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S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadMriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riad−−
ku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracieku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracie−−
ho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 aho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a
žiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správnežiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správne
riešenie každého sudoku je len jedno jediné.riešenie každého sudoku je len jedno jediné.

KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Dosiahnete istú rovnováhu a doslova
vás to rozsvieti. Zapájajte sa do spolo−
čenského života, pretože práve tak sa
získavajú osožné známosti. Pozor, zá−
vistlivcov je okolo vás dosť. Starí známi
prídu s novými nápadmi a kontaktmi. V
istých situáciách tlmte svoje negatívne
emócie. Uvedomte si, že žijete na pla−
néte zem a nielen v jeho objatí.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Zo všetkých strán vás ohrozujú konflik−
ty a napäté vzťahy. Pre tento týždeň do−
stávate vitality dosť. Ak tento týždeň
niekto spôsobí vo vašej práci chaos,
rozhádže to vašu psychiku. V neskorom
popoludní môžete zažiť romantické
chvíle s milovanou osobou, ak sa ho
rozhodnete stráviť v reštaurácii so ži−
vou hudbou. Do kariet vám nahráva prí−
jemná atmosféra, každý sa snaží byť
dobrý, milý a ústretový. Rozoberte si,
čo sa stalo v nedávnej minulosti!

RYBY (19.2. − 20.3.)
Tento týždeň môžete urobiť najviac pre
svoje telo. Rituál si urobte večer.
Nálada sa vám zlepší a ustúpia všetky
pochmúrne myšlienky. Naučte sa roz−
dávať city i prípadne peniažky a tešiť sa
z radosti iných. Budete vo všetkých
smeroch optimistickí. Vaše šance sa
však pomaly zvyšujú, buďte v strehu.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Stretnete niekoho s podobnými názor−
mi na život a so vzťahom k prírode.
Tento týždeň nadobudne vaša finančná
štruktúra pevnejšie základy a vaše plá−
ny sa konečne začnú uskutočňovať. Na
konci vašej možnej krízy nájdete po−
klad, ktorý hľadáte. Dajte pozor na kon−
kurenciu. Charakteristikou tohto týždňa
bude vaša nespútanosť a túžba chytiť
opraty pevne do rúk. Nepodceňujte
žiadnu maličkosť.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Pravdepodobne trpíte nedostatkom sto−
pových prvkov, preto sa vám môžu lá−
mať nechty, zapáliť a napuchnúť viečka,
rozdvojovať končeky vlasov, ktoré stra−
tili aj lesk. Tento týždeň bude úspešní.
Rozhodnutie, ktoré zvolíte, sa ukáže
ako zásah do čierneho. Pred kolegami
sa vyrozprávate, vďačne zájdete i do
bufetu, len robiť nie! Dostanete mož−
nosť precítiť súdržnosť rodiny.
Očakávajte tento týždeň niečo mimo−
riadne.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Prehrajte si v mysli posledných 14 ro−
kov a zistíte, či ste si už prešli celým
kruhom svojho citového života.
Situáciu sťaží niekto blízky. Niektoré
známosti budú pre vás nevýhodné. Ide
vám o prestíž aj o prežitie. Pri finan−
čných aktivitách sa vyhýbajte rýchlemu
rozhodnutiu. Nos si môžete rozbiť aj
knihou noriem, ktorá padla z police.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Pracovali ste veľmi tvrdo, ale vaša od−
mena bude nevídaná. Čakajú vás prob−
lémy s financiami. Negatívne vás o−
vplyvní známy, ktorý je večným sťažo−
vateľom. Vymyslite niečo, čo pohne váš
vzťah k väčšej blízkosti. Voľní, vy pre−
hodnoťte svoju minulosť. Skvelé priateľ−
ské vzťahy môžu prerásť v niečo ne−
vhodné.

LEV (23.7. − 22.8.)
Uvedomte si, že vás potrebujú viac, ako
si myslíte. Pôjdete priamo za svojimi
cieľmi bez ohľadu na iných. Jupiter vám
prináša nové porozumenie, ktoré vo vás
tiká a možno vám v tento týždeň prine−
sie spriaznenú dušu rovno k dverám.
Cítite sa v tento týždeň o pár rokov
mladší. Zmeňte pôsobisko na výhodnej−
šiu manažérsku alebo podnikateľskú
pozíciu, pokiaľ sa naskytne. 

PANNA (23.8. − 22.9.)
Nezaškodí nepodceňovať vnútorný hlas.
Partnera rozhorčí váš nezodpovedný
prístup. Asi vydáte mnoho peňazí, ale u−
robí vám to radosť. Zažijete zvláštne
prekvapenie. Na pracovisku si dajte po−
zor,  aby ste si nepodráždili šéfa príliš−
ným mudrovaním. Tento týždeň budete
mať dosť lásky aj peňazí. Oboje si mô−
žete užívať plnými dúškami.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Doprajete si pôžitky presne tak, ako je
pre vaše znamenie typické. Najprv sa
vám nebude dariť, ale popoludní nasta−
nú veľké možnosti. Rovnováhu vo vzťa−
hu so svojím partnerom aj v ostatných
aspektoch života považujete za veľmi
dôležitú vec a na tej môžete počas toh−
to týždna stavať. Cez víkend sa vyberte
do prírody s priateľmi.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Nehanbite sa tento týždeň niečo usilov−
ne chcieť, len tak sa môžete dostať o
kus dopredu. Nový týždeň začnete vo
veľkom strese, ktorý bude akousi vý−
zvou pre to, čo bude treba posunúť do
iného rozmeru. Po 29.máji však zredu−
kujte pracovné záležitosti. Oddych je
taktiež dôležitý. Obnovte priateľstvo z
mladosti, pomôže vám k úspechu.  Pre
študentov nastanú dôležité zmeny v ich
štúdiu. Pravdepodobne zmenia odbor
štúdia, pri skúškach sa im  bude dariť.  

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Znovu môžete kráčať vzpriamene a vy−
chutnávať si všetky citové potešenia, o
ktoré ste boli ukrátený, kým vás Saturn
zväzoval a dusil. Rozviažte nefunkčné
vzťahy a nadviažte nové. Keď sa rozbe−
hnete, potom už ostatné zvládnete hra−
vo. Zažijete zvláštne prekvapenie. Prácu
berie váš bojovný duch poväčšine ako
nutnosť, otroctvo a zajatie. Očakávajte
veľkorysé dary, ak radi poriadate rodin−
né výlety či doma záhradné grilovanie.

Ingrediencie:
Čínske cestoviny, 2 mrkvy,
malá pekinská kapusta, olej,
3 plátky kuracích pŕs, olej,
sójová omáčka, grilovacie
korenie, soľ, mleté čierne
korenie.
Postup: Cestoviny si pripra−
víme podľa návodu na vre−
cúšku. Kuracie prsia
nadrobno nakrájame a
sprudka ich osmažíme na
panvici, okoreníme, posolí−

me a dochutíme sójovou o−
máčkou. Opečené mäso
preložíme do misy. Na pan−
vici, na ktorej sme smažili
mäso krátko osmažíme na−
krájanú kapustu a nastrúha−
nú mrkvu. Pridáme k mäsu.
A nakoniec osmažíme udva−
rené cestoviny tak, aby sa z
nich odparila voda.
Dôkladne zmiešame s mä−
som, zeleninou a podáva−
me.

