Jánošík zamuro−
val nazbíjané poklady aj v jaskyni
Pecná pri Ľuboriečke. Je tam vraj
jedna diera, do ktorej, keď sa prud−
šie drúk hodí, tak potom v jaskyni
duní. Ľudia si pred storočím po−
vrávali, že je to zamurovaná jasky−
ňa vedúca k druhej strane vrchu. V
rovnakom texte sa spomína
Jánošíkovo pero v troch chotároch
dedín: Ábelová, Polichno a Malý
Tuhár.  
Zbojníci, na ktorých spomienka  v

povestiach a príbehoch pretrvala
dodnes,  pochádzajú predovšet−
kým  z období, ktoré boli nesmier−
ne kruté a ťažké. Ide  hlavne o 17. a
18. storočie. Priestor Novohradu
ešte istú chvíľu drancovali svojimi
lúpežnými nájazdmi Turci, ale ľu−
dia trpeli aj svojvôľou mnohých fe−
událov, ktorí sa z chaosu a oslabe−
nia ústrednej moci snažili vždy vy−
ťažiť čo najviac, a to aj na úkor pod−
daných. Zbojníci, pochádzajúci  z
pomedzi poddaných, neboli v tom−
to prostredí vnímaní negatívne a
navyše, ak sa niekedy ukrivde−
ných ľudí zastali alebo im pomohli,
mohli byť kladnými hrdinami.  Ča−

som sa tieto príbehy a ľudia mýti−
zovali, vznikali o nich povesti, pies−
ne alebo literárne diela. Samo
Chalupka napísal veršovanú po−
vesť Branko, kde hlavný hrdina
Branko − Braniak, pochádzal z
Novohradu niekde od Sečian. S po−
vesťou sa Chalupka stretol na
Detvianskych Lazoch.  Branko
zbojníčil vo Zvolenskej stolici.
Povesť je zasadená do obdobia tu−
reckého rabovania a protiturec−
kých bojov. Z Branka sa stal po−
strach Turkov. Tí však neboli jedi−
ní, ktorí rabovali a spôsobo−
vali neprávosti. Branko
trestal krivdy všetkých, a
preto na jeho chytení
záležalo mestám i sto−
ličným orgánom.
Napokon ho do pasce
chytili pri Brezne. V
časoch Sama
Chalupku mal ešte
byť rozpoznateľný
jeho hrob. Známy
verš Pravde žil som,
krivdu bil som − ver−
ne národ môj ľúbil
som pochádza práve
z tejto povesti.  Samo
Chalupka si pred
smrťou želal, aby verš
vytesali na jeho náh−
robný kameň. V 17. sto−
ročí v Turom Poli
(zaniknutá obec  v
p r i e s t o r e
Vojenského výcvi−
kového priestoru
Lešť) žil a na jeho o−
kolí zbíjal zbojník
Ján Fľaška alebo
Flaška. Ústna tradí−
cia ho uchovala aj
ako slávneho proti−
tureckého bojovní−
ka. O tomto však o−
krem povestí vypo−
vedali  v Turom
Poli dlho uchová−
vané Turkom ulúpené veci − bubon
a zástava. Bubon sa stratil. Zástavu
je však možné vidieť v SNM Múzeu
hračiek a bábkarskych kultúr v
Modrom Kameni v rámci expozície
venovanej Valentínovi Balašovi.
Na Vysokej, severozápadne od
Turieho Poľa, mala byť aj jaskyňa,
kde zbojník Flaška ukrýval svoje
poklady. Povesť o ňom spracovala
Mária Ďuríčková v knihe Zemský
kľúč. Zaujímavú povesť o zbojníko−
vi  Lúčkovi z Budinej uvádza v kni−
he povestí a legiend Novohradu
Mara medvedia spisovateľka a po−

etka Hana Košková. Nielen povesti
o zbojníkoch z týchto kníh stoja za
prečítanie.  
Do galérie zbojníkov  Novohradu

by sme ešte mohli zaradiť  v  ma−
ďarskom prostredí  azda najzná−
mejšieho zbojníka Šiša Pištu, sku−
točným menom Štefan Benko.
Narodil sa v roku 1846 na juhu
Novohradu v Zsunypuszte pri
Nagylóci neďaleko Sečian. Zomrel
v Bernecebaráti v roku 1911. V
mladosti bol pastierom oviec, ktoré
mu často mizli. Po ročnom väznení
okolo seba zhromaždil družinu, s
ktorou okrádal hlavne majetnej−
ších ľudí. Za krádeže, ale i vraždu,
sa dostal na takmer dve desaťročia
do väzenia.  Po prepustení žil už
pokojnejším životom.  
Zbojníctvo však  má okrem zidea−

lizovanej podoby zaznamenanej v
ľudových povestiach, príbehoch,

či v ústnej tradícii, kde  zbojník
je zvyčajne kladnou postavou,
aj reálnejšiu podobu. Bola
ňou každodenná realita ži−
vota, v ktorej neboli zried−
kavosťou ani zbojstvá, krá−
deže,  väčšie či menšie zlo−
myseľnosti, dokonca ani
vraždy. Novohrad v tom−
to smere nebol vôbec vý−
nimkou, možno skôr nao−
pak. Ako vrchovatý kraj s
množstvom lesov mal na
to  ideálne predpoklady.
Žili tu svojskí ľudia, ktorí
nemali problém vykradn−
úť ani miestnych farárov
ako sa to opakovane dialo

v druhej polovici 19. storo−
čia v Turom Poli. Niekedy o

tejto tienistejšej stránke živo−
ta vypovedajú aj ná−
pisy na náhrobní−
koch, ako napríklad
v Dolnom Tisovníku
na náhrobníku z ro−
ku 1923,  kde okol−
nosti smrti sú na−
značené v slovách:
„Pánu zesnuly / slo−
vutny muž  / Ján
Kuchárik  / vraždou
pozbavený / Života
mladého / v. r. 1923
jan. 18 / nar. 1884
okt. 1 / Pokoj prachu

jeho.Podobný príklad je tiež z Ábe−
lovej:  „Tu spočíva / v Kristu Pánu /
jediný milovaný syn / ktorý musel /
v mladom veku / s násilnou smrťou

/ z toho sveta zísť / od ruky ne−
štechstnej / Ján Bánik / 30. jan.
1914 / 29 sept. 1933 / Pokoj prachu
jeho! Celkom jednoznačne to bolo
zvečnené tiež na kamennom náh−
robníku v slovenskej a maďarskej
mutácii, na hrobe pred málinským
chrámom, ako uvádza vo svojich
spomienkach z roku 1933 evanje−
lický kňaz a publicista Michal
Bodický, ktorý istý čas žil v Červe−
ňanoch: „Od bezbožnej ruky.
Strašný pomník zlosti / tu ležia kos−
ti / tichého pána / Reguly Jána /
ktorého večer na fare zbojník / za−
bil baltou (sekerou), tu je ten po−
mník. / Krev nevinná volá / do neba
na Pána / pomník postavila / man−
želka Zuzanna.“ Text zaznamenal
Michal Bodický vo svojich
Rozpomienkach a pamätiach z ro−
ku 1933. Aj Karol Anton Medvecký
v známej monografii Detvy z roku
1905 potrebuje za potrebné zdôraz−
niť, že veľkú časť krádeží a zbojsti−
ev sa Detvancom pripisuje neprá−
vom a ich pôvodcami sú obyvatelia
Budinej. Detvanci si podľa neho
nezaslúžia takú zlú povesť ako po
krajine majú. Z jeho slov by sme
mohli nadobudnúť dojem, že
Budinčania v zbojstvách predčili
aj Detvancov. Načrtol aj podstatu
tohto zbojníctva. „Krádeže dopúš−
ťajú sa len zriedka kedy  z núdze,
ale preto, lebo v tom nachádzajú
zvláštnu rozkoš a chľúbu, čím je
ono zručnejšie, vzdor čím väčším
prekážkam prevedené. Je to u nich
asi ľudový šport. Niektoré krádeže
prevedú tak zručne, že sa to skoro
bosoráctvu rovná.“ Medvecký v
tom nachádza aj istý prvok spra−
vodlivosti, ktorý napriek všetkému
v zbojníctve bol vždy videný:
Chudobného však sotva niekedy
oškodia.  Popravde však treba do−
dať, že chudobnému nebolo často
čo ukradnúť. 
Túto stránku Budinčanov nazna−

čila aj Božena Slančíková−Timrava
v novele Veľké šťastie z roku 1909.
Budinčania sú tu označení ako
Babušinčania a charakterizuje ich
ako: „... vychýrených  zlodejov, kto−
rých sa celé okolie bojí...“ Priestor
na pomedzí Novohradu a
Podpoľania bol na zbojníkov po−
merne bohatý. Za zmienku stojí na−
príklad aj v mnohých piesňach
ospievaný zbojník Paľo Demikát z
Klokoče. 

O novohradskom zbojníctve (Zbojníci z Novohradu)

Jánošíkovskú − zbojnícku
tematiku mal v obľube a čas−
to ju využíval aj vynikajúci
rezbár z Dolnej Strehovej
Pavel Hudec (1928−1986).
Viaceré jeho práce sú zastú−
pené aj v zbierkach
Novohradského múzea a ga−
lérie v Lučenci. Najväčšie di−
elo so zbojníckou tematikou
− monumentálny reliéf je sú−
časťou interiéru Slovenskej
reštaurácie v S. Ďarmotách. 

Príbehy a povesti o zbojníkoch, a nielen o Jánošíkovi, boli v povedomí o−
byvateľov Slovenska vždy veľmi populárne. Platilo to aj pre Novohrad.
Pre ľudí predstavovali  ilúziu spravodlivosti. Napokon nie je to nič ne−
zvyčajné i samotná spravodlivosť ako taká je často len ilúziou, hoci ne−
vyhnutnou pre život. Popularita týchto príbehov a ich rozšírenie bolo aj
istým spôsobom revolty ľudu a svojskej reakcie na bezprávie, ktoré bolo
súčasťou ich života. 

