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24.4. Marián z V. Čalomije, 25.4. Peter z D.
Lomu, 28.4. Timur z V. Krtíša, 30.4. Gabriel z
V. Krtíša, Matúš zo S. Plachtiniec, Ján z M.

Kameňa, 1.5. Adam z Bušiniec, 3.5. Sofia z Kováčoviec, 4.5. Jakub
z V. Krtíša, 6.5. Patrik z V. Krtíša

Narodili sa
8.5. Ing. Anna Melišíková, 9.5. Anna Kortišová, 9.5.
Ján Pacher, 10.5. MUDr. Mária Braunsteinová,
13.5. Mária Beňová, Šarlota Paceková, 14.5.
Antónia Arvaiová, 16.5. Zdenka Vágaiová, 18.5.
Anna Kukučková, 19.5. Štefan Buúš

Jubilujúci 
Veľkokrtíšania

26.4. Mária Dolová, nar. v r. 1925 zo
Selian, Ján Sirági, nar. v r. 1934 z V.

Krtíša, 27.4. Božena Kolesárová, nar.v r. 1929 z V. Krtíša, 28.4. Jozef
Zatyko, nar. v r. 1936 z Čeboviec, Alžbeta Kopčániová, nar. v r. 1932
z Balogu n. Ipľom, Katarína Oláhová, nar. v r. 1959 z V. Krtíša, 29.4.
Pavel Pomoti, nar. v r. 1948 z Príbeliec, 2.5. František Medve, nar. v
r. 1935 z Vinice, Jozef Kollár, nar. v r. 1932 zo Záhoriec, Ján Aláč,
nar. v r. 1928 zo Závady, 4.5. Rozália Nozdrovická, nar. v r. 1943 z
Neniniec, Štefan Kékeši, nar. v r. 1948 z Lučenca, 5.5. Karol Furák,
nar. v r. 1928 z M. Stracín, 7.5. Peter Zelenčík, nar. v r. 1931 z M.
Krtíša, 8.5. Pavel Čalomický, nar. v r. 1923 zo S. Ďarmôt 

Opustili nás

Dňa 15.5.2012 si pripomenieme 
10.výročie úmrtia nášho otca, starého

otca a prastarého otca 
JURAJA MÁZORA z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.    

S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.

NAVŽDY OSTANE 
V NAŠICH SRDCIACH 

"Stále je ťažko a smutno je nám všet−
kým, nič už nie je také, ako bolo pred−
tým. Všade naokolo chýba Tvoj hlas,
mal si rád život, my Teba a Ty nás. Tak
ako Ti zo srdca a z očí žiarila láska a
dobrota, tak nám budeš chýbať do kon−
ca nášho života."  

Dňa 20.5.20012 si pripomenieme 
4. výročie úmrtia nášho drahého manžela,

otca, starkého a prastarkého 
ŠTEFANA CSERIHO z Chrastiniec. 

S láskou a úctou spomíname celá rodina.

VŠADE CHÝBA JEHO HLAS

"Bol si skromný vo svojom živote, veľ−
ký v láske a dobrote. Za Tvoj spokojný
spánok v modlitbách prosíme a krásnu
spomienku na Teba v srdciach nosíme." 
Dlhých 20 rokov uplynie 14. mája 2012
od smrti nášho milovaného manžela, 

otca, starkého, brata a švagra 
PAVLA ŠIMONA z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomínajú:
manželka, deti, vnuci, 

sestra s rodinou, švagriná s rodinou a ostatná rodina.

SPOMÍNAME S LÁSKOU
A ÚCTOU

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, do−
tĺklo srdce, ktoré sme milovali. Zhasli oči,
utíchol hlas, už nikdy nevyslovíš, ako si
nás mal rád. Ťažko je bez Teba, smutno
je nám všetkým, už nič je také, aké bolo
predtým." 

Dňa 17.5.2012 uplynie 10 rokov 
od úmrtia manžela a otca 

ŠTEFANA ŠULANA zo Želoviec. 
Navždy ostane v našich srdciach! Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou na neho spomínajú: manželka a syn.

PREČO NÁM HO OSUD VZAL? Toľkokrát by sme chceli vyriecť slová
veľkej vďaky za zlaté ruky, ktoré vždy
vedeli pomôcť, pohladiť, za zlaté srdce,
ktoré vedelo rozdávať toľko lásky. No te−
raz už nie si štyri roky medzi nami a my
stále cez slzy spomíname, zapálime
sviecu a vravíme si: „Život je už taký“. 

Dňa 15.5.2012 uplynú dlhé štyri roky, 
kedy večným spánkom zaspal 

náš milovaný manžel, ocko a starký 
ALEXANDER BÁN z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

JEHO SRDCE 
ROZDÁVALO LÁSKU

V tomto roku oslávi Slovenská
komora sestier a pôrodných asis−
tentiek dvadsiate výročie svojho
založenia. V našom okrese je regi−
onálnou prezidentkou komory pani
Estera Konczová, ktorá v súčas−
nosti pracuje na jednotke intenzív−
nej starostlivosti chirurgického od−
delenia vo VšNSP, n.o., vo V.
Krtíši. Pred dvomi dňami − 12. 5., si
sestričky pripomenuli Medzinárod−

ný deň sestier, pri príležitosti ktoré−
ho by sa im chcela poďakovať.

E. Konczová: "Moje ďakujem
patrí všetkým sestrám, členkám
aj nečlenkám komory, ktoré do−
teraz vydržali pracovať v tomto
ťažkom povolaní i napriek tomu,
že neboli dostatočne ocenené.
Ďakujem aj všetkým sestrám,
ktoré odišli do dôchodku bez to−

ho, aby sa im niekto poďakoval
za ich vykonanú prácu, lebo sa
tak stáva veľmi zriedka od čias,
kedy sme oslavovali MDŽ. Na
poďakovanie sa dnes akosi ťaž−
ko hľadá vhodná príležitosť. 

Situácia sa zmenila k dobrému
aj vďaka občanom, ktorí nás
podporili v petícii, na základe
ktorej mohol uzrieť svetlo sveta
zákon o zvýšení našich platov.   