Ťamanské cestoviny
Recept na tento týždeň

HOROSKOP
Lenin zomrel a stojí pred
svätým Petrom. Nechali ho
v očistci a svätému Petrovi
prikázali na neho dozerať.
O týždeň sa ho Boh pýta: 
− Tak, ako prebieha
Leninov očistec? 
− Výborne, súdruh Boh! −
odpovedal svätý Peter.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
V kupé vo vlaku, ktorý ide
cez tunel: 
− Je madam vydatá? 
− Áno. 
− Koľko má madam detí? 
− Dve. 
− Koľko rokov má najstar−
šie? 
− Dvadsaťsedem. 
− Dobrú noc, madam.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
− Nevieš, kde vlastne sme? 
− Podľa mapy by sme mali
byť na tom kopci oproti.

Hovorí dospievajúci syn

otcovi: 
− Otec, predajme maminu. 
− No počkaj, počkaj, čo to
hovoríš? 
− No čo. Ja ju už nepotre−
bujem, ty s ňou aj tak ne−
spávaš a štetku susedovi
živiť nebudeme!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Aký je rozdiel medzi ka−
nadským a slovenským
drevorubačom? 
Žiadny! Každý si za deň
zarobí na cestu do Prahy.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Manželka sa vráti domov z
viactýždňového pobytu v
kúpeľoch, ľahne si k svoj−
mu manželovi do postele a
hovorí: 
− Konečne spolu. 
− To je pekné, že som ti tak
chýbal. 
− To som nehovorila tebe,
ale svojim nohám.

☺ Zasmejme sa ☺
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REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

0948 527 565

GABRIEL 
PULAI
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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4,00
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  
PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním 

od 14,00 eur,
l lepenie skiel vrátane prasklín od kamienkov,

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

l opravy traktorov. 
Pri zakúpení oleja a filtra 

prezutie pneumatík s 50%−nou zľavou.

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

46, Veľký Krtíš 

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

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

53
 − 
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l Kristián, kedy si sa  vlastne začal
venovať chémii? 
"Vzhľadom k tomu, že patrím k
žiakom, ktorí sa učia podľa starej
koncepcie, s chémiou som sa pr−
výkrát stretol v 8. ročníku základ−
nej školy. Už v 9. ročníku som sa
prvýkrát zúčastnil na chemickej o−
lympiáde, lebo ma chémia úplne
pohltila. S našou učiteľkou RNDr.
Evou Dillhoffovou sme sa týžden−
ne venovali chémii niekoľko ho−
dín, preto by som sa jej chcel aj
takto − prostredníctvom novín − za
to poďakovať." 

l Ako vidíme, aj na gymnáziu sa
chémii venuješ intenzívne naďalej.
Znamená to, že sa tvoj vzťah k nej
ešte prehĺbil? 
"Áno, cez prázdniny pred nástu−
pom do školy som dúfal, že ma
bude učiť Mgr. Ida Križániová, o
ktorej som počul veľmi veľa dob−
rého. Môj sen sa splnil a už ma
učí tri roky. Je neskutočne dob−
rá, vie veľmi pútavo vysvetľovať.
Samozrejme, už v prvom ročníku
som sa pripravoval na chemickú
olympiádu kategórie C."

l Pre ktoré ročníky je táto kategória
určená?
" Len pre prvý ročník na gymná−
ziu".

l Ako si sa umiestnil na tejto súťaži? 
"Bol som druhý v kraji. Mal som
právo ísť na dva týždne na letnú
školu do Nitry. Osem hodín sme
sa učili len a len chémiu. Nové ve−
domosti som nasával ako špon−
gia." 

l Chcel by si vyskúšať aj iné súťaže,
alebo ťa láka len chémia? 
"Bol som už aj na matematickej
súťaži, aj na olympiáde z francúz−
štiny. Pravdou je, že najviac ma
baví chémia, preto som sa zú−
častnil na Korsem−e". 

l Vysvetli nám, čo je Korsem? 
"To je skratka pre Celoslovenský
korešpondenčný seminár z ché−
mie. Je to trojkolová súťaž a zo
160 súťažiacich som sa umiestnil
na 11. mieste. Prvých štrnástich
nás pozvali na týždňové sústrede−
nie do Banskej Štiavnice, kde
som získal certifikát, ktorý ma o−
právňuje k štúdiu na Univerzitu
Komenského na Prírodovedeckej
fakulte bez prijímačiek. Bol som

veľmi šťastný."

l Viem si pred−
staviť tvoje nad−
šenie − je to veľ−
ký úspech. Ak si
dobre spomí−
nam, najväčší si
dosiahol ako
druhák −

o čo išlo? 
"V letnej škole som nabral veľmi
veľa skúseností, takže som si trú−
fol aj na chemickú olympiádu ka−
tegórie A, to je pre 3. − 4. ročník
stredných škôl. Veľkú šancu som
tomu nedával, no bol som pre−
kvapený, že som prešiel škol−
ským kolom. Najväčšie boom
však pre mňa bolo krajské kolo,
kde som sa umiestnil na 2. mies−
te. A ešte väčšmi som sa potešil,
keď som zistil, že postupujem na
celoštátne kolo " 

l Toto umiestnenie pre teba
znamenalo asi najviac,

však? 
"Určite áno a tak ako
ja, aj všetci ostatní
boli z toho prekva−
pení."

l Tak to je naozaj
úspech, musíme u−
znať, že si veľmi ši−
kovný. Nedá mi však
nespomenúť aj me−
dzinárodnú súťaž
KSICH. O akú súťaž

ide? 
"Je to  skratka pre Kores−

pondenční seminář inspiro−
vaný chemickou tematikou." 

l Aj tu si získal zaujímavé
umiestnenie... 
"Obsadil som 5. miesto v
rámci Česka a Slovenska z
celkového počtu 144 zúčast−
nených. Minulý rok to bolo 17.

miesto. Táto súťaž nie je kategori−
zovaná, to znamená, že pre všet−
ky ročníky stredných škôl sú tie
isté úlohy. Je to ťažké. Napriek to−
mu som však aj tu získal certifi−
kát, ktorý ma oprávňuje k štúdiu
na Prírodovedeckej  fakulte
Karlovej univerzity v Prahe bez
prijímačiek." 

l Z tvojho rozprávania vidíme, že
dvere do vedeckého sveta chémie
máš už pekne pootvorené. Si už tre−
tiak, na akú vysokú školu sa chystáš,
predpokladám, že to bude chemický
smer? 
"Áno, chcel by som pokračovať v
štúdiu chémie, konkrétne na
Vysokej škole chemických tech−
nológii v Prahe, odbor buď výroba
a syntéza liečiv alebo len čistá
chémia. Tak isto premýšľam aj
nad Prírodovedeckou fakultou
Univerzity Komenského v
Bratislave"

l Učiť sa toľko chémie je iste časo−
vo veľmi náročné a potrebuješ aj
podporu rodičov. Sú na tvoje výsled−
ky hrdí? 
"Áno, sú nenahraditeľní. Všetko
mi pretrpia, som im za všetko veľ−
mi vďačný." 