Po

Zbojnícka tematika nachádzala širokú odozvu  i v ľudovom výtvarnom
prejave. Maľované obrázky na skle hlavne so zbojníckou tematikou
Jánošíka, Hrajnohu alebo Ilčíka vznikali v okolí sklárne v Bzovej v dru−
hej polovici 19. storočia. Ich autorom bol Aloiz Šmidt. Hovorí nám o tom
ďalšia anonymná správa, tentoraz v Časopise muzeálnej slovenskej spo−
ločnosti zo začiatku 20. storočia. Uvádza sa, že Jánošík  je tiež v týchto
krajoch považovaný za slovenského bohatiera, čomu napomáhali aj ob−
razy na skle maľované A. Šmidtom. Je zaujímavé, že správy o zbojníkoch
a ich ukrytých pokladoch sú z tohto obdobia často anonymné. Kto vie
prečo?                                                                                         −RNDr. JÁN ALÁČ−
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V PONUKE ZRUBOVÝ
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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

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

pondelok − piatok 16.00 −  20.00
h., sobota, nedeľa, 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

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M
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

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. 

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

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
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VODNÁR (21.01. – 19.02.)
V prvom rade sa zamerajte
na dom, domácnosť a s tým
súvisiace práce. Tu padne aj
rozhodujúce slovo o tom, či sa
pustíte do rekonštrukcie a
prerábania alebo nie. Pokiaľ
prihliadate na financie, tak

tie, pre to, čo máte na pláne, budú úplne do−
stačujúce. V pracovnej oblasti sa k vám niekto
potichúčky a nebadane prikráda, že by mal zá−
lusk na vašu pozíciu? Každopádne, obzerajte
sa okolo seba a kryte si chrbát z každej strany.
Preto, v rozdávaní rád, návodov a riešení mož−
nej konkurencii, buďte opatrní a radšej si všet−
ko z každej strany pod zásterkou nič nediania,
teda nenápadnosti (jasné, že nie okato), prek−
lepnite. 

Pozor na zuby, tie vás veľmi po−
trápia, hrozí vylomenie alebo
zlomenie zubu, ako aj nečakané
komplikácie. Týždeň máte
opradený akýmsi tajomstvom,
čo znamená, že v každom smere
budete vychádzať zo skutko−
vých situácií, nič nemáte vopred z univerza na−
plánované. Ale menšia štrbinka sa predsa len
ukázala a vám bolo poodhalené, že si máte dá−
vať pozor na peniaze, o ktoré máte byť cielene
(neplatí pre každého, že cielene, vy si to už vie−
te zhodnotiť a posplietať), avšak neprávom u−
krátení v práci. Všetko si poriadne prepočíta−
vajte, aby ste neboli ochudobnení o to, čo ste si
naozaj patrične odrobili. 

Vaše dni budú pripomínať
hladinu rozbúreného mora.
Budú od vás odskakovať iskry
na meter ďaleko, preto nie je
vhodné do vás rýpať. Pravdou
je, že vaše nálady a správanie
budú opodstatnené. Čím viac
budete tlačiť na vyriešenie ne−
zrovnalostí, o to menej sa vám

bude dariť. Je priam nutné, aby ste sa upoko−
jili a túto búrku nechali samovoľne doznieť.
Plusom je, že sa vám začnú krásne a hlavne
postupne riešiť všetky finančné problémy a ne−
zrovnalosti. V tomto smere máte dopriate. Aj
keď to bude „bolestivé“, rozhodnete sa z neja−
kých príčin nastaviť svetu chrbát a potichu bu−
dete prijímať rany, ktoré považujete za nevy−
hnutné. Veľké „jarné“ upratovanie sa v týchto
dňoch bude konať aj v počte priateľov a zná−
mych. 

Na začiatku budete vystavení
záplave informácií, ktoré budú
prameniť v kruhu rodiny, nie
sú vylúčené ani výčitky na vašu
adresu, ako aj poukazovanie
na to, aký život vediete a čo by
ste mali, po prípade nemali, ro−
biť. Ak to so cťou prežijete, bu−
dete pokračovať dňami, počas ktorých sa vám
bude viac dariť a to aj bez vynaloženia väčšej
námahy. Zvrat príde okolo štvrtka, kde budete
priam dokopaní k nechcenej zmene, respektíve
sa podvolíte, podriadite a pristúpite k pris−
pôsobeniu sa jednej alebo viacerým osobám
(skupine). S blížiacim sa koncom budete po−
kračovať v týždni v ležérnom tempe, z ktorého
vás vyvedie a do stavu rozčarovania privedie
zavádzanie a klamstvo.

Mali by ste si viac posvietiť na
svoj zdravotný stav, ktorý
buď ignorujete, alebo z časo−
vých dôvodov zanedbávate.
Nie je na čo čakať a už ani vý−
hovorky vás nebudú uspoko−
jovať, riešte to a to aj v prípa−
de, že sa jedná len o menšie,
ale dlhodobejšie zdravotné

problémy. Okrem toho by ste celkovo mali zvo−
ľniť svoje šialené tempo a viac sa sústrediť na
kvalitu ako na kvantitu práce (robenie chýb,
nepodchytenie podstaty a pod.). Vo väčšej spo−
ločnosti (pracovné stretnutie, oslava, školenie a
pod.) sa vyvarujte detinskosti a typického hu−
moru, ktorý však prijímajú len vám veľmi blíz−
ki priatelia. Keď sa nebudete kontrolovať, ne−
chcene sa „zblamujete“ .

Zlá nálada a podráždenosť
vás potrápi maximálne jeden
deň, ktorý zadefinujete slova−
mi deň o ničom. Potom príde
na rad riešenie rodinných zá−
ležitostí, kde zaujmete rolu
sudcu, ideálna bude, ako
vždy, neutralita a vypočutie si
oboch strán, beztak si to na−
koniec doriešia medzi štyrmi očami aktéri
predmetného sporu. Viac sa sústreďte na vzťa−
hové záležitosti – tam, kde ste sa nevedeli po−
hnúť, nevedeli ste, na čom ste u toho druhého,
ale aj v prípade rôznych nedorozumení a kon−
fliktov, sa kľúčovo všetko vyrieši. Platí to aj pre
platonické lásky – buď urobíte hrubú čiaru a−
lebo skočíte do vzťahu rovnými nohami, tie už
existujúce sa posilnia vďaka komunikácii. 

Bez vášho vedomia sa u vás ve−
ľmi veľa ťaživých vecí ukončí
a uzavrie, v podstate na to ne−
budete mať žiadny vplyv, jed−
noducho sa všetko okolo vás
bude len diať. Je nanajvýš po−
trebné, aby ste spravili očistu a
to doslova. Zbavte sa všetkého

starého, čo už nejaký ten rok nepoužívate, po
prípade tieto veci podarujte niekomu ďalšie−
mu. Univerzálne sa aj vášmu znameniu upra−
cú a utriedia hlavne súkromné vzťahy, v kto−
rých figurujú city. Pre niektorých z vás nie je
vylúčené, že si v tomto smere budete voliť med−
zi dvoma potenciálnymi partnermi alebo do−
konca medzi starým a novým životným partne−
rom. S blížiacim sa koncom týždňa sa budú di−
ať  pre vás veľké a o to príjemnejšie záležitosti,
nuž máte sa na čo tešiť. 

Všetko máte úplne otvorené a
priam vydláždené, v podstate
sa môžete smelo pustiť do všet−
kého, čo si zaumienite. Jediná
oblasť, na ktorú by ste však
mohli doplatiť, je nákup (ob−
jednávka, podomový predaj,
výpredaj, výmenný obchod a pod.) pofidérneho
tovaru, kde by ste sa spravodlivosti veru nedo−
volali a tak by ste o nejaké to euro zostali ľah−
ší. Súboj autorít, ktorého budete svedkom, sa
vás ani len nedotkne, môžete zostať pokojní,
len sa do toho nezamotajte a to ani len náho−
dou. Nie je vylúčené čerpanie dovolenky, ktorú
si vychutnáte plnými dúškami, po pravde by ste
ju využili na maximum a to aj v smere doplne−
nia energie a sily. 

Zapotíte sa o niečo viac, akoby
ste chceli. Budete vystavovaní
väčším aj menším skúškam,
začne sa to financiami a skon−
čí sa to akýmsi riešením osob−
ných hodnôt. Pýtate sa, či to
zvládnete? Odpoveď je „ jas−
načka“. Dôležité je, aby ste ne−
zaliezli pod kameň a každej

skúške nastavili tvár a snažili sa ju zvládnuť
podľa svojho uváženia. Keď sa vyplaví aj tá po−
sledná komplikácia a zdarne sa s ňou popa−
sujete, nastane krátkodobý útlm. Potom chytíte
vietor do plachiet a všetko vám pôjde hravo,
takže aj to „zlé“ sa rozprávkovo obráti na dob−
ré. Pokiaľ sa pustíte do niečoho nového, je ve−
ľmi dôležité, aby ste nepodcenili začiatok, teda
základ, ktorý by mal byť vo všetkom vždy veľmi
silný, platí to na prácu a aj na súkromie. 

Budete takí vláčni a poddaj−
ní, že budete pre okolie skve−
lým a ideálnym terčom na
manipuláciu a zavádzanie,
preto buďte, aj keď vás to bu−
de stáť nejaké  sily, o trochu
viac bdelší a pozornejší. Inak
na vás priamym smerom za−
útočí silná prílivová vlna le−
nivosti a viete čo? Nechajte, nech sa na vás zva−
lí, stále „makáte“, naháňate sa, niekedy priam
lietate, tak prečo si nedopriať trochu voľna. A
keď už sme pri tom, ušetríte si aspoň nábeh na
hádku a nervy, ktoré by vám priniesli otázky
zasahujúce do vášho hlbokého súkromia od o−
sôb, ktoré poznáte len zbežne a okrajovo. Tým
pádom sa vyhnete zahmlievaniu a spusteniu a−
kýchkoľvek klebiet.

Nadviažete presne tam, kde
ste skončili, stále platí rovno−
merné rozloženie času, povin−
ností a samozrejme aj síl.
Nezanedbajte  žiadnu oblasť
a všetko robte systematicky,
inak vás to v najbližších
dňoch dobehne a zahrabete

sa na dlhé hodiny v tom, čo ste si do dnešných
dní len presúvali alebo odkladali. S mnohými
vecami nebudete môcť pohnúť (prioritne veci
prebiehajúce cez úrady, banky, papiere), čo bu−
dete mať zhora účelovo pozastavené, preto sa
do veľkých vecí, pre ktoré je potrebné viac ako
jednu osobu, jednotlivo sami za seba nepúšťaj−
te. Opatrnejší buďte aj v prípade, že vám budú
nasľubované hory−doly, chce to skutky, činy a
nielen prázdne slová, preto sa na to veľmi ne−
spoliehajte.