Veríme, že pre naplnenie tohto
zákona sa prostriedky nájdu, a
že sestry budú spravodlivo do−
cenené. Tým by sa mohlo za−
bezpečiť prilákanie novej gene−
rácie sestier, nakoľko je alarmu−
júca aj informácia, že náš veko−
vý priemer je približne 47 rokov! 
Prajeme si, aby začínajúce i skú−
sené sestry nemuseli hľadať
prácu za hranicami, kde využí−
vajú svoje vedomosti a skúse−
nosti, ktoré sú tam oveľa lepšie
ohodnotené.

Pri tejto príležitosti by som
chcela pozvať všetky naše člen−
ky aj nečlenky komory dňa 24.5.
na slávnostný seminár s odo−
vzdávaním ocenení "Biele srd−
ce" na regionálnej úrovni.
Tešíme sa na stretnutie s vami
vo veľkej zasadačke VšNSP,
n.o., vo V. Krtíši o 13,00 hod."

− red −

Svoj deň si pripomenú aj veľkokrtíšske zdravotné sestry 
Profesia zdravotných sestier je v ostatnom čase asi najčastejšie spomínanou a to v súvislosti s prija−
tím zákona o zvýšení ich platov. Často sa však zabúdne pripomenúť, aké je to toto povolanie náročné.
Sestričky, ktoré sú k dispozícii pacientom 24 hodín denne a pomáhajú nám v našich ťažkých chvíľach,
sú aj matky a manželky s bežnými radosťami i starosťami ako máme my, ostatní. Žiarivý láskavý
úsmev na ich perách a nimi vyslovené srdečné slová sú rozhodne pridanou hodnotou k liečbe. Avšak,
ak nás nimi neobdarúvajú, neznamená to, že nie sú profesionálne zdatné. Navyše, tak ako lekári, aj ony
sa musia stále vzdelávať a získavať kredity. Odborné semináre a prednášky často krát absolvujú vo
svojom voľnom čase a mnohé si popri zamestnaní dopĺňajú aj špecializáciu. Začínajúca sestra musí
mať dnes minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER PRIPADÁ NA 12. MÁJA 
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Nech im slnko stále svieti 
v oknách domova

Piateho mája oslávili naši drahí rodičia 
ANNA a VINCENT HUMENAJOVCI 

z Hrušova krásne 50.výročie sobáša 
− ZLATÚ SVADBU. 

"Mama, otec, ďakujeme Vám zo srdca za tie roky
spoločné, za chvíle všedné i sviatočné. Napriek
mnohým prekážkam stojíte stále pevne pri sebe
v nekonečnej láske a dôvere." Pri tejto príleži−
tosti našim rodičom a starým rodičom želáme
ešte raz veľa zdravia a pekných chvíľ v ich ďal−
šom spoločnom živote. Syn Peter s manželkou
Jankou, dcéra Anna s manželom Paľom, syn
Vincent s priateľkou Tonkou, vnúčatá Anetka,
Paľko, Lenka, Peťko, Kamilka, Vincko, Paľo,
Tonko a Tonka a ostatní príbuzní.

Dnes červené ruže patria Tebe
Dňa 20. mája 2012 oslávi svoje 

70.−te narodeniny naša mama a stará mama
KATARÍNA MACKOVÁ z Leseníc. 

"Mamička naša, Ty poklad náš, dnes vzácny sviatok máš. 
K tomu sviatku priať Ti chceme, aby si vedela, že aj my, Tvoje de−
ti Ťa milujeme. Nehnevaj sa na nás, mamička, veď Tebe patrí táto
básnička. Prajeme Ti šťastie v zdraví, nech Ťa to s nami ale i s
vnučkami a vnukmi dlho baví. To je naše prianie zo srdiečka, mi−
lujeme Ťa, drahá mamička. Máš nás rada, veď to dobre vieme, za
to Ti pekne ďakujeme." Touto cestou Ti chceme poďakovať za ce−
loživotnú starostlivosť a želáme Ti veľa zdravia do ďalších rokov. 

To Ti prajú deti s rodinami.

Veľa radosti 
do rokov budúcich
Dňa 2.5.2012 oslávil narodeniny 

pán DANIEL VALENT zo Želoviec. 
"Milý Danko! Strieborné vlasy zdobia
Tvoju tvár, veď už nie si najmladší, veď
máš rôčkov pár. Keď sa Ti život najsmut−
nejší bude zdať, keď more sĺz Ťa každý ú−
smev bude stáť, keď nikto nepochopí, čo
je bolesť v srdci mať, útechou Ti musí
byť, že môžeš žiť a máš koho milovať. K
Tvojim vzácnym narodeninám Ti chceme

zdravie, šťastie a lásku priať, lebo to jediné
Ti môže život darovať." Všetko najlepšie oslávencovi prajú:

manželka Katka, suseda Irenka
so synom Františkom a príbuzná Magda.

Čože je to päťdesiatka...  
Tento týždeň oslávi okrúhle životné 

jubileum náš spolupracovník, 
futbalový komentátor a zanietený 

fanúšik lesenického futbalu
JÁN PAVLÍK z Leseníc. 

Ako to býva dobrým zvykom, aj náš re−
dakčný tím sa chce pripojiť k vinšovní−
kom. A tak nášmu Jankovi želáme v
ďalšom žití veľa šťastia, zdravia, sily. 
Okrem toho pohodu, dobré vínko, nie
vodu, vtáčie spevy, krásne kvety a dob−

ré jedlá bez diéty. 
A v neposlednom rade, nech na váhach jeho života prevláda láska,

porozumenie a radosť zo života. 
Redakcia POKROK

"Letí ten čas, letí, slza nevysychá, ťaž−
ko je spomínať na milovaného syna.
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nevie zabudnúť. Taký krátky bol ži−
vot Tvoj, taká krátka bola radosť naša,
v očiach slzy, v srdciach bôľ, prečo ten
osud k Tebe taký krutý bol. Ťažko je
bez Teba žiť, milovaného syna nemôže
nič nahradiť. Skončil sa život, začala
spomienka, láska je v spomienke, spo−
mienka v žiali. Navždy odišiel ten, kto−
rého sme nadovšetko milovali." 