Nepochybujem o tom, že z teba bu−
de excelentný odborník vo svojom
odbore − chémii. Držíme ti palce, aby
si v živote čo najviac dosiahol, ďaku−
jeme ti za rozhovor a verím, že keď
sa stretneme o pár rokov, budeš
známym odborníkom v tom, čo ťa za−
ujalo teraz v mladosti − v tvojej obľú−
benej chémii. 

− AGNES GABÚĽOVÁ − 

ŠTUDENTSKÉ INTERVIEW

V  našej novej rubrike by sme vám chceli predstavovať mladých nadaných ľudí, ktorých sa veľa nájde aj v našom okrese. O mnohých z nich ve−
dia len ich najbližší, ich pedagógovia či kamaráti a známi. Nie sú speváckymi hviezdami z televíznych šou, ale sú skvelí v predmetoch ako mate−
matika, fyzika, biológia, chémia, dejepis, cudzích jazykoch, či sú výborní v našom materinskom jazyku, podávajú dobré výkony v športe, vedia va−
riť, niektorí sa venujú tradičným remeslám, študujú alebo pracujú v oblasti obchodu a manažmentu a pod. Chceli by sme vám v našej rubrike pri−
nášať rozhovory s nimi, čím by sme mohli motivovať aj ďalších ich vrstovníkov ale aj  ostatných čitateľov. Prvého z nich vám predstavíme mimo−
riadne nadaného študenta Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorý má talent na chémiu. Jeho meno je  KRISTIÁN FÓNOD. 

Zameranie jeho ďalšieho štúdia je jasné − chémia
Kristián pochádza z Čeboviec a navštevuje 3. B triedu gymnázia so 4−

ročným štúdiom. Dokonca aj počas nášho rozhovoru sa nedal vyrušiť
od práce a robil pokus v školskom laboratóriu.

Dmitrij Ivanovič
Mendelejev 

(* 8. 2.1834, Toboľsk − † 2.
1.1907, Petrohrad)... 

...bol ruský chemik, ktorý bol jedným
z dvoch vedcov, ktorí vytvorili prvú
verziu periodickej tabuľky chemických
prvkov. Tvrdil, že prvky boli usporia−
dané do vzoru, ktorý mu umožnil
predpovedať vlastnosti prvkov, ktoré
ešte neboli objavené. Narodil sa v ro−
dine gymnáziálneho učiteľa ako naj−
mladší syn zo 14 detí. Otec bol Ivan
Pavlovič Mendelejev a matka Mária
Dmitrievna Mandelejevová (rodená
Kornilievová). Keď mal 14 rokov, jeho
otec zomrel, Mendelejev začal na−
vštevovať gymnázium v Toboľsku. V
1849 Mendelejev ukončil gymnázium
a urobil skúšky na Vysokú školu v
Petrohrade. V roku 1849 sa rodina

presťahovala do Petrohradu, kde v
roku 1850 začal navštevovať Štátnu
univerzitu v Petrohrade, v tom
roku mu zomrela mama. Po
vyštudovaní, mu diagnosti−
kovali tuberkulózu, ktorá
ho prinútila odísť v roku
1855 na Krymský polos−
trov blízko Čierneho mo−
ra, kde sa stal hlavným
chemikom miestneho
gymnázia. Do Petrohradu
sa vrátil v roku 1856 úplne u−
zdravený. Medzi rokmi 1859 a
1861 pracoval na hustote plynov v
Paríži a na spektroskopii s G. R.
Kirchhoffom v Heidelbergu.
Predpovedal existenciu kritického bo−
du plynov. V roku 1863, po návrate
do Ruska, sa stal profesorom chémie
na Technologickom inštitúte a na
Univerzite v Petrohrade. V tom istom
roku sa oženil s Feozvanou

Nikitichnou Leschevou (manželstvo
sa skončilo rozvodom). Neskôr si zo−

bral Annu Ivanovu Popovovú; ich
dcéra Ľubov sa asi stala že−
nou známeho poeta
Alexandra Bloka. Pre rozpo−
ry s vládou musel
Mendelejev opustiť v roku
1890 univerzitu, nikdy sa
nestal členom Akadémie.
17. 8. 1890 opustil

Univerzitu v Petrohrade. Ako
uznanie dostal ocenenie

Compleyho medailu od Kráľovskej
spoločnosti v Londýne. Všetci chemi−
ci ho uznávali, jeho dielo ovplyvnilo
vývoj všetkých odvetví akademickej
anorganickej chémie a na dôkaz svo−
jej úcty mu spoločne venovali pohár z
hliníka (vtedy najvzácnejšieho kovu).
V neskorších rokoch pracoval na
štandarde ruskej vodky. Zomrel v
Petrohrade na chrípku.  

Viete, že ...?  

Kristián sa najlepšie cíti 
v bielom plášti

v chemickom  labáku
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Kŕčovite sa držal rodnej hrudy na
kopcoch, aby sa svojou tvrdohlavos−
ťou stal jedným z posledných lazní−
kov, ktorí ju opustia. Nevedel si pred−
staviť život v betónovom nehostinnom
prostredí panelákov, v ktorých bývali
jeho deti. Nevládnosť v starobe však
hrdého lazníka sklátila, prinútila ho  k
návštevám nemocníc až tak, že sa na
Samotu nevrátil a ostal nemobilný v
krátkej opatere u dcér v mestečku.
Dej románu sa odohráva medzi obca−
mi Lom nad Rimavicou − Utekáč. 

Ing. Emil Rončák sa narodil v naj−
vyššie položenej obci Slovenska v
Lome nad Rimavicou, kde mu obec−
né zastupiteľstvo v roku 2008 udelilo
čestné občianstvo za zásluhy pri tvor−
be a vydávaní publikácií o tejto obci a
jej okolí. Je autorom publikácií Lom
nad Rimavicou a okolie, Vrchárske

chodníčky, Vrchárska babica,
Zabudnuté príbehy vrchárov. Napísal
tiež niekoľko básnických zbierok, v
ktorých sa vyznáva zo svojej lásky k
rodnému kraju i Slovensku. Sú to ref−
lexie na detstvo, domov,
študentské roky, manžel−
stvo, ale i na ťažkú a čas−
to nebezpečnú prácu ba−
níka modrokamenských
baní. 

Technickou úpravou, vy−
daním a distribúciou novej
knihy knihy Lazník zo sa−
moty bol poverený Daniel
Rakyta. Obálku navrhol
Mgr. Ivo Chadžiev.
Vydavateľom je DALI−BB,
s.r.o., Banská Bystrica.