Spadať do sebaľútosti a sa−
moty nie je ideálnym stavom.
Nechajte si to na zložitejšie
obdobie, teraz sa pokúste cez
to preniesť a pekne so vztýče−
nou hlavou vyraziť smerom k
životu, ktorý nemá len tie−
nisté stránky.  Tým, že sa ho−
díte do polohy trpiteľa, nebudete vidieť, ani po−
čuť veľa dôležitých vecí a to najpodstatnejšie
vám „ubzinkne“ na pracovisku, aj v rodine.
Tešte sa spolu s blízkymi, s ich úspechmi a ra−
dosťou, tým si pritiahnete zdary určené kon−
krétne vám. Budete požiadaní, aby ste za jed−
ného človeka v jeho nerozhodnosti rozhodli
práve vy. Tu buďte opatrní, rozhodnutia musí
robiť každý sám za seba. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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ÚČASTNÍCIÚČASTNÍCI
1) Družstevník Dačov Lom 
2) FK Lesenice 
3) Partizán Hrušov 
4) Družstevník Kamenné Kosihy 
5) TJ Nenince 
6) FK Záhorce 
7) Sokol Opatovská Nová Ves
8) Družstevník Sečianky
9) OFK ASTRUM Veľká Čalomija
10) OFK Stredné Plachtince
11) Družstevník Kosihy nad Ipľom
12) Slovan Modrý Kameň

Rozlosovanie − I. trieda dospelí − okres − ročník 2013/14− Jeseň Rozlosovanie − II. trieda dospelí 
− okres − ročník 2013/14− Jeseň

Účastníci:Účastníci:
1) Voľný los, 2) Olováry, 1) Voľný los, 2) Olováry, 

3) Družstevník Sklabiná „B“, 3) Družstevník Sklabiná „B“, 
4) 4) Prameň D.Strehová „B“ – V. Zlievce „B“Prameň D.Strehová „B“ – V. Zlievce „B“

5) Želovce, 6) FK Bušince5) Želovce, 6) FK Bušince
Schválené výnimky: Sklabiná „B“ Schválené výnimky: Sklabiná „B“ 

− sobota ÚHČ dospelých Olováry „B“ − sobota ÚHČ dospelých Olováry „B“ 
− sobota ÚHČ dospelých, ihrisko − sobota ÚHČ dospelých, ihrisko 

M. Zlievce D. Strehová „B“ M. Zlievce D. Strehová „B“ 
− ihrisko Veľké Zlievce − ihrisko Veľké Zlievce 
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lVzPi 40 − Muži, Seniori, Kadeti:
1.miesto − Pavel Tomaškin 365
b., 2.miesto − Alexander Nagy
360 b., 3.miesto − Jaroslav
Parkáni 353 b. (všetci z ŠSK
Príbelce)
lVzPi 40 − Ženy, Dorast: 1.mies−
to − Mária Kollárová 344 b., 2.mi−
eto − Andrea Györgyová 329 b.,
3.miesto − Hana Vršková 321 b.
(všetci z ŠSK Príbelce).
V disciplíne VzPu 40 boli strel−

ci tiež zaradení do dvoch kate−
górií:
l VzPu 40 − Muži, Seniori,
Kadeti: 1. miesto − Juraj Sölský

(Str. Plachtince) 308 b., 2.miesto
− Juraj Kasman (ŠSK Príbelce)
279 b., 3.miesto − Jaroslav
Parkáni (ŠSK Príbelce) 260 b.
lVzPu 40 − Juniorky, Dorast: 1.
miesto − Veronika Vargová  379
b., 2. miesto − Monika Trebuľová
362 b., 3. miesto − Daniela
Jakušová 352 b (všetky z ŠSK
Príbelce).
Úlohu favoritov v týchto okres−

ných majstrovstvách potvrdili
strelci ŠSK Príbelce puškárka
Veronika Vargová a pištoliari
Pavel Tomaškin a Alexander
Nagy, ktorí sú po celoslovenskej

kvalifikácii nominovaní aj na
tohtoročné Majstrovstvá SR zo
vzduchových zbraní, ktoré sa u−
skutoční 28. − 30. 3. 2014 v Nitre.
Zároveň na tieto M−SR bol no−
minovaný aj pištoliar ŠSK Liaz
V. Krtíš Branislav Gábor, ktorý
v MO obsadil štvrtú priečku so
ziskom 348 b.
Treba tiež spomenúť, že zo spo−

mínaných mladých strelcov
ŠSK Príbelce zároveň splnili
podmienky kvalifikácie na toh−
toročné Majstrovstvá SR mláde−
že ďalší športovci Monika
Trebuľová, Gabriel Zolcer a

Patrik Štriho. Tieto mládežníc−
ke M−SR sa budú tohto roku ko−
nať 11. − 13. 4. 2014 v mestskej
športovej hale vo Veľkom Krtíši,
ktorých usporiadateľom bude
ŠSK Liaz V. Krtíš. Veríme, že sa
na tieto majstrovstvá prídu po−
zrieť aj ostatní nadšenci športo−
vej streľby a tak podporiť mla−
dých strelcov z nášho okresu v
boji o majstrovské tituly.

Súčasťou vyhodnotenia maj−
strovstiev okresu, bolo aj odovz−
danie ocenení za dlhodobú sú−
ťaž Okresná strelecká liga 2014,
ktorej všetky štyri kolá sa usku−
točnili v klubových priestoroch
ŠSK Príbelce. Celkom sa OSL
zúčastnilo 25 strelcov (Z toho: 15
pištoliarov a 10 puškárov).
Oboch disciplínach boli strelci
zaradení do dvoch kategórií. 

(Pokračovanie na str 16.)

Ukončenie okresných súťaží v športovej 
streľbe zo vzduchových zbraní 
Športovo strelecký klub Príbelce dňa 23. 3. 2014 v kultúrnom dome v Príbelciach

usporiadal Majstrovstvá okresu Veľký Krtíš v streľbe zo vzduchových zbraní,
kde okrem týchto pretekov bola vyhodnotená aj viackolová Okresná strelec−
ká liga, ktorá bola ukončená posledným kolom ešte dňa 22. 3. 2014.
Majstrovstiev okresu 2014 sa celkom zúčastnilo 22 strelcov. Hlavným rozhod−

com preteku bol Pavel Salaj držiteľ "A" licencie rozhodcu športovej streľby.V
disciplíne VzPi 40 boli strelci zaradení do dvoch kategórií: 

MO disciplína VzPi 40−Ženy, Dorast − zľava: Andrea
Györgyová (2), Mária Kollárová (1), Hana Vršková (3)

MO disciplína VzPu 40−Muži, Seniori, Kadeti − zľava:  Juraj
Kasman (2), Juraj Sölský (1), Jaroslav Parkáni (3)

MO disciplína VzPu 40−Juniorky, Dorast − zľava: 
Monika Trebuľová (2), Veronika Vargová (1),

Daniela Jakušová (3) 

MO  disciplína VzPi 40 − Muži, Seniori, Kadeti − zľava:
Alexander Nagy (2), Pavel Tomaškin (1),

Jaroslav Parkáni (3) 
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Po úspešnom prvom kole seriálu v Sklabinej, pokračovalo druhé dejstvo podujatia Rally Pokrok CUP 2014 vo Veľkých
Zlievcach. Tentoraz sa jazdilo o pohár starostu V. Zlievec Ivana Krahulca 23. 3. 2014. Napínavé súboje jednotlivých jazdcov
s časom sú uvedené v tabuľke. Najlepšie sa s traťou vysporiadal Ivan Strmý, ktorý sa stal celkovým víťazom.

PRIEBEŽNÉ CELKOVÉ PORADIE

(Dokončenie zo str. 15)
Do celkového hodnotenia sa za−
ratúvali tri najvyššie dosiahnu−
té výsledky z jednotlivých kôl.
VzPi 40 − Muži, Seniori, Kadeti
1. miesto − Alexander Nagy (ŠSK
Príbelce) 1073 b., 2. miesto −
Jozef Knápek (ŠSK Liaz V.
Krtíš) 1063 b., 3.miesto − Pavel
Tomaškin (ŠSK Príbelce) 1059
b.
lVzPi 40 − Ženy, Dorast
1. miesto − Mária Kollárová  1042
b., 2.miesto − Patrik Štriho 972 b.,
3. miesto − Andrea Györgyová
919 b. /všetci členovia ŠSK
Príbelce)
l VzPu 40 − Muži, Seniori,
Kadeti
1.miesto − Juraj Sölský (Str.
Plachtince)  1013 b., 2.miesto −
Juraj Kasman  904 b., 3. miesto −
Marek Trebuľa  837 b. /obaja z
ŠSK Príbelce/.
lVzPu 40 − Juniorky, Dorast
1. miesto − Veronika Vargová
1154 b., 2.miesto − Monika

Trebuľová  1128 b., 3.miesto −
Gabriel Zolcer 1086 b. /všetci čle−
novia ŠSK Príbelce/.
Najhodnotnejšie výsledky z jed−
notlivých kôl OSL v disciplíne
VzPi 40 nastrieľali Alexander
Nagy s výsledkom 367 bodov. V
disciplíne VzPu 40 najvyšší vý−
sledok  OSL dosiahla Veronika
Vargová s výkonom 390 bodov.

V závere vyhodnotenia spomí−
naných súťaží zablahoželal

predseda ŠSK Príbelce Pavel
Tomaškin všetkým oceneným
športovcom a zhrnul celkové
pôsobenie strelcov v práve u−
končenej okresnej vzduchovko−
vej sezóne a poprial všetkým no−
minovaným pretekárom veľa
úspechov v bojoch o umiestne−
nie v tohtoročných Majstrovs−
tvách SR v streľbe zo vzducho−
vých zbraní.  Zároveň poďako−
val všetkým, ktorí prispeli spon−

zorskými cenami, ktorými bolo
v závere formou tomboly vylo−
sovaných a ocenených 22 účast−
níkov tohto podujatia a požia−
dal všetkých prítomných o po−
skytnutie alebo sprostredkova−
nie darcov 2% podielu zo zapla−
tených daní za rok 2013, aby aj
touto formou pomohli v športo−
vo−streleckej činnosti v našom
okrese.        PAVEL TOMAŠKIN

predseda ŠSK Príbelce

Hodnotné ocenenia, ktoré si účastníci podujatia rozdelili pri vyhodnotení MO a OSL 

Rally POKROK CUP 2014 pokračoval druhým kolom

Ivan Strmý na Citroene AX
sa stal celkovým víťazom
druhého kola. Druhému v
poradí nadelil vyše 2,5
sekundy, tretiemu takmer
štyri.