Dňa 16.5.2012 uplynú tri roky 
od tragickej nehody nášho milovaného

syna Bc. VLADIMÍRA FAJČÍKA, 
ktorý nás nečakane a náhle opustil vo veku 23 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S nesmiernou láskou a úctou spomínajú milujúci rodičia a brat. 

KTO S TEBOU ŽIL, TEN VIE ČO STRATIL
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho
padá do polí, srdce Tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac Ťa už nič nebolí.
Odišiel si rýchlo, nečakane, ako vietor
v búrke, keď stromy láme. Bolestný bol
pre nás Tvoj odchod náhly, však v spo−
mienkach si stále s nami. Ťažko je bez
Teba, smutno je nám všetkým, už nie je
nič také, ako bolo predtým...Namiesto
vína v pohári stekajú slzy po tvári, na−
miesto sviečok na torte, horia sviece
na hrobe. Čas plynie ako rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť... 

Dňa 5.5. 2012 sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia JÚLIUSA MÁRTONA z Veľkého Krtíša. 

"Nikdy nezabudneme, len sa musíme bez Teba naučiť žiť" 
Si v našich srdciach každý deň. 

Vnúčik Riško, dcéra Inga, Evka, Lucka a celá rodina.

V NAŠICH SRDCIACH SI KAŽDÝ DEŇ

BLAHOŽELANIA
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l Ako teda hodnotíte nákladovosť
dodávok v takýchto podmienkach ?
Ing. L. Balga: "Činnosť našej spo−
ločnosti je regulovaná, čo zname−
ná,  že naše náklady a zároveň aj
ceny tepla reguluje Úrad pre re−
guláciu sieťových odvetví
(ÚRSO). V minulom roku sme fak−
turovali teplo na základe ceno−
vých rozhodnutí úradu a po vyúč−
tovaní celkových nákladov za rok
2011. Priemerné náklady na do−
dávky tepla na ústredné kúrenie a
na prípravu teplej vody boli v ro−
ku 2011 v priemere okolo 600 až
700 eur na 1 byt. Tieto náklady
samozrejme môžu byť pre jednot−
livé odberné miesta odlišné − v zá−
vislosti od zrealizovaných úspor−
ných opatrení (zateplenie bytové−
ho domu, prítomnosť KOST v ob−
jekte, regulačné ventily, radiátoro−
vé merače tepla a pod...), a tiež
počtu členov domácnosti.“

l Aký bude vývoj cien tepla pre rok
2012? 
Ing. L. Balga: "Pre rok 2012 máme
tiež cenové rozhodnutie úradu, s
ktorým sme oboznámili našich
odberateľov a v súčasnosti pre−
bieha fakturácia podľa tohto roz−
hodnutia. Predpokladať ročné ná−
klady na vykurovanie je momen−
tálne veľmi ťažké, ale treba pove−
dať, že naša spoločnosť  robí
všetko pre to, aby  boli primerané
− investujeme do výmeny starých
teplovodných rozvodov za nové,
aby sme zabránili tepelným stra−
tám na trase, realizujeme automa−
tizáciu, inštalujeme kompaktné o−
dovzdávacie stanice tepla (KOST)
a modernizujeme kotolne. Na dru−
hej strane aj samotní  odberatelia
robia maximum pre to, aby ich
ročné náklady na teplo klesali −
najmä prostredníctvom už spomí−
naných úsporných opatrení.“ 

l V marci informovalo ÚRSO o zní−
žení ceny  za plyn od Slovenského
plynárenského priemyslu (SPP) v
priemere  o 5,24 % v tarife D1−D3
pre domácnosti.  Ovplyvní to aj ceny
dodávky tepla a teplej vody? 
Ing. L. Balga: „Zníženie ceny za
plyn od SPP v tarife D1−D3 sa
spoločnosti STEFE THS, s.r.o.,
netýka. Ako člen Skupiny STEFE
máme s SPP uzatvorenú ročnú
zmluvu, vrámci ktorej sme vyjed−
nali výhodné cenové podmienky,
a ktorá garantuje stabilnú cenu
plynu počas celého zmluvného
obdobia − aj v prípade jej zvyšo−
vania pre iných výrobcov tepla.
Snahou našej spoločnosti, ako aj
celej Skupiny STEFE, je vytvárať

predpoklady pre reguláciu spotre−
by tepla, napriek zvyšovaniu ceny
zemného plynu stabilizovať cenu
tepla využívaním alternatívnych
zdrojov energie a tým zmierňovať
dopad rastu cien primárnych e−
nergií na výslednú cenu tepla.“ 

l Konečných odberateľov tepla to
príliš nepoteší, ale tešiť ich môže
fakt, že v našom meste  už viac ako
rok  je v prevádzke kotolňa na bio−
masu na Hviezdoslavovej ulici. Aký
je jej prínos?  
Ing. L. Balga: "Investorom bioma−

sovej kotolne vo Veľkom Krtíši je
spoločnosť INTECH, od ktorej na−
ša spoločnosť nakupuje teplo za
dlhodobo výhodnejšie ceny, ako
by tomu bolo v prípade výroby
tepla z plynu. Teplo vyrobené z
biomasového zdroja ďalej distri−
buujeme svojim odberateľom −  v
súčasnosti približne polovici z
nich. Prepojením všetkých okru−
hov v tomto roku by  sa mal ich
počet zvýšiť a teplom z biomasy
by mali byť zásobované všetky
odbery v meste.

l Kedy teda začnete s ďalšou eta−
pou modernizácie tepelného hospo−
dárstva vo Veľkom Krtíši, aby sa ce−
ny a náklady  na výrobu tepla a tep−
lej vody stabilizovali? 
Ing. L. Balga: "Spoločnosť STEFE
THS, s.r.o., realizuje už od r. 2005
vo Veľkom Krtíši investičný a
technický rozvoj v súlade s kon−
cernovou filozofiou Skupiny STE−
FE, ktorá je dlhodobo zameraná
na modernizáciu tepelného hos−
podárstva. Cieľom je maximálne
zvyšovať efektívnosť výroby a dis−
tribúcie tepla. Dôraz kladieme na
najnovšie a najspoľahlivejšie
technológie, na ekológiu, udrža−

nie konkurencieschopnosti a na
zvyšovanie spokojnosti a pohod−
lia zákazníkov.
V súlade s touto filozofiou sme

postupne zmodernizovali tepelné
okruhy na Ul. B. Nemcovej,
Hviezdoslavovej a v minulom ro−
ku sme ukončili rozsiahlu investí−
ciu na Lučenskej. V tomto roku k
zmodernizovaným okruhom pri−
budne aj stred mesta. Túto inves−
tíciu sme začali realizovať v apríli
tohto roka." 