−DANIEL M. RAKYTA −

LAZNÍK ZO SAMOTY 
Nedávno vyšla ďalšia kniha Ing. Emila Rončáka Lazník zo Samoty.

Autor v nej opisuje životnú púť jedného gazdu od mládeneckých čias
až po jeho odchod do večnosti. Lazník okrem ťažkej roboty v povoj−
nových časoch, prežíval životné radosti i tragédie, tiež úspešné a ne−
úspešné lásky vyúsťujúce do netradičného manželského trojuholní−
ka, ktorý bol v rozpore s morálkou vrchárov. 

ÚRYVOK Z KNIHY EMILA RONČÁKA LAZNÍK ZO SAMOTY
Ich majetok sa nachádzal medzi lesmi, ktoré ho obklopovali z troch strán.

Otvorený priestor bol len do doliny k malému potoku s názvom Riava. Pri
domoch bol prameň, ktorý odtekal plytkým jarkom do doliny. Bol to jeden z
malých prítokov Riavy. Údolím sa tiahla širšia poľná cesta, z ktorej odbo−
čovali užšie cesty k obydliam lazníkov, ktorí bývali na oboch svahoch poto−
ka. Na konci údolia pod strmým zalesneným svahom poľná cesta končila.
Nad prameňom potoka sa vypínal kopec, ktorý trónil celému úzkemu údo−
liu. Pre lazníkov akoby sa za týmto kopcom končil svet. Obyvateľom údolia
to predstavovalo jedinú otvorenú bránu v smere toku potoka. Preto aj ná−
zov ich majetku Samota vyplynul z ich pocitu, že sa nachádzajú Pánu Bohu
za chrbtom.  O tom všetkom rozmýšľal Gusto, oddychujúc sediac na pníku
a skoro zabudol, že sa vracia z asentírky domov. Pomaly vstal a cítil sa ne−
svoj. Uvedomoval si, že ho čaká len robota a žiadne vzrušenie. Tu medzi
horami nevidí ani dievčatá okrem sesternice a Bety. V meste a na dedinách

je ich na výber. Denne sa stretávajú a tešia sa. − Je to
osud, že ja musím tu zavýjať s vlkmi a len robiť, jesť a
spať? Mám vôbec šancu žiť niekedy inde, medzi ľuďmi?
Rád mám stretnutia s kamarátmi a známymi. − Utešoval
sa aspoň víziou, že pôjde na vojnu a ako vojak si to vy−
nahradí − Možno si nájdem aj nevestu. Veď všetci hovo−
ria, že dobre vyzerám a že som súci. No, ale teraz dosť
úvahám, už som doma. − Psi vycítili príchod mladého
gazdu a so štekotom mu vyšli naproti, aby si ho oňucha−
li. Nedoprial im veľa radosti, odháňal ich od seba, lebo vi−
del, že otec klepe kosu a chystá sa na žatvu. Vtedy si u−
vedomil, že miesto oddychu ho čaká robota, na ktorej sa
zúčastňuje celá rodina. Tým viac pociťoval krivdu a po−
znanie, ako ťažko sa žije na vrchoch. Vždy len v nekon−
čiacej sa námahe a mizernej nádeji na zábavu a poteše−
nie. Ešte dobre, že Pán Boh vymyslel nedele a ľudia
sviatky.

Začiatkom mesiaca sme nadvia−
zali na tradíciu jarného upratova−
nia, ktorá sa už v predchádzajúcom
školskom roku stretla s úspechom,
nakoľko jej uskutočnenie bolo moti−
vované účasťou na školskom me−
dzitriednom turnaji vo volejbale.
Víťazom turnaja sa tento rok stal
kolektív oktávy, no celkovým víťa−
zom bol každý, kto priložil ruku k
dielu už počas upratovania. Areál
školy bol rozdelený na menšie úse−
ky, ktoré žiaci všetkých tried upra−
vili  pod vedením triednych profe−
sorov.

Sprievodnými aktivitami boli aj
zber papiera, prezentácie výtvar−

ných prác  a pozdravy pre ZEM z
hodín výtvarnej výchovy tried prima
a sekunda, ako aj anketa na tému
upratovanie a údržba okolia svojho
bydliska, či školy na hodinách eko−
lógie v triede septima. V závere ap−
ríla sa chodby a triedy výrazne za−
zeleneli, keď sme vytiahli zo skríň
oblečenie vo farbách ZEME, bolo
to príjemné spestrenie všedných
dní.

Naše aktivity vyvrcholili  19.apríla
2012 upratovaním Parku Hôrka,
známym skôr pod názvom Horička.
S ušľachtilým nápadom prišli štu−
dentky kvarty − Doris Sisková a
Sindy Tóthová, ktoré zmobilizovali

kamarátov, spolužiakov k
aktívnej spolupráci na vy−
čistení Horičky. Pomocnú
ruku poskytol MsÚ V.
Krtíš, za spoluprácu pri
organizácii ďakujeme
Ing. D. Mojžišovej.
Výsledky našej práce bo−
li vidieteľné už v prvých
minútach upratovania.
Vrecia s odpadom sa pl−
nili závratnou rýchlosťou,
veď odpadu, ktorý sa tam
nachádzal bolo veľa.
Určite by podobná aktivi−
ta mohla byť  častejšie a
nás hreje na duši pocit,
že sme svojim pričinením
odľahčili životné prostre−
die od zbytočného odpa−
du, ktorého autorom boli
LEN ľudia. Je len na nás
, ako ďaleko necháme
zájsť negatívne zásahy
človeka do krajiny...       

−Mgr. M. ČOPOVÁ−

Zelený deň na gymnáziu
Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Tento medzinárodný svia−
tok si rôznymi aktivitami pripomenuli aj študenti Gymnázia A. H. Š−
kultétyho vo Veľkom Krtíši, ktoré  uskutočňovali v priebehu celého
mesiaca. 

Zeleným nádychom svojich odevov prispeli k
atmosfére aj profesori v zborovni

Študenti upratali okolie školy 
a vyčistili aj Park Hôrka
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Právo účasti na turnajio malo pr−
vých 12 hráčov z rebríčka, ale ako
to už býva, nie každý sa môže zú−
častniť. Príležitosť preto dostali aj
náhradníci, ktorí o svoje miesto tu−
ho bojovali. Na stolnotenisových
stoloch sa tak v telocvični základ−
nej školy v Balogu nad Ipľom stre−
tli Dávid Molnár, Jozef Kukučka,
Zoltán Németh, Jozef Bevíz a

Gabriel Csíri (všetci Ipeľ Balog nad
Ipľom), Ladislav Fekete a Dušan
Leitner (Slovan M. Kameň A),
Adrián Jakuš a Ján Šimko (M. Ča−
lomija), Zsolt Rados (Inter Dolinka),
Štefan Rechtorík (Slovan M.
Kameň B) a Peter Deák (Victoria
Želovce A). 