Tretie kolo sa uskutoční v sobotu  12.  4 .  na Opave.  Tretie kolo sa uskutoční v sobotu  12.  4 .  na Opave.  
Všetci  priaznivci motošportu sú srdečne zvaní!Všetci  priaznivci motošportu sú srdečne zvaní!

A
b
so

lú
tn

i 
ví

ťa
zi

 2
. 
k
ol

a
 P

ok
ro

k
 R

a
ll

y 
C

U
P

20
14

 
o 

p
oh

á
r 

st
a

ro
st

u
 

V
. 

Z
li

ev
ec

 
Iv

a
n

a
K

ra
h

u
lc

a
: 

1.
 

Iv
a

n
 

S
tr

m
ý 

(v
 

st
re

d
e)

, 
2.

M
il

a
n

 
M

a
cí

k
, 

m
l.

 
(v

ľa
vo

) 
a

 
3.

 
J

a
ro

sl
a

v
F

il
k
u

s



17 / 7. apríl 2014

lUrčite ste s umiestnením po je−
seni spokojní... 
− Byť prvý a nebyť spokojný, to sa
nedá. Káder sme doformovali tes−
ne pred súťažou. Odišli traja hrá−
či do Olovár − Datko, do
Opatovskej Novej Vsi − Béreš a
Melicher do Modrého Kameňa,
ale zase prišiel k nám Novák z
Modrého Kameňa a cez súťaž k
nám prišiel z Veľkého Krtíša −
Bernáth. Zapojili sme do prípra−
vy aj hráčov z druhej vlny. Išli
sme od zápasu k zápasu a na pre−
kvapenie všetkých, sa nám darilo.
Odohrali sme dobré zápasy, ktoré
sme vyhrávali bojovnosťou a
schopnosťou premieňať gólové
šance. Veľa gólov sme dali využi−
tím štandardných situácii pred
16 − kou a rohových kopov.
Dobré, veľmi dobré zápasy, sme

odohrali doma s Opatovskou N.
Vsou, Lesenicami a Kamennými
Kosihami. Sklamali sme doma s
Veľkou Čalomijou, Modrým

Kameňom a vonku v Hrušove nás
psychicky rozložil postranný roz−
hodca, keď dodatočným odmáva−
ním ofsajdov nás obral o dva gó−
ly.
lJe vaše tabuľkové umiestnenie
nad očakávania  aké ste mali
pred  začiatkom súťaže?
− Mali sme ambície hrať o čelo ta−
buľky, treba len doladiť výkyvy vo
výkonnosti a pracovať na vyššej
psychickej odolnosti. Umiestnili
sme sa takto dobre preto, lebo má−
me najlepšie kritéria z 12 členné−
ho kolektívu futbalistov v I. triede
ObFZ Veľký Krtíš.
l Ktorí hráči podali najlepší vý−
kon a naopak, kto sklamal?
− Futbal je kolektívna hra, vy−

zdvihovať a kritizovať fubalistov
hrajúcich pre potešenie by sa ne−
malo.
lNastanú zmeny v kádri príp. vo
vedení klubu v jarnej časti?
− Máme úzky, 18 − členný káder.

Zmeny nastali. Po dlhodobom

zranení začali trénovať a hrať
Majoroš a Černík. Do Olovár odi−
šiel na hosťovanie Karasy a ešte
by sme chceli doplniť kolektív o
dvoch hráčov.
lAko prebiehala vaša zimná prí−
prava?
− Zimná príprava začala 17. 1.

2014 v telocvični v Želovciach, kde
sme sa stretávali dva krát do
týždňa. Odohrali sme halový tur−
naj a veľa prípravných zápasov.
Výsledky sú kolísavé z dôvodu ne−
účasti jednotlivcov z rodinných a−
lebo pracovných povinností. 
l S akými cieľmi vstupujete do
jarnej časti sezóny?
− V prvom rade hrať dobrý futbal,
pritiahnuť diváka nie len na do−
máce, ale aj vonkajšie zápasy.
Nastrieľať veľa gólov a menej do−
stávať!
lVáš odkaz cez Pokrok?
− Odkazujem nielen našim naj−

väčším konkurentom, ale aj o−
statným súperom a rozhodcom:
Nech každý hrá futbal čestne,
nech nehľadá výhody pre svoje
mužstvo o dvanásteho hráča v
poli a nech všetci máme z futbalu
radosť.                                     −red−

Zimovať na prvom mieste bolo príjemné
Uplynulú nedeľu sa rozbehli majstrovské futbalové zápasy aj na okresných trávnikoch. S jesenným
majstrom I. okresnej triedy − Záhorcami  bilancujeme prvú časť sezóny i výhliadky na práve začatú jar−
nú. Na naše otázky odpovedá Jaro Filip, manažér ISSF FK Záhorce.

Futbalisti Záhoriec zvládli jesennú časť súťaže na výbornú, už sa však
plne  sústredia na práve začatú jarnú časť

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: Zvolen − Vinica

IV. liga D: Radzovce − Čebovce

IV. liga D: Tomášovce − Olováry

V. liga D: Jesenské − Strehová

I. trieda okres: Nenince − V. Čalomija

IV. liga D: Mýtna − Sklabiná

IV. liga D: S. Ďarmoty − Príbelce

I. trieda okres: Záhorce − Sečianky

V. liga D: Balog n. I. − Buzitka

I. trieda okres: Lesenice − D. Lom

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 4. 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 bývalého
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

Gabriel Skabella, V. Čalomija, 21 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 19 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 18 b.
Ján Kiss, Vinica, 18 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 17 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 17 b.
Jakub Holoda, V.  Čalomija, 17 b.
Erika Macková, Záhorce, 17 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 17 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 17 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 17 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 16 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 16 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 16 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 16 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 16 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 16 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 15 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 15 b.
František Petényi, Vinica,  15 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 15 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 15 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 15 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 14 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 14 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 14 b.
Ján Macka, Záhorce, 14 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 14 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 13 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 13 b.
Jozef Kováč, Vinica, 12 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 12 b.
Jozef Košík, Čebovce, 12 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 11 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 11 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 11 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 11 b.
Ladislav Kiss, Vinica 11 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 10 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 10 b.
František Fónod, Kosihovce, 10 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 9 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 8 b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 6 b.

V prvom kole sme omylom nepripočítali
Jozefovi Csíkovi 10 bodov.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 2. kole:



n Ponúkam na prenájom ob−
chodný priestor  vo Veľkom
Krtíši na ulici SNP 1, v Dome slu−
žieb na 1. poschodí (28 m?).
Priestor je k dispozícií od
1.4.2014. Cena 160 eur/mesiac.
Bližšie informácie na tel. č. 0907
421 360.                             np 133b

n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf.m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám výhodne za−
teplenú 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 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prena−
jmem 1−izbový byt na
Novohradskej vo V.
Krtíši na 3. poschodí.
Inf. m0905 459 217.  

np−273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený
3−izbový byt na
Viničkách, 1. poscho−
die, bez balkóna, cena
23.000 euro.  Inf. m
0949 440 231.      np−276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám poschodový
rodinný dom s predzá−
hradkou, s plynovým
kúrením neďaleko
Bratislavy.  Inf. m0903
793 747.              np−277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt v osobnom vlast−
níctve 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. madresa v re−
dakcii.                              np − 298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt na SNP
č. 19 vo V. Krtíši. Cena 23 000 eu−
ro. Inf. m0905 245 095.    np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Predám pozemok na
Sklabinskom rybníku pri vode.
Inf. m0915 972 164.            np − 339
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Lučenskej 87. Inf. m 0905 73 49
02.                                      np − 341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Venevskej vo VK, 53 m2, pôvod−
ný stav, 7. poschodie. Cena
16.900 eur. Inf. m0905 554 069. 

np − 342

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                    np − 332

n Predám mramorové skaly
vhodné aj na skalku.  Inf. m0911
745 028.                              np − 303

n Predám traktor ZETOR 4011,
STK, EK do 1/2015, cena doho−
dou. Inf. m0908 214 743. np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Kúpim zachovalý motocykel
JAWA, MZ alebo skúter − do 250
cm3. So ŠPZ alebo bez. Inf. m
0905 100 840.                     np − 337

n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.           np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355. 

np − 101

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

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 

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL
n ROZPREDÁM

SKLADOVÉ ZÁSOBY 
KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám palivové dre−
vo − agát, cer, dub, hrab.
Cena dohodou. Inf.m
0917 698 979.         np − 319
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Obec Čebovce vyhlasuje VOĽBU NA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Viac na www.cebovce.sk  
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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

nHľadám  psíka havanského bi−
šona na krytie − za odmenu. Inf.
m0915 816 643.                np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−dňové kuriatkaPredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071.                             071.                             np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

n Prijmem brigádničku. Inf. m
0903 534 933.                      np − 310

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                      np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných by−
tových doplnkov − koženkou aj lát−
kou. Inf. m 0911 152 658. np − 204

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

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 7 demižónov s obalom
po 20 eur/ kus. Inf. 0907 184 279. 

np − 340

nKúpim použité koberce. Inf.m
0905 691 164.                     np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. 0907
620 345.                                np−344
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám semená lucerky. Inf.m
0905 230 767.                        np − 345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence,
kačky, morky a nosničky. Inf. m
0905 230 767.                     np − 346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradnú chatku 24
m2, ZO Banícka 1, elektrina + zá−
hrada 400 m2. Cena 6.000 eur.
Inf. 0905 459 879.               np − 347
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2izb.byt v OV vo VK a
záhradku s chatkou. Inf. m
0907388526.                      np − 348  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám predný nárazník a pra−
vý predný blatník na Daewoo
Nexia. Dohodou. Inf. 0918 815
987.                             np − 349

nn Úvery s úrokom od 3,99%,Úvery s úrokom od 3,99%,
možnosť refinancovania úvemožnosť refinancovania úve−−
ru s nižšou splátkou, bez preru s nižšou splátkou, bez pre−−
verenia príjmu. Inf.verenia príjmu. Inf.mm 09050905
135 649.135 649. np − 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku s podpivni−
čenou murovanou chatkou za
Vodojemom v OV (voda+elektri−
na). Inf. m0905 636 420.   np − 351
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nSúrne hľadám 1 − izbový byt do
podnájmu.  Inf. m0911 165 802.   

np − 358
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii, alebo 3 −
izbový v pôvodnom stave. Inf. m
0918 632 966.                     np − 352

nPredám 2 − izbový zrekonštru−
ovaný byt na Ul. Nemocničnej vo
VK. Inf. m0918 888 043. np − 356
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodné
priestory na Ul. M. R. Štefánika
vo VK. Inf. m0905 526 321. 
np − 357

nPredám 3 − izbový byt s balkó−
nom, B. Nemcovej 13, komplet
prerobený, zateplený, plastové
okná,  murované jadro. Cena
19.000 eur + dohoda. Inf. m 0917
101 392.                              np − 360
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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 BURZA PRÁCE

n Predaj 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

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. 0918 613 809. np−274

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 MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nOZNAM PRE DRŽITEĽOV
ZBRANÍ. Vykonávame tlakové

skúšky vašich zbraní.
Objednávky do 25. 4. 2014 na
tel. č.: 0907 288 687. np − 343

l PO UZÁVIERKE

nSTAVEBNÉ PRÁCE. 
Inf. m 0902 730 441.  np−294

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme sa radi
poďakovali všetkým dobrým
ľuďom a známym, ktorí preja−
vili ochotu pomôcť pri hľadaní
ukradnutého šteniatka labra−
dora menom Čoki. Ale najmä
chceme prejaviť uznanie zain−
teresovaným členom obv. odd.
PZ vo Veľkom Krtíši, najmä
Jozefovi Miškovičovi a
Mariánovi Mišurdovi, že  šte−
niatko vypátrali a doniesli k
nám domov.     PETER ŠALKO

Záhradné centrum AGGEUS,
NOVÁ VES

!!!MEGAAKCIA!!! 
Muškáty previsné len 0,59 eur. 