l Čo všetko v rámci tejto investície

urobíte a čo prinesie občanom? 
Ing. L. Balga: "Investícia spočíva
vo výmene pôvodných − starých
rozvodov za nové predizolované
rozvody tepla značky. ISOPLUS.
Výmenou rozvodov zabezpečíme
zníženie strát pri dodávke tepla,
zvýšime jej kvalitu a hospodár−
nosť a zabezpečíme monitorova−
nie siete − toto všetko na obdobie
ďalších 30 rokov. Zníženie tepel−
ných strát bude mať okrem eko−
nomického prínosu aj svoj ekolo−
gický význam. Zvýšenie účinnosti
dodávky tepla má za následok ú−
spory paliva, zníženie energetic−
kej náročnosti a s tým súvisiace
zníženie množstva vypúšťaných
emisií. Investícia zlepší aj celkovú
reguláciu odberu tepla a zvýši
komfort konečných odberate−
ľov.Výmenou rozvodov zabezpe−
číme prepojenie všetkých okru−
hov a tepelných zdrojov v našom
meste, čím sa zvýši využitie tepla
z kotolne na biomasu na
Hviezdoslavovej ulici − lacnejšie

teplo sa dostane do všetkých na−
šich odberných miest. Investícia
umožní dlhodobo stabilizovať ce−
nu tepla ako i celkové ročné ná−
klady na teplo.“

l Modernizácia si však vyžiada aj
čiastočný výrub pôvodných stromov,
majú sa obyvatelia obávať, že prídu
o časť zelene v meste?  
Ing. L. Balga: "Väčšina stromov
nachádzajúcich sa na sídliskách
boli vysadené v minulosti prevaž−
ne obyvateľmi jednotlivých byto−
vých domov. Táto výsadba však
nebola koordinovaná zo strany
kompetentných orgánov a veľa  z
nich je vysadených priamo nad
podzemnými inžinierskymi sieťa−
mi, na našich betónových teplo−
vodných kanáloch a v ich ochran−
nom pásme, ako aj na trasách no−
vých tepelných rozvodov. Z tohto
dôvodu musíme pristúpiť k výru−
bu stromov, ktorý bude prebiehať
v spolupráci s dodávateľom stav−
by. 
Naša spoločnosť však v spoluprá−
ci s úradom  životného prostredia
nahradí odstránené stromy novou
výsadbou. Samozrejme, po skon−
čení celej investície budú všetky
trávnaté plochy a chodníky uve−
dené do pôvodného stavu.
Ukončenie prác je plánované do
novembra 2012. V budúcom roku
plánujeme pokračovať vo výmene
rozvodov na Venevskej ulici."

Na záver nášho rozhovoru, za kto−
rý ďakujem, požiadal Ing. L. Balga o−
byvateľov V. Krtíša o vzájomnú tole−
ranciu, ktorá povedie k úspešnej re−
alizácii plánovaných investícií spo−
ločnosti STEFE THS, s.r.o., v meste.

Ing. L. Balga: "Spoločnosť STEFE
THS, s.r.o., si uvedomuje, že sta−
vebnými prácami zasahuje do
bežného kolobehu života mesta a
jeho obyvateľov. V tejto súvislos−
ti ich prosíme o tolerantný prístup
k pracovníkom realizujúcim práce
na diele, ktoré bezpochyby budú
znamenať v nevyhnutne potreb−
nom čase určité zníženie  pohod−
lia obyvateľov. Priestor stavenis−
ka bude vymedzený a označený v
súlade s bezpečnostnými požia−
davkami. Veríme, že pri zvýšenej
tolerancii z obidvoch strán nebu−
dú vznikať nedorozumenia a dielo
bude zrealizované tak, aby bolo
možné dodávať teplo do  domo−
vov našich zákazníkov k ich čo
najvyššej spokojnosti. Napriek to−
mu sa môžu vyskytnúť situácie,
na ktoré by nás obyvatelia chceli
upozorniť.“

Investície pre stabilné a lacnejšie teplo v bytoch 
Chladné počasie ešte aj v polovici apríla nútilo výrobcu a dodávateľa tepla do bytov a nebytových priestorov v
meste V. Krtíš, spoločnosť STEFE THS, s.r.o.,  vykurovať. Avšak nielen dlhá vykurovacia sezóna, ale aj extrémne
nízke teploty začiatkom roka 2012 vyskúšali technické zariadenia tejto spoločnosti a ich obsluhujúci personál.
Napriek tomu môžeme konštatovať, že dodávka tepla i teplej vody počas tejto vykurovacej sezóny bola v mes−
te bez výpadkov. Aké ale boli náklady na prevádzku zariadení v týchto podmienkach, ako aj o nových investí−
ciách a vývoji cien sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti STEFE THS, s.r.o., Ing. Ladislavom Balgom.  