Už po polovici turnaja mal každý
z hráčov aspoň jednu prehru a bo−

lo zrejme, že o víťazovi turnaja sa
rozhodne medzi domácimi hráčmi.
Víťazom sa napokon, možno trochu
prekvapujúco stal J. Bevíz, ktorý
porazil svojich najväčších konku−
rentov z domáceho klubu, ale pre−
hral s nestarnúcim Jánom Šimkom.
Na druhom mieste skončil naj−
úspešnejší hráč ligy D. Molnár a
tretí Z. Németh. Ten mal rovnako
ako L. Fekete celkovo 8 výhier a 3
prehry, ale zvíťazil vo vzájomnom
zápase, čo v konečnom dôsledku

rozhodovalo
aj o poradí na
n i e k t o r ý c h
ďalších mies−
tach. 

Konečné poradie: 1. J. Bevíz 10/1, 2.
D. Molnár 9/2, 3. Z. Németh 8/3, 4. L.
Fekete 8/3, 5. P− Deák 6/5, 6. G. Csíri
6/5, 7. A. Jakuš 5/6, 8. J. Šimko 5/6,
9. J. Kukučka 4/7, 10. D. Leitner 3/8,
11. Š. Rechtorík 2/9, 12. Zs. Rados
0/11.  
Týmto turnajom sa oficiálne skon−

čil ročník 2011/2012 a prinášame
vám  konečnú tabuľku IV. ligy. ob−
lasti V. Krťíš. Víťaz a majster okre−
su družstvo Ipeľ Balog nad Ipľom
A, si zároveň vybojovalo aj právo
účasti v baráži o postup do III. ligy,
ktorá bola 19.5. 2012 v Lučenci.
Právo zúčastniť sa jej mali víťazí
oblastných líg v kraji, ktorí majú as−
poň základnú štvoricu hráčov re−
gistrovanú na SSTZ. 

Konečná tabuľka:

Pozorne sa sleduje aj úspešnosť jednotlivých hráčov, kde na najvyšších priečkach skončili hráči z Balogu, ktorých prenasledovali stolní
tenisti z mužstva nováčika súťaže z M. Krtíša. V tabuľke sú jednotliví hráči podľa úspešnosti. Možno, sa vám niektoré umiestnenia ne−
budú pozdávať, ale výsledky sú spracované podľa dostupných informácií. Nie všetky zápisy zo stretnutí sa dostali k riadiacemu orgánu
včas, alebo niektoré vôbec. 

Úspešnosť ročníka 2011/2012: 

Výsledky turnaja TOP 12 2011−12. 

Najlepší stolní tenisti sú z Balogu nad Ipľom 

− P. GAŠPAROVIČ −

Tradičným vyvrcholením súťažného ročníka je turnaj najlepších hráčov na
TOP−12. Aj v tomto roku sa najlepší hráči podľa úspešnosti počas celé−
ho ročníka IV. ligy oblasti V. Krtíš stretli na turnaji v Balogu nad Ipľom. 

Trojica najlepších na turnaji TOP 12 2011 − 12, zľava:  D. Molnár
(striebro), J. Bevíz − víťaz a bronzový Zoli Németh.

Foto: Mgr. A. Némethová
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                       np − 86

n Predám starší rodinný dom v
Hornej Strehovej. Veľký poze−
mok, voda, elektrina + veľká
hospodárska stavba. Inf. m 0915
188 083.                    np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul.
SNP (zateplený panelák, 2.pos−
chodie, po čiastočnej rekon−
štrukcii, plastové okná). Cena
dohodou. Inf. m 0903 170 846.

np − 683
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Ul.
Novohradskej č. 12 (3.poscho−
die, plastové okná). V zachova−
lom stave. Cena: 13.500 eur, do−
hoda možná. Inf. m 0902 166
116.                          np − 689
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom, 100 m2
dom + 2000 m2 záhrada (garáž,
ústredné kúrenie). Inf. m + 36 30
893 93 56, + 36 20 586 09 70.

np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem kan−
celárske priestory na Mierovej 1
(pri pizzérii). Cena dohodou. Inf.
m 0915 756 670, 0904 552 321. 

np − 718

n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.               np − 698

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový rekon−
štruovaný a čiastočne zariadený
byt na Ul. B.Nemcovej vo V.
Krtíši, 2−mesačná záloha nájmu
vopred podmienkou. Kontakt: m
0915 190 360.               np − 701
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelárske priestory
na Ul. Mierovej č. 1 (budova o−
proti súdu). Inf. m 0907 801 046.  

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
1−izbový byt na Ul. Venevskej.
Inf. m 0905 282 695.      np − 710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v záhradkar−
skej osade pri baníckej križovat−
ke. Inf. m 0908 885 155.  np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na Ul.
SNP 18 (bývalý metrový textil).
Vhodné na podnikanie. Inf. m
0907 852 757.              np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v M. Krtíši.
Len na stavebné účely. Inf. m
0905 691 164.               np − 721
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za −
PONÚKNITE (alebo predám). Inf.
m 0905 526 321.           np − 722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 258 143.

np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.          np − 733
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu byt v centre
V. Krtíša. Inf. m 0910 673 960.  

np − 737

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul.
Venevskej vo V. Krtíši. Byt sa
nachádza na 7.poschodí, slneč−
ný, s rozlohou 60 m2, s balkó−
nom, so špajzou, s prerobeným
jadrom. Dom je zateplený, blízko
centra. Cena dohodou. Inf. m
0905 543 904.               np − 740
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dlhodobo prenajmem 4−izbový
(nezariadený) byt na Ul. Želez−
ničnej. Inf. m 0907 359 009.  

np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 12. Inf. m
0905 343 379.               np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením do v
obci Preseľany za byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0918 666 327. 

np − 751
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul.
Novohradskej 14. Cena doho−
dou. (Nie RK!). Inf. m 0908 590
562.                          np − 754
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Cena dohodou.
Inf. m 0907 484 514.     np − 755
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul.
Novohradskej. Inf. m 0907 234
868.                          np − 756
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame na prenájom
obchodné priestory v
Bušinciach. Inf. m 0903 509
969. np − 758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Bušinciach. Cena: 12.500 eur.
Inf. m 0944 011 042.     np − 764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho so záhradou, ga−
rážou a letnou kuchyňou. Cena
dohodou. Inf. m 0902 059 977,
0908 920 632.             np − 768
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na Ul.
Novohradskej č. 36. Byt je na
3.poschodí, zateplený, plastové
okná, plávajúce podlahy, bez−
pečnostné dvere. Voľný okamži−
te. Inf. m 0911 481 220.  np − 772
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krásny slnečný byt v
osobnom vlastníctve na Ul.
Venevskej 7. Byt je kompletne
prerobený. Treba vidieť. Inf. m
0905 183 769.             np − 776
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul. Ľ. Štúra.
Inf. m 0905 315 148.    np − 777

n Predám 3−izbový byt na Ul.
Lučenskej (s balkónom, plastové
okná, zateplený panelák). Cena:
18.000 eur + dohoda. Len vážny
záujemca. Inf. m 0907 481 840.  