V predaji zázračný,
rýchlorastúci plot!

nPríjmem čašníkov, čašníčky.
Inf. m 0905 657 689. np − 359
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Prvá veľká príležitosť zápasu
bola na kopačkách hostí. Už v 9.́
center Máča z pravej strany ih−
riska  nepremenil Turic, keď sa o−
citol sám pred bránkou
Kaczoreka. Hostia gól napokon
dosiahli, keď po nedorozumení
domácej obrany Hajdóci zazna−
menal v 22.́  ich vedúci gól − 0:1. V

týchto fázach zápasu hrali domá−
ci vyslovene zle, loptu len nako−
pávali dopredu a veľmi nepresne
prihrávali. Prišla ďalšia chyba
domácich obrancov, no na ich
šťastie Máč netrafil do prázdnej
brány Kaczoreka. Po pol hodine
pohotovú strelu Laššana bran−
kár hostí Čampa vyrazil nad brá−

nu. Aj ďalšia chyba v domácej o−
brane ostala bez následkov.
Takto prvú časť zápasu vyhrali
hostia zaslúžene, mali množstvo
gólových príležitostí. 
Aj v druhej časti hry pokračova−

la hra plná nepresností. Po hodi−
ne hry prišiel ďalší brejk hostí.
Ďurina nedokázal obísť vybiehaj−
úceho Kaczoreka a príležitosť ne−
využil. Na druhej strane domáci
kapitán Šár z veľkého uhla trafil
len do brankára. Nakoniec baníci
v 80.́   vyrovnali, Šiket dotlačil
loptu do siete hostí. Prišiel však
nečakaný pokutový kop, ktorý
zahrávali hostia po faule Cibuľu
na prenikajúceho útočníka hostí.

Dibala zvýšil na 1:2. Baníci mali
ďalšiu príležitosť na vyrovnanie,
keď v závere zápasu po priamom
kope Šára nedokázali dopraviť
loptu do siete. Ale po zahratom
rohovom kope Marek Horváth
nakoniec perfektnou hlavičkou
vyrovnal na 2:2. V poslednej min−
úte zápasu brankár hostí strelu
Martina Horvátha  smerujúcu do
horného rohu vyrazil. 

Baníci svojich priaznivcov vý−
konom sklamali. Hostia naopak v
zápase boli lepší, ale nepremenili
množstvo gólových príležitostí. O
týždeň majú baníci voľný žreb.
Na veľkonečnú nedeľu budú ba−
níci hostiť mužstvo z
Podbrezovej B  o 17,00 hod. 

− JOZEF DUDÁŠ −   

IV. LIGA JUH:  VEĽKÝ KRTÍŠ − MÁLINEC 2:2 (0:1)

Baníci zachraňovali aspoň bod

V 16. kole sa stretli v okresnom
derby mužstvá, ktoré sa v jesen−
nej časti rozišli remízou 1:1.
Zápas sa nezačal pre domácich
dobre, keď už v 2.́  váhali s odko−
pom, čo využil Kminiak a hostia
sa ujali vedenia. V 7.́  znovu hrúb−
ka v domácom mužstve, ktorú
trestá Kollár a zvyšuje na 0:2.
Domáci sa ťažko otriasali z úvod−
ného šoku, viazla kombinácia, čo

skúsený Prameň využíval a pod−
nikal rýchle a nebezpečné útoky.
V 22.́   hostia predviedli efektivi−
tu, keď domácej obrane unikol
rýchlonohý Kminiak a pohodlne
zvýšil na hrozivých 0:3. Domáci
boli v tomto momente zrelí na u−
terák. V 25.́  strelecký pokus
Maslaňáka letí nad bránku hostí.
V 38.́  domáci znížili, keď hlavič−
ku Ďuricu si hosťujúci obranca

vráža do vlastnej siete a stav sa
znovu mení na 1:3. V 45.́   Takáč  i−
deálne vysunul D. Drienovského,
ktorý s prehľadom znižuje na pol−
časových 2:3. 
Úvod 2. polčasu patril domácim,

keď súpera zatlačili na svoju po−
lovicu. V  50.́  M. Drienovský pre−
pálil zatiaľ najväčšiu príležitosť
domácich. Hostia mali v 58.́ mali
ďalšiu príležitosť, ale domáca o−
brana v poslednej chvíli odvráti−
la. V 62.́  trestný kop Takáča za−
stavila tyč bránky hostí. V 73.́ sa
obranou hostí predral Zošák, kto−
rého strelu Matikovský dorážal a
vyrovnal stav zápasu na 3:3. V 78.́
gólman hostí podržal svoj tím,
keď zneškodnil Matikovského a

následne v 80.́  Takáč z malého
vápna prestrelil. Domáci bojo−
vali až do konca a ich enormné
úsilie bolo korunované v 88.́ ,
keď najlepší hráč domácich v
dnešnom zápase Takáč upravil
na 4:3. Hostí na kolená posiela
opäť v 89.́ , keď ďalšia jeho krás−
na strela končí v sieti hostí a
stav sa znovu menil na 5:3.
Hostia i domáci podali kvalitný
výkon a určite i početná divác−
ka kulisa − bolo ich okolo 250−
odchádzala spokojná.
Poďakovanie patrí domácim fa−
núšikom, ktorí hnali a povzbud−
zovali svojich do poslednej min−
úty. Domácim chlapcom patrí
poďakovanie, že i napriek vývo−
ju zápasu nepodľahli a podali
priam heroický výkon a dosiah−
li cenné víťazstvo. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − D. STREHOVÁ 5:3 (2:3)

Po prestávke vyšlo z kabíny domácich druhé mužstvo 

Hostia nastúpili na zápas znovu v
pozmenenej zostave, keď chýbal
pilier obrany Régi. Pocítili to už po
30−tich sekundách, keď sa domáci
ujali vedenia 1:0. Otrasení hostia
potom museli čeliť niekoľkým ne−
bezpečným útokom a k ohrozeniu
súperovej brány sa dostali až v 17.́ ,
keď Halkovu hlavičku odvrátili do−
máci na roh. Následne strieľali hos−
tia dva priame kopy Zacharom a
Csatlósom, ale nezakončili ich

presne. V 27.́  po úniku domácich a
faule v pokutovom území strieľali
domáci 11−tku a zvýšili na 2:0. Po
Zacharovej strele v 30.́  vypadla do−
mácemu brankárovi lopta z rúk,
ale dobiehajúci Nemčok z uhla tra−
fil iba bočnú sieť. O minútu neskôr
sa vyznamenal Geregai. Po faule
na Halka v 37.́  zahrával priamy
kop Nemčok, ale lopta skončila v
múre domácich. Nemčok si vypra−
coval peknú akciu aj v 38.́ , ale ne−

zakončil presne. Domáci potom
nebezpečne ohrozili bránu hostí
po rohovom kope, ale Geregai chy−
til. V závere polčasu Skabellov cen−
ter odvrátili domáci na roh.  
Druhý polčas začali hostia lepšie.

V 48.́  po Halkovej prihrávke a ná−
slednej strele však skončila lopta
iba vedľa brány domácich. Priamy
kop domácich v 50.́  i strelu v 52.́
zlikvidoval Geregai. Po faule na
Halka v 53.́  kopal priamy kop
Nemčok, ale nepresne. Peknú
Zacharovu strelu v 57.́  odvrátili
domáci do bezpečia. Takmer z pro−
tiútoku Fiľakovčania  zvýšili už na
3:0. V 61.́  po likvidačnom faule na
Zachara, "odmenil" rozhodca do−
mácich iba žltou kartou. V 65.́
Zachar pekne uvoľnil Nemčoka,

ale ten sa radšej vyhol zraneniu po
nebezpečnom zákroku domáceho
hráča. Hostia v 72.́  striedali
Skabellu Tiborom Tóthom.
Nebezpečne vystrelil v 75.́  Antal,
ale vedľa brány. Hostia znížili v
77.́ , keď po Halkovej prihrávke
strelil gól Nemčok 3:1.  Pekný únik
v 80.́  nevyužil Antal. Domáci po−
tom založili protiútok a po faule
Sútha z priameho kopu zvýšili na
4:1. Hostia mali ešte možnosť pria−
meho kopu, ale strela Nemčoka
skončila nad bránou. Škoda nevy−
užitých šancí, ktoré si hostia, na−
jmä v druhom polčase vypracovali.
Domáci naopak z minima vyťažili
maximum.   Nabudúce Vinica hrá
v sobotu vo Zvolene. 