Na ich otázky, návrhy a podnety radi odpovedia na telefónnom čísle
0918 733 789 (stála služba dispečingu spoločnosti STEFE THS, s.r.o.,
v meste V. Krtíš) alebo na e−mailovej adrese" stefeths@stefe.sk

Ing. Stanislav Mojžiš (štvrtý zľava) kontroluje vykonané práce spolu 
s pracovníkmi spoločnosti GLOBAL z Prievidze

−P. GAŠPAROVIČ − 
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"Po obhajobe svojho podnikateľ−
ského plánu v prvý deň maturít,
žiaci si normovali potraviny na
teplé jedlá. Druhý deň pripravova−
li jedlá studenej kuchyne a rôzne
výrobky z nej − šaláty, jednohub−
ky, roládky mäsové i kuracie. A v
posledný deň skúšok mali prípra−
vu teplej kuchyne. Robili  4 druhy
jedál −  z rýb, kuracích pŕs, brav−
čového mäsa a kačacinu. Okrem
toho pripravovali aj niektoré netra−
dičné prílohy ako zemiakové souf−
lé a podobne." 
Zaujímalo nás, s čím mali žiaci počas
štúdia najväčšie problémy a s čím sa
najviac trápili. 
Bc. I. Tuhárska: "Najväčšie problé−
my mali asi z roládkami. Ich prí−
prava si vyžaduje trpezlivosť aj ur−
čitú zručnosť, aby sa rolády ne−
rozpadávali a držali pokope. No a
najmä chlapci mali problémy s prí−
pravou múčnikov a koláčov.
Kysnuté cesta sú pre nich takmer
postrachom."
Do rozhovoru o ťažkostiach študen−

tov s praktickými zručnosťami sa za−
pojil aj majster odborného výcviku v
odbore čašník, servírka Marek
Hárendácsik, ktorý bol zároveň aj
triedny učiteľ maturitného ročníka.
M. Hárendácsik: "Vlastne všetko je
to o individuálnom prístupe a
schopnostiach žiaka. Pre niekoho
je problém napríklad pripraviť mie−
šané nápoje, pre niekoho príprava
kávy, pre iného flambovanie a po−
dobne. Za štyri roky sa žiaci roz−
delia aj podľa zručností, podľa to−
ho v čom sú dobrí a tomu sa bu−
dú  venovať. Ale v škole musia ab−
solvovať všetky zručnosti. Podob−
ne je to aj s kuchármi." 

Aké zručnosti sa teda žiaci v odbore
čašník, servírka na škole učia, čo
museli ukázať pred maturitnou komi−
siou? 
M. Hárendácsik: "Skúšky čašníkov
pozostávajú z obhajoby podnika−
teľského zámeru, prípravy stolov,
a zručností ako sú flambovanie
mäsa, múčnikov, príprava šalátov
− zeleninových i ovocných, prípra−
va miešaných nápojov − alkoholic−
kých i nealkoholických, príprava
kávy, flambovanie kávy a príprava
rautu."
Okrem praktického učenia museli
žiaci zvládnuť aj teoretickú prípravu,
aby vôbec vedeli, čo a ako si pripra−
viť, aby s výsledkom ich práce boli
spokojní učitelia, ale hlavne budúci
zákazníci.  Bc. Klaudia Murínová po−
vedala, že žiakov  treba motivovať,
aby sa učili: „Myslím si, že už ne−
majú problémy s  rozdielmi medzi
zložitou a jednoduchou obsluhou,
technikou obsluhy a ani so spô−

sobom a systémom obsluhy, čo
robilo asi najväčšie problémy." 

Žiaci a ich výsledky sú
na vysokej úrovni

Ako všetky znalosti a zručnosti, kto−
ré sa žiaci učili počas štyroch rokov
dokázali zužitkovať, sme sa spýtali
predsedníčky maturitnej komisie Ing.
Evy Sečkášovej zo Strednej odbor−
nej školy hotelových služieb  a ob−
chodu zo Zvolena: 
"Bola som veľmi spokojná s tým,

čo žiaci ukázali počas praktických
maturít. Je vidieť, že sa pedagó−
govia žiakom venujú. Celé praktic−
ké maturity boli na veľmi dobrej ú−
rovni. Najviac ma asi zaujali prak−
tické zručnosti, kde žiaci ukázali,
čo sa za štyri roky naučili.
Chodievam aj na iné školy a mys−
lím si že M. Kameň má vysokú ú−
roveň."
O pravdivosti jej slov sa mohli na

vlastné oči, i chuťové poháriky, pre−

svedčiť aj rodičia maturantov, ich
priatelia a pozvaní hostia na záve−
rečnom route, ktorý bol súčasťou ma−
turitnej skúšky. Od slávnostnej vý−
zdoby sály, prípravy jedál, nápojov i
samotnej obsluhy počas routu. Ešte
pred vstupom do slávnostne vyzdo−
benej a lákavo voňajúcej sály mohli
hostia obdivovať prestierania na sto−
loch, ktoré žiaci pripravovali k maturi−
tám. Či už to boli stoly k romantickým
posedeniam, gotickej večeri alebo
pre milovníkov vína. Tieto dielka fan−
tázie a zručnosti maturantov dávali
tušiť, že tento ročník je na skúšku do−
spelosti dobre pripravený. 

Rodičia boli milo
prekvapení a hrdí 

na svojich maturantov
Či s prípravou svojich ratolestí na

praktické maturity ako aj s tým, čo sa
počas štúdia naučili, boli spokojní ro−
dičia maturantov, nám niektorí z nich
pri vstupe do sály povedali: 
Bc. Jaroslav Zauška: "Medzi matu−
rantmi je aj môj syn, ktorý si túto
školu vybral sám, pretože sa mu
to páčilo, i keď sme mu dávali aj
iné možnosti. Ja by som bol býval
spokojnejší, ak by si vybral školu
zameranú na právo. Myslím si

však, že je spokojný i maturity mal
dobré. So spolužiačkou pripravili
aj prestieranie na stôl, ktoré sa mi
veľmi páči. Som spokojný aj s pe−
dagogickým personálom. Je vi−
dieť, že sa o deti starajú a riaditeľ−
ka im vytvára dobré podmienky
na prácu." 
Spokojná s podmienkami na tejto
škole bola aj Terézia Balážová:
"Školu navštevuje náš syn Daniel,
ktorý sa učí za čašníka. Dávno
pred skončením ZŠ vedel, že pôj−
de študovať sem." 

Alene Demušovej na tejto škole
študuje odbor kuchár s maturitou
dcérka Simona. "Keď dcérka kon−
čila základnú školu, chcela ísť štu−
dovať odbor obchodný pracovník,
ale práve vtedy ho neotvárali.
Áno, som spokojná s touto ško−
lou. Myslím si, že štúdium je ná−
ročné, nakoľko dcéra chodí aj na
prax.