np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Leseniciach. Cena dohodou. Inf.
m 0036/303 997 995.     np − 781
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
SNP 25 (2. poschodie, zariade−
ný). Cena dohodou, pri rýchlom
jednaní zľava. Voľný ihneď. Inf.
m 0908 378 372.          np − 786
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši (64 m2), na 6. poschodí.
Byt je kompletne prerobený, za−
teplený. Treba vidieť. Cena do−
hodou. Inf. m 047/43 307 92.

np − 790
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový zrekonštru−
ovaný byt na Ul. B. Nemcovej vo
V. Krtíši (nová kuchyňa, kom−
pletne zariadená aj spotrebiče).
Cena: 19.500 eur. Inf. m 0915
190 360.                       np − 793

n Predám záhradku s chatkou v
osade Selce II. Cena: 700 eur.
Inf. m 0907 343 086.      np − 803
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v Modrom Kameni. Cena:
30.000 eur. Inf. m 0915 627 462.  

np − 804
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt. Inf.
m 0907 388 526.           np − 813
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej v pôvodnom stave,
7.poschodie (53 m2). Cena:
19.800 eur + dohoda. Inf. m 0905
554 069.                     np − 814
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. Venevskej v pôvodnom
stave, 7.poschodie (53 m2).
Cena nájmu: 260 eur/mesiac,
vrátane energií s mesačnou zá−
lohou vopred. Inf. m 0905 554
069.                           np − 815
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0918 752 114.

np − 820
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom vo V. Krtíši v
časti IBV Sever. Inf. m 0918 623
496 − volať po 17.00 h.  np − 821
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MICHA+, s.r.o., Veľký Krtíš, 
ponúka na predaj :

l pekný 3−izbový byt s lodži−
ou na ul. B.Němcovej l 2−iz−
bový byt na ul. Novohradskej
l domy vo Veľkom Krtíši,  ale
aj v okrese. Tel.: 047 4831121, 

mobil: 0905 358 389,   
e−mail : micha@micha.sk, 

www.micha.sk  np−90

n Predám 3−izbový byt v o−
sobnom vlastníctve na Ul. B.
Nemcovej 32 (s balkónom,
2.poschodie). Cena: 22.000
eur, pri rýchlom jednaní doho−
da možná. Len vážni záujem−
ci. Inf. m 0905 326 368,
www.vkcentrum.sk  np − 575

n Dám do prenájmu zariadený
3−izbový byt s balkónom a ló−
džiou na Ul. Venevskej. Inf. m
0905 683 537.            np − 644

n DÁM DO DLHODOBÉHO
PRENÁJMU 1−IZBOVÝ BYT.
Inf. m 0904 256 464, 0908 355
383.                         np − 660
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n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho so záhradou, ga−
rážou a letnou kuchyňou. Cena
dohodou. Inf. m 0902 059 977,
0908 920 632.              np − 822

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.  np − 1293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kotol VIMAR (25 kW),
drevo−plyn, 8 rokov používaný.
Cena: 300 eur. Inf. m 0908 244
858.                           np − 726
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skriňu na chodbu a
dámsky bicykel. Inf. m 0908 354
072.                          np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám do detskej izby váľan−
du, rohový písací stôl a skriňu.
Inf. m 0907 824 973.      np − 771
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú obývaciu
stenu Kalinka, gauč, dve kreslá,
plyšový koberec (5 m) a kance−
lársku stoličku. Cena spolu: 60
eur (dohoda). Inf. m 0917 068
558.                          np − 784
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám toaletné zrkadlo, nové
so skrinkami + farebný televízor
(uhlopriečka 48 cm) s diaľkovým
ovládaním. Cena dohodou. Inf.
m 047/43 307 92.          np − 791
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bielu spálňu. Inf. m
0911 928 885.              np − 796

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

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lesnícke pletivo − no−
vé, 50 m dlhé za 80 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0907 855 366.  

np − 680

n Predám Š−OCTAVIU Combi 1,8
T automat, r. v. 1999, strieborná
metalíza, elektróny, dobrý stav,
STK, EK platné do 10/2013.
Cena: 2.300 eur, resp., dohoda.
Inf. m 0905 449 651.     np − 682

n Predám OPEL CORSA B 1.5
TD, 49 kW, nová kapota, blatní−
ky, zadné dvere, 5−dverová, v
dobrom stave. Cena: 1.100 eur +
dohoda. Inf. m 0907 281 092.  

np − 688
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079. 

np − 728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám HYUNDAI Santa Fe
CrDi, 2.2 Diesel, r. v. 2006, na−
jazdených 115.000 km, farba
svetlá hnedá metalíza, 4x4, v pl−
nej výbave, top stav. Cena:
12.499 eur, dohoda možná. Inf.
m 0908 425 450.           np − 742
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU LXI, r. v.
12/1997, najazdených 105.000
km, v zachovalom stave, garážo−
vaná. Cena po vzájomnej doho−
de len pri osobnom kontakte.
Inf. m 047/48 92 229.    np − 765
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám AVIU 30 − vyklápačka,
STK platná, v dobrom technic−
kom stave. Cena dohodou. Inf.
m 0907 604 763.            np − 770

n Predám SEAT LEON 1400 ben−
zín, červenej farby, r. v. 2002, po
výmene rozvodov. Cena: 3.000
eur. Inf. m 0904 495 376.

np − 785
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám LADU NIVU 1,7i ben−
zín + plyn, korózia minimálna,
bez EČ. Cena: 850 eur. Ďalej pre−
dám vyklápaciu  (dvojkolesovú)
vlečku − do 3 ton. Cena: 650 eur.
Inf. m 0917 551 897.      np − 787
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU JUNIOR, r. v.
2002, najazdených 100.000 km.
Cena: 1.700 eur. Inf. m 0907 187
576.                           np − 807
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám CITROEN SAXO 1.5 D,
r. v. 1998. Ďalej predám motor a
súčiastky na VW PASSAT 1.6 D,
r.v. 1985. Inf. m 0918 347 658.

np − 808

n Predám detský kočík za 50
eur. Inf. m 0907 256 382.  

np − 570

n Predám 3−dňové kurence SA−
SEX, AMROX, HEMPŠÍR a PLY−
MUTKA BIELA. Inf. m 0911 358
071.                           np − 462
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poľnohospodárske
náčinie − pluh, brány a medomet
na vytáčanie medu. Inf. m 047/48
94 424 (Trebušovce).     np − 681
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 047/48
94 366.                       np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 099 037 (Lesenice).   

np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obilie 12 q. Cena:
18,00 euro/q. Inf. m 0907 857
396.                            np − 748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brány a diskovú se−
jačku − 3 metrová, nesená. Inf. m
0905 315 148.                np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, hrabačku
− zhrňovačku a dvojkolesovú
vlečku. Inf. m 047/48 96 346,
0915 077 141.               np − 782
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 229 419.                np − 805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 q pšenice. Lacno.
Inf. m 0903 568 064.     np − 806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno alebo vymením
za obilie. Inf. m 0918 347 658.  