−GABRIEL ZSIGMOND−

IV. LIGA JUH: FIĽAKOVO − VINICA 4:1 (2:0)

Škoda nepremenených šancí

Domáci v okresnom derby proti
súperovi, ktorého dobre poznajú z
viacerých prípravných zápasov,
nastúpili v oslabenej zostave
spôsobenej zraneniami a choroba−
mi. Naopak, hostia sa predstavili v
plnej sile, ale boli to práve domáci,
ktorí sa už v 7.́  ujali vedenia 1:0 po
góle Macka, ktorý využil chybu
hostí.  Hostia potom prevzali inici−
atívu a v 12.́   vyrovnali Berecom.
Ďalekonosnú strelu v 26.́  vyslal na
bránu domácich Havrila a lopta
na prekvapenie všetkých skončila

v sieti 1:2. Hostia mali v prvom pol−
čase viac z hry a ich aktivita sa di−
vákom viac páčila. 
Do druhého polčasu nastúpili do−

máci s odhodlaním vyrovnať skó−
re a vyrovnali hru. V 66.́  bol vylú−
čený hosťujúci Béreš. Hosťom ako−
by jeden hráč nechýbal a v 73.́
zvýšili gólom Maroša Varholáka
na 3:1. Domáci potom skorigovali
v 80.́  Nozdrovickým na 2:3. Aj keď
miernu prevahu hostí z úvodu zá−
pasu domáci v druhom polčase vy−
rovnali, skóre sa im, napriek evi−
dentnej snahe, už vyrovnať nepo−
darilo. 

−ERIK FÓNOD− 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − S. ĎARMOTY 2:3 (1:2)

Oslabení domáci nestačili na hostí

Divákov: 140, góly: D − 80.́  Šiket, 89.́  M. Horváth, resp. 22.́  Hajdóci, 82.́
Dibala (11 m), ŽK: D − Laššan, Šár, Ondrejkov (FC), resp. Segeč,
Gúglava, Poliak (TJ). Zostava FC Baník: Kaczorek − Šár (K), M.
Horváth, Ondrejkov, Laššan − Fridrich, Řehák (Šiket), Cibuľa, Kadiš
− Németh (Martin Horváth), Sabó, tréner: Ľubomír Drienovský. 

Zostava Vinice: J. Geregai −  P. Boros, Á. Szilágyi, R. Kálmán, P.
Zachar, L. Halko, Cs. Csatlós, G. Skabella, J. Antal, A. Nemčok, R.
Súth; stried.: R. Doboš, T. Tóth, T. Gál.  

Zostava Sklabinej: M. Černoch, M. Ďurica, J. Kalmár, P. Kováč, B.
Boľoš, D. Drienovský, V. Takáč, M. Maslaňák, M. Drienovský, T.
Žingor, F. Matikovský; na stried.: T. Zošák, R. Kováč, I. Černák, P.
Tuhársky a Š. Koči.   
Zostava TJ Prameň Dolná Strehová: D. Hríň, M. Baťka, F. Kollár,
M. Sokol, M. Tóth, M. Klátik, P. Novák, M. Kminiak, P. Drozd, M.
Klátik, M. Abelovský; na stried.: M. Nagy, P. Dibala, M. Matúška. 

Zostava Čeboviec: L. Bojtoš − A. Balga, P. Balga, M. Slávik, K. Gyénes,
R. Nozdrovický, P. Péter, D. Čepo, M. Macko, R. Koncz, E. Bojtoš; na
stried.:  A. Kovács, L. Zaťko, P. Bojtoš a L. Bakša.    

Zostava FK Slovenské Ďarmoty: M. Holub − M. Béreš, I. Lukács, Mi.
Varholák, M. Berec, L. Pixiades, Ma. Varholák, R. Béreš, R. Rajťuk,
G. Zachar; N. Havrila; na stried.: J. Ďőrď, J. Molnár, J. Kollár, J.
Holub a D. Ondrejkov. Góly:  Macko, Nozdrovický − Berec, Havrila,
Maroš Varholák; ČK 66.́  Béreš (S. Ďarmoty), rozhodca: Kýzek; 350 di−
vákov



V prvom zápase sa streli v der−
by susediace mužstvá. Zápas bol
herne vyrovnaný. Skóre otvorili
domáci, ale ešte v I. polčase hos−
tia stihli vyrovnať. V II. pol. nao−
pak sa vedenia ujali hostia a do−
máci korigovali zápas na koneč−
ných 2:2.       − IGOR MACHAVA − 

Hostia prišli do V. Čalomije po−
silnení o niekoľko hráčov.
Domáci už zase nastúpili s bran−
károm Hudecom. Stretnutie za−
čali domáci útočne vo veľkom
štýle, keď v 5.́  nechytateľnou
strelou získali vedenie. V 10.́  tu−
tovku spálil Lukács a v 12.́  rov−
nako Málik. Domáci viac útočili
a v 30.´ strelil druhý gól
Naszvadi. Hostia prvýkrát ohro−
zili bránu domácich v 39.́ , no
brankár domácich bol proti. V
42.́  opäť hostia nevyužili svoju
šancu na skórovanie. Druhý pol.
začali domáci opäť útočne, vybo−
jovali si 3 rohové kopy, no gól ne−
dali. V 69.́   čistú gólovú šancu ne−
premenil Lendvay. V 73.́  po nád−
hernej akcii domácich Málik
zvýšil na 3:0. V samotnom závere
domáci poľavili, čoho výsledkom
bolo zníženie hostí na 3:1 a v 91.́
z penalty na 3:2. − JÁNLAVRÍK  − 

Sečianky sa na majstrovskom
zápase stretli po prvýkrát s
Nenincami na domácom ihrisku.
Zápas sa začal veľmi nervózne. V
2.  ́centroval Koncz Jonášovi, ten
strelil tesne vedľa. Center z rohu v
7.́  na hlavu Fodora išiel tesne ve−
dľa, rovnako aj Jónasova strela v

8.́  a  9.́ , keď išiel sám na brankár −
no nedal. Koncz v 10.́   centroval z
rohu, lopta našla Fodora, ale ten
hlavičkoval tesne nad. Hostia sa u−
jali vedenia v 18.́   − 0:1. Potom sa
stalo, čo sa nemá − domáci hráč si
vyzliekol dres a hodil ho na zem,
za čo dostal ČK a domáce mužstvo
dohrávalo o 1 hráča menej. V II.
pol. chceli domáci vyrovnať, no ne−
podarilo sa im to. Rýchly brejk vy−
užili hostia, aby zvýšili na 0:2.
Hlavička Fodora v 59.  ́išla nad a
aj Jónasovu strelu v 65.́  brankár
chytil. Hostia zvýšili tempo a v 70.́
dali 3 gól. Domáci blahoželajú hos−
ťom a pevne veria, že sa už nebude
opakovať to, že hráč zahodí tričko,
čím neumožní svoje vystriedanie.
Ďakujeme divákom za povzbud−
zovanie.             − TIBOR KONCZ  − 

Domáci privítali v prvom jar−
nom kole lídra súťaže − Záhorce.
Zápas sa začal svižne a mužstvá
začali bojovne. Hostia hneď z pr−
vej akcie získali vedenie. Domáci
potom začali tlačiť hostí pred ich
bránu, ale nepresne zakončova−
li. Po peknej akcii domáci vyrov−
nali gólom Hudeca. Zápas sa
hral medzi 16−tkami  a hostia z o−
jedinelého útoku pri chybe do−
mácej obrany získali vedenie na
1:2. Po prestávke domáci začali
nátlakovú hru, ale nepresne
kombinovali. Hostia iba odkopá−
vali loptu, čím si udržali výsle−
dok. Domáci bojovali aj ďalej, a
po peknej akcii a útoku vyrov−
nali na 2:2. Potom sa zápas iba
dohrával medzi 16−tkami.
Vedenie domácich ďakuje hrá−
čom za bojovnosť a rozhodcom
za objektívnosť. 

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ −
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Zápas začal v svižnom tempe z o−
bidvoch strán. Zo začiatku mali z
hry viac hostia, potom sme sa v
20.́ ujali vedenia. Vtedy sme ešte
hru kontrolovali. Potom prišla 37

minúta a s ňou prvý gól hostí. Do
44 minúty hostia otočili z 1:0 na
1:3, dokonca sme si tretí gól dali
sami. Druhý polčas sa viac menej
niesol už v priateľskom duchu a

hoci sme mali ešte asi dve šance,
ale ani tieto sme žiaľ, nepremeni−
li. Keď štvrtý gól z 11−ky rozvlnil
sieť domácej bránky, už nebolo
čo riešiť. Zápas sme nezvládli.        

− IVAN ĎURČOK − 

Žiaci: Príbelce − Záhorce 10:2.
Strelci gólov za domácich: Lukáš
Čierny 3, Martin Turan 3, Erik
Turan 2, Peter Tuček 1 a 1 vlast−
ný.    

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − TOMÁŠOVCE 1:4 (1:3)

Sedem nešťastných minút rozhodlo o zápase 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
18. kolo − nedeľa 6. 4. o 15:30 hod.

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

TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

16. kolo − nedeľa 6. 4. o 15:30 hod.
Sklabiná − D. Strehová 
Buzitka − Jesenské 
Olováry − Balog n. Ipľom 
Príbelce − Tomášovce 
Čebovce − S. Ďarmoty 
Tornaľa − Radzovce 
Mýtna −  Lubeník

TABUĽKA

I. TRIEDA  − TABUĽKA

I. TRIEDA  

4 : 1
2 : 3
2 : 2

−
0 : 3
3 : 1
6 : 1

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

Zostava TJD Príbelce : M. Pavlovkin, A. Rybár, I. Ďurčok, M. Holík, M.
Červoč, M. Bariak, M.Balík, A. Prešinský, P. Nácesta, P. Kollár, M.
Cesnak; na stried.: D. Tomaškin, M. Pomoti, T. Čierny, L. Parkáni, F.
Špaldoň

V  I. polčase si domáce mužstvo
vypracovalo iba jednu čistú šan−
cu, ktorú ale nepremenili. Hostia
sa ujali vedenia zo štandardnej
situácie po chybe domácej de−
fenzívy. Domáci mali počas celé−
ho zápasu miernu územnú pre−
vahu. V II. polčase si domáci vy−
pracovali znovu dve čisté gólové
šance, ktoré však nepremenili.
Podarilo sa im vyrovnať z 11 m
na 1:1, ale v samom závere znovu
zo štandardnej situácie strhli ví−
ťazstvo na svoju stranu hostia. 

− MILAN MIKUŠ −

I. TRIEDA 
OKRES

* Stredné Plachtince  −
Hrušov  1:2 (0:1) 

Nevydarený začiatok
domácich 

Diváci: 100, rozhodovali:
Boldiš, Ubrankovič, Pohanka,
góly: D − Balík, H: Korpáš 2x,
ŽK: D − Toldy, Andok, H − Kereš,
Fašang, zostavy: D − Benko,
Vozár (K), Andok, Melišík,
Lupták, Uhrin, Veisenpacher,
Tisoň, Toldy, Balík, Šimun,
stried.: Kramarovič, Chalupka,
Stankovič, Ferov, Pavlov, H −
Tuhársky, P. Augustín (K),
Korpáš, Baláž, Fašang, Kereš,
Varga, Keťko, Konc, Ján
Kováč, Stančík, stried.: M.
Kováč,  Jozef Kováč, M. Kováč,
Š. Kováč. 