(Pokračovanie na str. 7)

Praktické maturity skvelo chutili a lákavo vôňali
Počas troch dní žiaci Spojenej školy z M. Kameňa ukázali, čo sa v odbore kuchár−čašník, servírka naučili.

Praktické maturitné skúšky z neho absolvovali žiaci od 24. do 26. apríla. V prvý deň obhajovali svoje podnika−
teľské zámery, na druhý deň ukázali praktické zručnosti, ktoré sa počas štyroch rokov naučili a v záverečný
deň pohostili žiaci svojich rodičov, pozvaných hostí i pedagógov na záverečnom route. Čo všetko žiaci mali ve−
dieť k úspešnej maturite v odbore kuchár, nám povedala majsterka odborného výcviku Bc. Iveta Tuhárska: 

Členovia maturitnej komisie, predsedníčka Ing. E. Sečkášová (druhá zľava) i pedagogického zboru s
riaditeľkou Mgr. M. Žiškovou (štvrtá sprava) boli s výsledkami praktických maturít žiakov odboru ku−
chár − čašník, servírka spokojní

Títo žiaci si s úľavou vydýchli  − praktické maturitné skúšky už majú úspešne za sebou.
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(Dokončenie zo str. 6)
Tieto tri dni praktických skúšok

znamenajú stres aj pre nás rodi−
čov. Verím, že dcérka zmaturuje
veľmi dobre." 
Mimoriadne pyšná na svojho syna
bola aj Jarmila Urbanová spolu s
manželom: "Chodí nám sem syn
Gabriel. Som spokojná so všet−
kým na tejto škole. No najviac z
veľmi dobrých výsledkov, ktoré
syn dosiaľ dosiahol na rôznych
barmanských súťažiach. Som ra−
da, že sa mu veľmi dobre darí." 

Pochvalné slová na vyučujúcich a

majstrov odborného výcviku pri−
dal Dušan Kvietik zo Stredných
Plachtiniec: "Naša dcéra
Katka tu študuje za čašníčku.
Je vidieť, že majstri aj učite−
lia veľmi pedantne vštepujú
študentom všetky vedomosti,
ktoré budú neskôr potrebo−
vať pri výkone profesie vo
svojich odboroch. Myslím si,
že mladí v začiatkoch potre−
bujú, aby ich dospelí viedli a
usmerňovali. Samotná prax
potom ukáže, čo v nich je. V
našej rodine sa za čašníka
doteraz nevyučil nikto. Celý
tento týždeň je hektický a plný
napätia. Praktické skúšky pre−
biehajú tri dni a sú pre každého
študenta dosť náročné."

Náročná bola aj príprava
záverečného, verejného routu, na
ktorý sa už všetci pozvaní tešili.
Hostia, riaditeľka SŠ M. Kameň
Mgr. Mária Žišková, členovia peda−
gogického zboru a maturitnej komi−
sie, rodičia a ďalší pozvaní hostia,
vchádzali do slávnostne vyzdobe−
nej spoločenskej sály školy, kde už
na nich čakali čašníci, kuchári a
pestrofarebné stoly plné lákavých
pochúťok. Či už to boli rôzne upra−
vené studené misy so zeleninový−
mi, syrovými a mäsovými roládami,
ovocné i zeleninové šaláty, ale aj
lákavo voňajúce teplé jedlá.
Kačacina, kuracie prsia, bravčové
filety, alebo rybacie rolky. 

Hostí privítala v ten deň hlavná
čašníčka Patrícia Berkyová a uvied−
la krátky kultúrny program, v ktorom
sa predviedli tanečníci zo ZUŠ v M.
Kameni i folklórneho súboru
Krtíšan. Diváci mohli obdivovať bar−
manskú show i sabráž (otváranie

fľaše šampanského šabľou). Po
slávnostnom prípitku sa každý z
hostí snažil ochutnať čo najviac lá−
kavých dobrôt, aby posúdil, ako sa
svojej úlohy zhostili tohtoroční ma−
turanti z odboru kuchár, kuchárka,
čašník, servírka. Medzi hosťami sa
nenápadne pohybovali samotní ma−
turanti, ktorí sa snažili čo najlepšie
splniť želania svojich hostí. Plné ru−
ky práce mal za barovým pultom
Gabriel Urban zo Želoviec, ktorý
pripravoval miešané nápoje. Jeho i
niektorých ďalších študentov, sme
sa spýtali, prečo sa vlastne rozhod−

li pre túto školu, čo sa naučili, čo
ich baví na zvolenej profesii a čomu
by sa chceli venovať po skončení
školy. 

G. Urban: "Na školu som išiel
preto, lebo ma zaujala práca bar−
mana.   Študoval som odbor čaš−
ník, ale popritom som sa učil aj
barmanstvu. Zaujalo ma to vďaka
nášmu majstrovi, ktorý zorgani−
zoval aj barmanský kurz, ktorý
som absolvoval. Baví ma všetko,
čo je s touto prácou spojené i
kúzlo vymyslieť svoj vlastný mie−
šaný nápoj.  Najlepšie sa mi pri−
pravujú nápoje, ktoré mávame na
súťažiach, a ktoré si pred nimi
vyskúšame. S majstrom vymýš−
ľame nápoj, s ktorým môžeme aj
uspieť na súťaži. Jedným z nich
je nápoj s názvom Melónová žu−
vačka. Nápoj sa skladá z kaktu−
sového džúsu, vodky, energetic−
kej vodky, curacao blue, čo je li−
kér ochutený sirupom  z výťažku
pomaranča a všetko sa dolieva
spritom. S týmto nápojom sme
na súťaži v Bratislave získali pr−
vé miesto. Po škole by som sa

chcel zamestnať niekde  na oko−
lí a na budúci rok, ak sa to po−
darí, tak aj s priateľkou by som
sa chcel pokúsiť uplatniť v za−
hraničí." 