np − 809

l Od 1.júna 2012 prijmem vý−
čapníčku na absolventskú prax.
Len z V. Krtíša. Inf. m 0905 247
586.                            np − 725
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti. Prax
a osvedčenie mám. Inf. m 0944
350 794.                      np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Inf. m
0944 350 794.             np − 747
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme predavačku
alebo predavača do mä−
siarne. Inf. m 0911 509 969.  

np − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár (mu−
rárske a maliarske práce, obkla−
dy a dlažby). Inf. m 0907 229
634. 

np − 766

n Prijmem kuchára alebo ku−
chárku na trvalý pracovný po−
mer. Inf. m 0918 613 809.

np − 792
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme asistentku do kance−
lárie. Vzdelanie minimálne stre−
doškolské s maturitou.
Požiadavky: ovládanie práce s
PC. Životopisy zasielať na e−ma−
il: zuzanabrathova@gmail.com,
príp., bližšie informácie na m
0911 111 828.               np − 798
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0910 798 074. 

np − 812

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                    np − 1806

n MINIBAGER − výkopové práce.
Inf. m 0905 354 723, 0915 813
322.                         np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame tesárske a klam−
piarske práce. Aj s materiálom.
Inf. m 0907 186 633.     np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebné rezivo, tatranský
profil, OSB dosky, betónové ša−
lovacie tvárnice. Lacno aj s do−
vozom. Inf. m 0905 483 357.

np − 625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n VÝHODNÝ BANKOVÝ ÚVER.
Inf. m 0908 177 399.      np − 626

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

AUTO − MOTO

OBLEČENIE
HRAČKY, KOČÍKY

STAVEBNÝ MATERIÁL

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

n Predám FIAT BRAVA 1.4 S,
180 l chladničku a menší roč−
ný gauč. Cena dohodou. Inf. m
047/48 214 88, 0911 246 205.

np − 621

n KURENCE, KAČKY, HUSI −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 8102,
0905 952 459.  np − 406

NEHNUTEĽNOSTI

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám HYUNDAI ACCENT,
r. v. 1999, farba biela, obsah
motora 1.3, palivo benzín. V
dobrom technickom stave.
Cena: 1.500 eur, dohoda mož−
ná. Inf. m 0907 781 048 − volať
po 16.00 h.                 np − 780

BURZA PRÁCE
n NOČNÝ KLUB GOLDEN LIFE
SENEC prijme milé dievčatá.
Super ubytovanie, solventná
klientela a kráľovské peniaze
každý deň na ruku. Solárko,
sauna, bazén, reštauračné za−
riadenie a súkromné taxi k dis−
pozícii. Pracovná doba podľa
dohody. Prídite sa presvedčiť.
www.goldenlife.sk, tel. m 0910
944 220.                    np − 612 c

RÔZNE

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,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
17
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2

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n ZEMNÉ 
A VÝKOPOVÉ 

PRÁCE. 
0908 032 473,
www.ambeu.sk  

np − 423

n Predaj palivového dreva.
Poctivých 10 pm. 
Dovoz okamžite. 

Inf. m 0917 341 712.  np − 633
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n Predám dvojku čapovaciu pí−
pu. Inf. m 0907 808 707. 

np − 685
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Doučím nemčinu − Dolná
Strehová a okolie, 3,40 eur/hodi−
na. Inf. m 0915 643 408.  np − 692
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Potrebujete požičať? Peniaze
už do niekoľkých hodín. Inf. m
0918 327 733.              np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo. Inf. m
0903 043 196.              np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.              np − 731
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n KEŠOVKA. Inf. m 0907 087
235, V. Krtíš a okolie.   np − 736
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ubytovanie 

v areáli kúpaliska VADAŠ 
v Štúrove. 

Inf. m 0907 808 649.
np − 738

n Predám pracovnú obuv (veľ−
kosť 10), rukavice, sluchátkové
tlmiče, kusové náradie a kusové
montérky. Inf. m 0902 548 693.  

np − 769

n Prvá stavebná sporiteľňa −
stavebné sporenie so štátnou
prémiou pre deti a dospelých,
stavebné úvery, medziúvery a
pod.. Informácie a poradenstvo
na m 0907 528 728.      

np − 789
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám udice. Inf. m 0911 928
885.                          np − 795
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam tepovacie služby.
Inf. m 0949 792 112, 0904 570
633.                          np − 797
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predaj palivového dreva.
Dovoz v cene. Inf. m 0915 574
688.                          np − 800

n Výmena žľabov, plechovanie
komínov a iné klampiarske prá−
ce. Inf. m 0905 447 908.  np − 818

lPre seriózny a perspektívny vzťah
hľadám dámu od 35 − 40 rokov.
Moje záľuby: práce v záhrade s dre−
vom, mám rád prechádzky po prí−
rode. Som abstinent, príležitostný
fajčiar. Inf. m0949 125 397.  np − 816

l ZAUJÍMAVÁ FINANČNÁ OD−
MENA PRE NÁLEZCU! Pred 14−
timi dňami sa z Ul. Mládežníckej
vo V. Krtíši stratila čierna mačič−
ka so zastrihnutým uškom.
Nálezcu odmeníme zaujímavou
finančnou odmenou. Kontakt: m
0905 153 592.             np − 773
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Cena dohodou. Inf.
m 0918 565 355.          np − 760

n AUTODOPRAVA od 0,33
eur/km. Inf. m 0907 840 647.  

np − 775

n Certifikovaný izolatér ponú−
ka svoje služby v oblasti te−
pelných a hydroizolačných
prác plochých striech zo
zmäkčeného PVC s 30−roč−
nou zárukou. Inf. m 0907 386
950.                         np − 810

Zápas V. Krtíš − L. Lúčka sme
do poradia nepočítali.

Jozef Pažitka, V. Krtíš − 80 b.
Miroslav Kalmár, Želovce − 80 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 77 b.
Ladislav Cseri, Vinica − 77 b.
Ladislav Hodási, Želovce − 77 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 76 b.
Milan Havrila, V. Krtíš − 75 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 74 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 73 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 73 b.
Jozef Kováč, Vinica − 71 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 71 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 70 b.
Erika Macková, Záhorce − 70 b.
Erik Košík, Čebovce − 68 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 68 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 68 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 67 b.
Ján Macka, Záhorce − 67 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 67 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 67 b.
Miro Černák, M. Kameň − 66 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 65 b.

František Petényi, Vinica − 65 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 64 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 62 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš − 62 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 62 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 62 b.
Ján Kiss, Vinica − 62 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 61 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 60b.
Jozef Majdán, Lesenice − 60 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 59 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 59 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 58 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 58 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 58 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 58 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 54 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 54 b.
Július Matúška, V. Krtíš − 52 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 51 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 51 b.
Gabriel Garai, Vinica − 40 b.
Stanislav Rég, Želovce − 17 b.
Marián Holoda, V. Čalomija − 17 b.
Tibor Petrezsél, Vinica − 10 b.