*  Modrý Kameň  −
Družstevník D. Lom 

2:2 (1:1)
Vyrovnané derby

Diváci: 100, rozhodovali:
Ubrankovič, Bódiš, góly: D − P.
Krahulec 2x, H − R. Kubolek, M.
Mitter, najlepší: D − Krahulec, H −
Zuzina, zostavy: D − Fekete,
Ladislav Bednár, Lukáš Bednár,
Režňák, J. Pűšpőky, Krahulec,
Kliment, Horn, Barcaj, stried.:
Melicher, Strapko, Špaldoň, M.
Pűšpőky, H − Veľkov, Oláh,
Kubolek, Odaloš, Zuzina, Turan,
M. Mitter, Petkov,  Matejkin, P.
Mitter, Chovan, stried.: Jelcha,
Mozola, Hlivár, Bariak, Slávik,
Drozd. 

* Veľká Čalomija −
Kamenné Kosihy 3:2 (2:0)

Víťazstvo domácich 
bolo zaslúžené  

Diváci: 70, rozhodovali: Mačuda,
Košelák, Filkus, góly: D −  Buriš,
Naszvadi, Málik, H − Baranyi,
Szabó, zostavy: D − Hudec, T.
Szuchetka, Málik, Varga, Balázs,
Buriš, Naszvadi, Heimlich, Nagy,
Lukács, B. Szuchetka, stried.:
Varga, Pap, Zsigmond, Baláť, O.
Krupčiak, A. Krupčiak, H −
Gyeneš, Hornyák, Z. Balla,
Kotian, Z. Balla, Baranyi,
Nászali, Lendvai, Szabó,
Povaľač, Kotian, stried.: Dovičin,
Rusnák. 

* Sokol Opatovská 
Nová Ves − Záhorce 

2:2 (1:2)
Spravodlivá remíza 

na derby zápase 

Diváci: 80, rozhodovali: P.
Kalmár, P. Kalmár, Zolcer, gó−
ly: D − Hudec, N. Híveš, ml., H −
Novák 2x. zostavy: D − D.
Jánoška, Balga, Sliacky,
Iždinský, Béreš, Híveš,
Jánoška, Hudec, Belák, Balla,
J. Zőllei, stried.:  Krekáč, J.
Zőllei, H − Hromada, Balga, P.
Filip (K), Sabó, Novák, M. Filip,
R. Jánošák, Majoroš, Bavko,
Šoltýs, I. Filip, stried.: Lalík,
Liska, I. Jánošík, Černík,
Hromada. 

* Sečianky  − Nenince
0:3 (0:1) 

Historický zápas
Diváci: 100, rozhodovali: Nagy,
Húšťava, Zaťko, góly: H − Zaťko,
Schmidt, A. Sebenský, zostavy: D
−  Čengel, L. Blaško, Celleng (K),
Morvai, Szabó, Koncz, Tatrai,
Mezei, Varga, Fodor, Jónás, stri−
ed.: Gorasz, Bartoš, Z. Blaško, H
− Mužík, Schmidt, Krivánský,
Hampachel, Bodzsár, Varga,
Cibuľa, Lichvár, Očko, Zaťko,
Baranyi, stried.: Nozdrovický,
Gőrőg, P. Sebenský, Tóth,
Kuzma, A. Sebenský. 

Sklabiná B − D.Strehová 2:0
Čebovce B − Bušince 2:2
Olováry B − Želovce 9:1 



Zápas bol od začiatku v dob−
rom tempe. Hneď na začiatku si
Olovárčania vytvorili dve príle−
žitosti, ktoré však nevyužili. V
11.́  po štandardnej situácii si
mužstvo hostí strelilo vlastný gól
− 1:0. Ďalší priebeh hry bol vy−
rovnaný, Baločania mali viacej z
hry, lepšie držali  loptu. Olováry
dobrou obranou zastavili všetky
útoky a Baločania končili pred
16−kou. Olováry mali šancu v 24.́
vynikajúcou prihrávkou Maťa
Miškea na Viktora Žingora, kto−
rý išiel sám na bránu, ale trafil
len brvno. Ďalej sa hralo len v
strede ihriska a nič zaujímavé sa
neudialo, až na pár šancí Olovár,
ktoré neboli dotiahnuté do kon−

ca. Druhý polčas začal vynikajú−
cou hrou Balogu, hostia boli lep−
ší, rýchlejší, aktívnejší pri lopte
ale nezužitkovali žiadnu z ponú−
kaných šancí. V 58.́  zo štandard−
nej situácie si dali Baločania ďal−
ší vlastný gól. Po tomto góle hrá−
či Olovár akoby už ožili a mali
kľud na kopačkách a zápas iba
dohrávali. V 78.́  Žingor dal na
3:0 a po tomto góle už bolo o zá−
pase, ktorý sa už len dohrával,
rozhodnuté. V 88.́  mal Balog
jednu z mála príležitostí, keď
Krupčiak najskôr trafil do tyčky
a potom odrazenú loptu namie−
ril do rúk brankára. 

− PAVOL KALMÁR − 
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V sobotu, 22. marca,  šípkari
odohrali už 14. kolo 7. ročníka
M−DART CUP−u. V ňom sa naj−
lepšie opäť darilo Martinovi
Lajtošovi, keď vo finále zdolal
Ivana Babinského. Tretí skon−
čil Trudič. V priebežnom pora−
dí si Maťo oproti Ivanovi po−
lepšil a ak si ustráži zostávajú−
ce štyri kolá, titul by mu nemal
ujsť. V tomto kole Maťo zopa−

koval aj "180−tku". V priebež−
nom poradí teda vedie Martin
Lajtoš pred Ivanom
Babinským, tretie miesto zati−
aľ patrí Milanovi Činčurovi.

Dohralo sa aj marcové kolo
súťaže v klasických šípkach.
Vo finále sa stretli Ivan
Babinský a Juraj Chrien. Ivan
pokračuje vo víťaznom ťažení
a po výhre nad Jurajom si po−
tvrdil vedenie v priebežnom
hodnotení IV. ročníka STEEL
M−DART CUP−u.        −MDCVK−

Zo sveta šípok

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, Veľký Krtíš 

obchodného, občianskeho,
pracovného, rodinného, 
správneho a rodinného  

tieto služby: 
lZastupovanie vo veciach 
ochrany spotrebiteľa 
lprávne poradenstvo 
lzastupovanie pred súdom 
lvypracovanie zmlúv, 
právnych podaní a vymáhanie
pohľadávok a iné. 
m 0908 925 291, 047 38 11 492,

danazlnkova@stonline.sk

lPri kúpe, predaji a prenájme  
nehnuteľností, 
ladministratívne služby − 
vypracovanie zmlúv a žiadostí, 
návrhy na prejednanie 
dedičského konania, 
lpotvrdenie o trhovej cene a iné.

Katarína Sarvašová, 
m 0908 787 713, 

sarvasova.katarina@gmail.com,
Soňa Sarvašová 0904 829 389,

sona.sarvasova@gmail.com

Advokátka 
Mgr. Dana Žlnková 

ponúka v oblastiach práva:  

S+K realitná kancelária
− realitné služby 

a odborné poradenstvo:

ODBER KRVI
PRI PRÍLEŽITOSTI

SVETOVÉHO DŇA ZDRAVIA
Milí darcovia krvi, srdečne vás
pozývame na odber krvi, ktorý
sa bude konať vo štvrtok 10.
4.2014. Odber krvi usporiada
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža vo Veľkom
Krtíši v čase od 7.30 do 10.00
hod. v priestoroch baníckej slo−
bodárne Ul. nemocničná vo
Veľkom Krtíši Tešíme sa všet−
kých dobrovoľných darcov kr−
vi, prvodarcov i študentov.          

− J. UBRANKOVIČOVÁ, 
predsedníčka MS SČK V. Krtíš−

JÁN ČERNÁK
viac na 

www.obfzvk.sk

n Prenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený, za−
riadený. Cena 219 eur s energia−
mi. Inf. m0907 315 161.     np − 361
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom za hotové (6 000
euro) alebo na splátky (8 000 eu−
ro) v Neninciach. Inf. m0944 096
611.                                      np − 362
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám si brigádu ako kuchár
alebo čašník na piatky, soboty a
nedele. Inf. m0944 241 798. 

np − 363

nPrijmeme vonkajšiu
obsluhu na ČS SHELL

vo V. Krtíši. 
Inf. m 0918 846 539. np − 364

V I. polčase si obidve mužstvá vypracovali gólové šance. Za domá−
cich Smiknya a Cseri nevyužili vyložené šance a hostia tiež nastre−
lili iba brvno. Druhý polčas sa odohrával viac v réžii hostí, ktorí si
vytvorili miernu prevahu a v 77.́  vyrovnali z pokutového kopu.
Minútu pred koncom Smiknya vynechal ďalšiu šancu na strelenie
gólu a za hostí Marinyec pred konečných hvizdom zabezpečil tri
body pre hostí.                                                      − ŠTEFAN DOBOŠ − 

Stredná odborná škola Želovce Vás pozýva pri príležitosti 
Dňa narcisov 11. 4. 2014 na akciu 

ZUMBOU PROTI RAKOVINE. 
O 10.00 hodine bude zumba pre žiakov ZŠ a SŠ a o 18.00 hod. pre ve−
rejnosť. Zumba sa uskutoční v telovcvični  SOŠ v Želovciach pod
heslom: Prejavme spoločne nádej a zároveň podporíme dobrú vec! 

I. trieda okres: * Kosihy nad Ipľom  −  Lesenice  1:2 (1:0)

Nízka úroveň v prvom kole 
Diváci: 40, rozhodovali: Ďurčov, Majer, Ambrózi, góly: D − Villám
(11 m), H − Galčík (11 m), Marinyec. Zostavy: D − Moravčík, Kováč
(K), Cseri, Kalmár, Cibuľa, Zolcer, Buriš, Zlatovský, Villám,
Smiknya, Bášti, stried.: Rezníček, H − Bartoš, Galčík, Berecký,
Balga, R. Babka, Majer, Marinyec, Macko, Vrbovkai, Kováč, M.
Babka, stried.: Pavlík, Majdán, Husár, Košík.