Patrícia Berkyová: "Na tejto škole
študovala aj moja sestra a celá
rodina sme vlastne zameraní na
tento smer − čašník. Baví ma ko−
munikovať s ľuďmi, s našimi
hosťami, pripravovať nápoje, a
tak podobne. Naučila som sa tu
veľa nových vecí − prípravu jedla
pred zrakom hostí, miešané ná−

poje, aranžovanie stolov, žonglo−
vanie s fľašami a iné. Po škole
by som chcela ísť pracovať mož−
no na výletnú loď, alebo do dob−
rého hotela."
Od stola s výrobkami studenej ku−

chyne lákala k teplým jedlám vôňa
mäsa, ktorej iba málokto odolal. Za
pultom stáli nastúpení kuchári, ktorí
ponúkali voňavé jedlá a medzi nimi
i Patrik Balo  z V. Krtíša: 

"Kuchárčina ma bavila už aj
predtým, ako som začal študovať
na tejto škole. Tu sme sa naučili
rôzne veci z kuchárskeho ume−
nia. Dokážeme variť a pripravo−
vať teplú i studenú kuchyňu, čo−
koľvek.  Najväčšie problémy som
mal asi s rybami a ich porcova−
ním, a tiež s prílohami, ktoré sa
príliš často nerobia ako naprí−
klad zemiakové suflé a podobne.
Ja sám mám rád kačku na všet−
ky spôsoby, a tiež aj ryby. Rád
pripravujem najjednoduchšie
jedlá, minútkové, ako sú naprí−
klad kuracie prsia v trojobale, na
čínsky spôsob a podobne. Nerád
pripravujem múčniky, čo je pre
nás, chlapcov, asi najzložitejšie.
Počas prázdnin sa chcem za−

mestnať ako kuchár a som už
prijatý na vysokú školu − peda−
gogický smer."
Verme, že z Patrika raz bude taký

dobrý pedagóg, ako sú aj jeho uči−
telia. Od nich sa naučila Alica
Kováčová okrem iného flambovať
pokrmy, čo predviedla aj na route
počas maturitnej skúšky.  
Alica Kováčová: "Na školu som i−

šla hlavne kvôli uplatneniu, pre−
tože pre čašníkov je stále veľa
práce. Naučila som sa tu veľa ve−
cí, o ktorých som nevedela, že
čašník musí ovládať. Najviac ma
z toho baví flambovanie, čo je
vlastne dokončovanie jedla pria−
mo pred zrakom hosťa. Je to  o−
paľovanie niektorých pokrmov
rôzne aromatizovaným alkoho−
lom. Používa sa borovička, vod−
ka, gin, rum, podľa toho čo pri−
pravujeme. Táto úprava zlepšuje
vzhľad alebo chuť pokrmu. Dnes
som robila kuracie prsia a flam−
bovala som ich rumom. Po škole
by som sa chcela zamestnať v
odbore a to buď na Slovensku, a−
lebo aj v zahraničí. Už počas
školy som praxovala vo viace−
rých zariadeniach vo V. Krtíši." 

Žiaci sú na svoju 
profesiu  pripravení
Alicine kuracie prsia chutili naozaj

veľmi dobre. Po chutnom jedle dob−
re padne kvalitná káva. Tú počas
slávnostného routu pripravoval
Jaroslav Zauška: 

"Pre túto školu som sa rozho−
dol pre to, že to nie je moja prá−
ca, ale moje hobby. Baví ma to.
Je to to, v čom som sa našiel a
chcel by som robiť v budúcnosti
a zlepšovať sa. Z gastronómie
ma najviac baví baristika, čo je
náuka o káve a všetkom, čo s
ňou súvisí. Pracovať s ňou, pri−
pravovať ju každý deň. Robil
som už rôzne druhy, espresa,
malé, veľké, capuccino, café latté
aj miešané nápoje z kávy. Mám
svoj miešaný nápoj z kávy, s kto−
rým som sa prezentoval aj na sú−
ťaží. Skladá sa z malého espres−
sa, 1 centilitra piňacolády a 2
centilitrov kokosového sirupu.
Po škole by som sa chcel, samo−
zrejme, zamestnať v tomto odbo−
re a pracovať v nejakom kvalit−
nom 4−5 hviezdičkovom hoteli,  a
vybudovať si na káve kariéru." 

O slovo na záver sme požiadali
triedneho učiteľa svojej prvej matu−
ritnej triedy Mareka Harendácsika.

M. Hárendácsik: "Maturitné skúšky
absolvuje 19 žiakov, z ktorých je
12 čašníkov a 7 kuchárov. Niektorí
žiaci už teraz majú vízie, čo budú
robiť po škole a niektorí zatiaľ nie.
Nie je však isté, či všetci ostanú v
tomto odbore aj po škole. S úrov−
ňou žiakov som spokojný. Žiaci u−
kázali, čo vedia a sú na vysokej
odbornej úrovni, čo ukazujú aj vý−
sledky maturít, v rámci ktorých
získali vysoké body. 

− red−  

Rodičia, ktorí prišli na slávnostnú recepciu − rout,
boli milo prekvapení a hrdí na svojich maturantov
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* KATARÍNA ŠTOLCOVÁ
(45 r.), D.Strehová,

kuchárka 
"Rok robím pomocnú
kuchárku, je to namáha−
vá práca. No som veľmi
rada, že pracujem. Je to
rýchla robota, musíte
vedieť urobiť veľa úko−
nov naraz. Pracujem od
7.00 do 22.00 h., krátky
a dlhý týždeň. Okrem to−

ho pracujeme aj cez víkendy a sviatky. Mrzí
ma, že keď tak dlho pracujem, dopláca na to
aj moja rodina. No na druhej strane ma teší,
že sme výborný kolektív. Chcela by som ro−
biť manuálnu prácu v závode s osemhodino−
vým pracovným časom." 

* EVA LIVOVÁ (67 r.), H. Strháre, dôchodkyňa
"Už nepracujem, pretože som na dôchodku.
Chcela by som ísť ešte do zamestnania, na−

koľko môj zdravotný stav je dobrý. Najradšej
by som prijala robotu v zdravotníctve ako
zdravotná sestra. Na úrazovej chirurgii v
Lučenci som odrobila 34 rokov. V detstve
som snívala, že raz budem pilotkou na lie−
tadle. Vzhľadom k tomu, že v tej dobe nebo−
li také možnosti štúdia, sen sa mi nesplnil."  