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY 
− BALOG NAD IPĽOM 3:0 (1:0)

Hostia „vyhrali“ domácim zápas
Zostava OFK Olováry: P. Kalmár, R. Motoška, T. Krnáč, A. Zolnay,
M. Miškei, E. Karasy, Cs. Csányi, D. Dobra, J. Matuška, M. Gluch,
V. Žingor; na stried.: J. Nemčok, M. Švonavec,  J. Koštial, A.
Bablena. 
Zostava TJ Ipeľ Balog n. Ipľom: R. Mics, K. Radoš, M. Oroszlány,
Š. Nagy, P. Gyurász, M. Buček, E. Krupčiak, J. Nedeľa, J. Ďuráš,
D. Kalmár, K. Faršang; na stried.: P. Molnár a E. Ďurás. 
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"Úspech nie je cieľ, úspech je ces−
ta." Týchto niekoľko slov nesie ob−
rovský význam. Keď ako deti cho−
díme do škôlky, chceme chodiť do
školy. V základnej škole sa vidíme
už na strednej a na strednej čaká−
me len na to, kedy odídeme a zač−
neme pracovať. Predstavy sú plné
očakávania, plné ideí o tom, ako to
bude fungovať a ako sa náš život
zmení. Niekoľko výnimočných ľudí
vzalo úspech do vlastných rúk.
Každý z nich je iný, každý z
nich pracuje na inej pozícii
a na inom oddelení, no nie−
čo ich spája − pracujú a sú
úspešní v spoločnosti
TECHNOGYM v Malom
Krtíši a sú absolventami
Strednej odbornej školy vo
Veľkom Krtíši. Diana
Görnerová, Richard Znám,
Lukáš Vajo a Dušan Bariak
sú príkladmi toho, že keď
človek chce, môže dosiah−
nuť to, čo si zaumieni a
môže sa stať úspešným.
TECHNOGYM nie je tvore−
ný technológiami, ale ľuďmi, a prá−
ve vďaka takýmto ľuďom je sveto−
vou jednotkou vo wellness lifestyle.
l Didka, pracuješ v spoločnosti
Technogym na pozícii HR Clerk.
Možno je to pozícia, o ktorej sníva
mnoho dievčat a ktorá je veľmi žia−
daná. Ako si sa na ňu dostala ty?
Pamätáš si ešte svoj prvý pohovor?
Čím všetkým si prešla a čo pre
Teba táto práca znamená?
− V spoločnosti Technogym pracu−
jem už viac ako 3 roky na pozícii
HR CLERK. Na túto pozíciu som sa
dostala cez referal program, ktorý
máme zavedený, jeden z našich za−
mestnancov totiž doniesol môj osob−
ný dotazník, akonáhle som našla
inzerát o tomto voľnom pracovnom
mieste. Na svoj prvý pohovor sa pa−
mätam ako keby to bolo ešte včera,
keď mi zazvonil telefón a kolegyňa
z HR ma pozvala na prvé kolo po−
hovoru. Prvé kolo pohovoru bolo
pre mňa úplne niečo nové, plné o−
čakávania, stresu či to dobre do−
padne J. Nakoniec som bola po−
zvaná aj do druhého kola, kde sa
už rozhodovalo aj o mojich praktic−
kých skúsenostiach a zručnostiach.
Táto práca je veľmi zaujímavá,
každý deň prináša stále nové po−
znatky a skúsenosti. Najlepšie na
tom je, že to, z čoho som mala ob−
rovský stres hneď na začiatku − te−
da pohovor, teraz robím ja sama. J
lRiško, pracuješ ako technik kva−
lity na kovovýrobe. Aká bola tvoja

cesta k tejto pozícii? Ako dlho ti tr−
valo, kým si sa dostal na túto pozí−
ciu?
− O firme Technogym som sa do−

zvedel od svojich známych, tak som
neváhal a prihlásil som sa na pozí−
ciu všeobecný operátor. V októbri
2011 som prvýkrát nastúpil na túto
pozíciu, absolútne nič netušiac o
tom, že čo ma čaká. Pracoval som
na linke, montoval som rôzne posi−
lovacie stroje. Bola to veľmi zaují−

mavá práca, rýchlo som sa zaučil,
po čase som ovládal stále viac a vi−
ac. Vo firme na nástenkách od za−
čiatku môjho nástupu viseli interné
ponuky na rôzne pracovné pozície,
tak som sa koncom roka 2012 roz−
hodol, že sa prihlásim na otvorenú
pozíciu Quality Auditor na kovový−
robe, kde ma po úspešnom inter−
nom pohovore aj prijali. Veľmi som
sa tešil, pretože milujem nové výzvy
a hneď som vedel, že to bude niečo
pre mňa. Musím povedať, že na tej−
to pozícii som sa veľmi veľa vecí na−
učil, ktoré budú pre mňa do bud−
úcnosti určite veľkým plusom.
Následne som sa dostal na proces−
nú kvalitu, učil sa merať ručne, ab−
solvoval som školenie na 3D mera−
nie, naučil som sa robiť audity…
Absolvoval som mnoho zaujíma−
vých školení, či už v rámci efektív−
nej komunikácie, alebo školenie na
VZV, začal som chodiť na hodiny
angličtiny. Firma skutočne ponúka

možnosti, ako sa stať úspešným, ja
svoju prácu milujem a som veľmi
vďačný a rád, že mi firma
Technogym dala šancu pre môj roz−
voj a kariérny rast. Samozrejme,
kariérny rast pri tejto pozícii ešte
nekončí, uvidíme čo priniesie bud−
úcnosť :) Ako sa hovorí: Kto chce hý−
bať svetom, musí pohnúť najskôr
sám sebou.

lLuky, nastúpil si ako jeden z naj−
úspešnejších absolventov
Strednej odbornej školy do
Technogymu v roku 2011.
Dlho si pracoval ako technik
linky na lakovni a teraz si pre−
šiel na oddelenie kovovýroby.
Ako vnímaš svoju kariérnu
dráhu? Aký je tvoj recept na
to, byť úspešným?
− Hneď po skončení školy som
sa zamestnal a v dnešnej dobe
už to je úspech. Mal som šťas−
tie že som bol zaradený do
programu trainee. Hneď po
troch mesiacoch  mi bola pon−

úknutá stála pozícia ako technik
linky na lakovni, čo považujem za
ďalší úspech. Na lakovni som sa to−
ho veľa naučil hlavne vďaka mojej
vedúcej a kolegom. Len pred pár
mesiacmi som bol presunutý na od−
delenie kovovýroby, čo považujem
za veľkú príležitosť naučiť sa nové
veci a rozšíriť si svoje pracovné skú−
senosti. Za svoju kariérnu dráhu
vďačím vedeniu závodu, ktorý mi
poskytol príležitosť postupovať vo
svojej kariére. A aký je môj recept
na úspech? Snažiť sa svedomito pl−
niť svoje povinosti, nedať sa odra−
diť neúspechom a prekážkami.  Tie
prídu, no dôležité je ich prekonať a
byť vytrvalý. Teraz študujem vysokú
školu  a stíhať to popri práci nie je
jednoduché, no verím, že sa mi to

podarí a moja kariéra ešte bude po−
kračovať. J:
lDušan, čo to znamená byť team
Leadrom? Koľko ľudí máš momen−
tálne pod sebou? Čo je podľa teba
najlepším kľúčom na úspešnú kari−
éru v takej medzinárodnej spoloč−
nosti akou je Technogym?
− Byť team leadrom pre mňa zna−
mená veľmi veľa. TL musí mať
schopnosť delegovať prácu ,musí
vedieť svoj tím povzbudzovať a viesť

k dosahovaniu stanovených
cieľov. Musí prevziať  zod−
povednosť nielen  za seba,
ale aj za prácu iných.
Neustále sa musí starať o
rozvoj pracovníkov ktorých
by mal motivovať v každom
smere svojím príkladom.
Team Leader by mal byť ob−
jektívny, spravodlivý a ma−
la by tam byť vzájomná
dôvera medzi ním a podria−
denými. Momentálne mám
pod sebou 24 operátorov, bý−

valo ich však aj do 28. Viesť veľký
tím nie je jednoduché, no je to prá−
ca, ktorú by som nevymenil. Podľa
mňa je najlepším kľúčom pre ús−
pešnú kariéru vytrvalosť, neustále
zlepšovanie sa. Človek musí byť na
seba  tvrdý a sebakritický , čo je ve−
ľmi tažké.  Ako TL pracujem už ni−
ečo cez 5 − 6 rokov a celý ten čas sa
učím niečo nové, zlepšujem sa a eš−
te sa mám čo zlepšovať. Práca s
ľudmi je veľmi dôležitá a náročná,
preto si to vyžaduje veľa trpezlivos−
ti a času. Som veľmi rád, že môžem
pracovať v takej firme ako je
Technogym, ktorá je líder vo well−
ness na svete. Je to firma, ktorá ma
veľa naučila a ešte veľa naučí.
Niekedy sú dobré dni a inokedy sú
horšie, ale vtedy je dôležité nevzdá−
vať sa  a ísť za cieľom.

ÚSPECH v podaní 
štyroch výnimočných ľudí
Čo možno považovať za úspech? Pravdepodobne každý z nás má na túto otázku svoju vlastnú, špecifickú
odpoveď. V detstve začíname snívať o ideálnych povolaniach a pozíciách, o tom, že budeme lekármi,
baletkami, herečkami, hasičmi, spevákmi, športovcami… Snívame o tom, že budeme úspešní práve v tom,
čo sa nám páči a čo máme radi.  Potom začíname dospievať, vyberáme si školu, mesto,  študijné odbory
a istým spôsobom si vyberáme smer do budúcnosti. 

Predstavili sme len štyroch z množstva ľudí, ktorí sú v spoločnosti
Technogym úspešní, ktorí budujú svoju kariéru, naberajú poznatky a
skúsenost,i a ktorí idú za svojimi snami. So správnym prístupom, opti−
mizmom, chuťou a najmä chcením je možné dokázať takmer všetko.
Možnosti v Technogyme sú otvorené neustále.                                       −zk−

Didka Görnerová (v strede) s kolegyňami 
na Vianočnom večierku Technogym

Dušan Bariak (v strede) a Lukáš Vajo (napravo) s tímom
oddelenia Lakovne počas Teambuildingu

Riško Znám  
na Vianočnom večierku

Technogym