* ANNA MARKOVÁ 
(46 r.), V. Krtíš, 

predavačka
"Prácu mám. Robím pre−
davačku v novinovom
stánku. Robota ma baví,
pretože som rada medzi
ľuďmi. Teší ma, že si s
kolegyňou dobre rozu−
mieme. Bavila by ma prá−
ca, ktorá nie je jednotvár−
na."  

* VIERA GREGUŠOVÁ (41 r.), V. Krtíš, 
zástupkyňa vedúcej 

"Pracujem ako zástupkyňa vedúcej v predaj−
ni CBA na Viničkách tri roky. Robota ma ba−
ví, sme dobrý kolektív. No na druhej strane,
je to aj ťažká práca, pretože prichádzame do
styku so zákazníkmi, ktorí bývajú rôzni.
Bavila by ma práca s menšími deťmi, preto−
že deti si dajú od dospelých poradiť. Musím
povedať, že aj ako dievča som chcela byť
predavačkou a aj sa mi to splnilo. No para−
doxom je, že som vyštudovala elektrotechni−
ku." 

* KAROL BARÁNYI (44 r.), V. Krtíš, strážnik 
"Pracujem v Bratislave ako strážnik už vyše
deväť rokov. Do roboty
chodím rád. Náš kolektív
tvoria ľudia z celého
Slovenska a dobre si me−
dzi sebou rozumieme.
Ako malý chlapec som
chcel byť kuchárom. No
sen sa mi nesplnil, preto−
že som chcel chodiť do
školy s vyučovacím jazy−
kom maďarským, ale na
okolí taká škola nebola.
Takže som skončil na
Strednej poľnohospodárskej škole v Ša−
hách."   − editka − 

Nezamestnaných ľudí v našom okrese je veľa. Niektorým, ktorí stratili pracovné návyky to
možno aj vyhovuje, ale iní sú odkázaní na pravidelný mesačný príjem, aby uživili svoje rodi−
ny. Pred niekoľkými dňami sme si 1.mája pripomenuli Sviatok práce. Opýtali sme sa vás, či
máte prácu, či chodíte radi do roboty a ak by ste nerobili to, čo robíte, čo by ste chceli vo
svojom živote robiť. A vy ste nám povedali, čím ste chceli byť, keď ste boli dieťaťom, a či sa
vám to splnilo.

Chceli ste byť kuchármi aj pilotmi 

Ocenili sme víťazky súťaže Kráľovná stužkovej 2011

Dievčatám najviac hlasov posielali starí rodičia
Medzi obľúbené súťaže v našich novinách patrí aj hľadanie najsympa−

tickejšej maturantky − Kráľovnej stužkovej. Víťazky pre rok 2011 sú už
známe, my sme ich prednedávnom privítali u nás v redakcii, aby sme im
odovzdali hodnotné vecné ceny.

Kráľovnou stužkovej pre rok 2011 sa stala Simonka Kišimonová zo 4.
A triedy Gymnázia A. H. Škultétyho. Získala od nás praktický kozmetic−
ký kufrík, plný skrášľovacích prípravkov a maľovačiek. Víťazku cena veľ−
mi potešila. Ešte viac ju však potešilo, keď sa už v nedeľu večer dozve−
dela od kamarátok, ktoré si kúpili Pokrok na čerpačke vo V. Krtíši, že je
to práve ona, ktorá túto súťaž vyhrala: „Nechcela som tomu veriť, veľ−
mi som sa potešila. Nikdy som sa nezapájala do súťaží krásy, ani
ma to veľmi neláka, vaša súťaž ma však zaujala, tak som to skúsi−
la.“ Budúca študentka farmácie nám prezradila, že najviac kupónov jej
poslala starká a pripojila aj odkaz pre kamaráta Romana, ktorý jej síce
sľúbil, že jej pošle kupón, nakoniec tak neurobil: „Čo už, aj snaha sa
cení“ − dodala s úsmevom sympatická Simona Kiššimonová, ktorá sa
nezabudla poďakovať všetkým ostatným, ktorí jej poslali svoje hlasy.

Vicekráľovná Patrícia Hudecová zo Spojenej školy v M. Kameni sa o
svojom druhom mieste dozvedela od starkého cestou do školy.
Nepočítala s tým, že by sa umiestnila takto vysoko. Ako povedala, drža−
la palce kamarátkam Sandre Hebel a Gabriele Sujovej. Aj ona by chce−
la po maturite študovať na vysokej škole − ekonomiku alebo masmediál−
nu komunikáciu. Poďakovala za peknú cenu  − kozmetický balíček z
Oriflamu, ktorý venovala Marcela Krnáčová − Olšiaková a budúcim ma−
turantkám odporučila, aby sa o rok určite prihlásili aj ony. „Som veľmi
rada, že mi v Pokroku ostane spomienka v podobe fotografie zo
stužkového večera.“

Tretia v poradí,  gymnazistka Barbara Sladovníková, si so sebou pri−
niesla aj štebotavú kamarátku Moniku Pádejovú, ktorá  bola tiež medzi
adeptkami v našej súťaži. Barbara síce tvrdila, že s úspechom v súťaži
nepočítala, Monika však na ňu „bonzla“, že si do prvej trojky trúfala :−) Aj
v tomto prípade zaúradovala Barbarina starká, ktorá iniciovala vystriho−
vanie a posielanie kupónov. Druhá vicekráľovná, ktorá by rada študova−
la sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
držala palce Timke Wágnerovej a najmä svojej doprevádzajúcej kamoš−
ke „Cicuške Monitte“ Pádejovej, ktorej zároveň zablahoželala k jej sviat−
ku, keďže práve v ten deň Monika slávila narodeniny. 
Víťazkám gratulujeme a aj všetkým ostatným dievčatám, ktoré sa zapo−
jili do súťaže prajeme úspešné zmaturovanie a správne rozhodnutia pri
vykročení do ďalšieho života.

TEXT A FOTO: − MARIAN SEDLAČKO −

Vľavo Kráľovná stužkovej 2011
Simona Kiššimonová spolu 

s druhou poradí Patríciou Hudecovou

Bronzová kráľovná Barbara
Sladovníková (vľavo) so svojou
kamarátkou Monikou Pádejovou