PORADIE FUTBALOVEJ TIPOVAČKYSTRATY A NÁLEZY

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 774

ZOZNÁMENIE

Od 22. − 28. júla 2012 bude následne prebie−
hať na Chate Račkova v Západných Tatrách
pobytový anglický tábor s americkými lektor−
mi. Účastnícky poplatok je 105 eur� (ubytova−
nie s plnou penziou). Doprava je možná indi−
viduálna alebo zabezpečíme autobusovú do−
pravu (15−20�). Počet je limitovaný na max.
70 účastníkov nad 14 rokov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
do 30.6.2012 na tel.č. 4512974 

alebo na inslovakia@stonline.sk, príp. v
naliehavých prípadoch na 0907 169 875.  

MZ YMCA VK  v spolupráci 
s IN Network Slovakia, n.o. 

PONUKA ANGLICKÉHO 
KONVERZAČNÉHO KURZU PRE ŽENY

Pozývame vás na konverzačný kurz anglic−
kého jazyka s Peggy Johnson z Arizony.
Bude prebiehať v dňoch 16.−20. júla 2012 v
priestoroch II. ZŠ vo Veľkom Krtíši v čase od
9.00 do 13.00 hod. Je vhodný pre začiatoč−
níčky aj pokročilé. V prípade potreby bude za−
bezpečené opatrovanie detí pre záujemkyne
s malými deťmi.       Účastnícky poplatok je
20  eur� (s možnosťou objednať si obedy v
školskej jedálni + 10�/týždeň). Prihlásiť sa mô−
žete do 30.6.2012 na tel. čísle 0907 169875. 

IN Network Slovakia, n.o.

SUPER PONUKA − LETNÉ  KURZY ANGLIČTINY S  A M E R I C K Ý M I  L E K T O R M I
UŽ ŠTRNÁSTY ROK VÁM PONÚKAME KONVERZAČNÉ KURZY ANGLIČTI−
NY S LEKTORMI Z USA. Tohtoročný sa uskutoční v dňoch 16. − 20. júla
2012 v priestoroch II.ZŠ Škultétyho vo Veľkom Krtíši v čase od 9.00 do
14.30 hod. Účastníci budú rozdelení podľa svojich znalostí do skupín (od
úplných začiatočníkov až po pokročilých). Účastnícky poplatok je 30 eur
(obedy, prenájom priestorov, učebné materiály) alebo 20 eur (bez obedov).



Na Základnej školy Arnolda
Ipolyiho s vyučovacím jazykom
maďarským v Balogu nad Ipľom
podporujú športovanie svojich žia−
kov, ktorí sa im za to odmeňujú
vzornou reprezentáciou školy.
Každoročne dosahujú pekné úspe−
chy aj strelci, a nebolo tomu inak
ani v tomto školskom roku. Žiaci sa
zúčastnili streleckej ligy škôl
Banskobystrického kraja pod náz−
vom Súťaž talentovanej mládeže.
V priebehu októbra a novembra
absolvovali štyri strelecké kolá,
vždy na inom mieste. 

Prvé bolo v Príbelciach 12.10.
2011. Z našej školy sa ho zúčast−
nili Edvin Nedeľa, Bianka
Oroszlányová, Gabriel Zolcer, a
Bálint Nagy. Strelci súťažili nielen v
jednotlivcoch, ale aj v súťaži druž−
stiev, kde obsadili pekné 2. miesto.
Druhé kolo súťaže bolo vo V. Krtíši
8. 11. 2011. Ako družstvo naši žia−
ci v tomto kole zvíťazili  a medzi
jednotlivcami obsadil E. Nedeľa 2.
miesto a B. Oroszlányová bola tre−
tia. Predposledné kolo tejto súťaže
pripravili v Brezne 18.11. 2011.
Družstvo našich žiakov tu obsadilo

2. miesto. Finálové kolo Súťaže ta−
lentovanej mládeže bolo 29. 11.
2011 vo Zvolenskej Slatine, pričom
naši žiaci ako družstvo znovu zví−
ťazili a E. Nedeľa sa umiestnil na 2.
mieste. V celkovom hodnotení
skončilo naše družstvo na skvelom

2. mieste. Okrem úspechu druž−
stva sa na vynikajúcom 2. mieste
umiestnil aj E. Nedeľa. 
Po tvrdej práci a tréningoch si na−

ši žiaci dopriali aj trošku zábavy,
samozrejme spojenej s preverením
streleckých zručností. 
Predposledný deň kalendárneho

roka sa v Príbelciach zúčastnili
Silvestrovskej diabolky, kde obháji−
li svoje predchádzajúce skvelé
strelecké výkony. G. Zolcer skončil
na 1. mieste v streľbe zo vzducho−
vej pušky slávia − ľah a E. Nedeľa
na 2. mieste v streľbe zo vzducho−
vej pušky diopter − ľah. Tréner ba−
lockých strelcov Ing. Barnabáš
Molnár v kategórii vzduchová puš−
ka − stoj tiež obhájil vlaňajšie 1.
miesto.  

V Príbelciach bolo 22.2. 2012 aj
okresné kolo v streľbe zo vzducho−
vých zbraní trojčlenných koeduko−
vaných družstiev žiakov a žiačok
ZŠ pre školský rok 2011/2012. Z o−
kresného kola strelci postúpili na
kraj do Žiaru nad Hronom, kde ma−
li veľký úspech. V kategórii jednot−
livcov medzi staršími žiakmi zvíťazil
E. Nedeľa a medzi mladšími žiakmi
ho napodobnil G. Zolcer. Navyše
B. Oroszlányová skončila medzi
mladšími žiakmi na 3. mieste. Naši
žiaci zvíťazili aj ako družstvo.
Vďaka týmto vynikajúcim výsled−
kom si balockí strelci vybojovali po−
stup do celoslovenského finále,
ktoré bolo 30.3. vo Svätom Petri.
Tu sa už našim až tak nedarilo, ale
pre nás je povzbudzujúce to, že re−
prezentovali Banskobystrický kraj
ako jediná škola s vyučovacím ja−

zykom maďarským zo všetkých
družstiev Slovenska. Týmito maj−
strovstvami sa strelecká sezóna
ešte neskončila, v máji sa totiž
strelci zapoja do súťaží branného
viacboja. 
Nielen E. Nedeľovi, ale aj dvom

našim mladším strelcom G.
Zolcerovi a B. Oroszlányovej, patrí
veľké uznanie najmä preto, že stre−
leckým tréningom a strieľaniu  sa
začali venovať iba minulý rok. Ako
umiestnenia v jednotlivých súťa−
žiach dokazujú, mladí strelci už te−
raz dosahujú veľmi pekné výsled−
ky. Samozrejme, môžu za to vďačiť
nielen svojmu talentu a nadaniu,
ale aj trénerovi Ing. B. Molnárovi,
ktorý sa im pravidelne s veľkou o−
chotou venuje a povzbudzuje ich
na ceste k zdokonaľovaniu sa. 

−Mgr. MONIKA UHRÍKOVÁ−
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Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, remízu,
resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.). Víťazom sa sta−
ne ten, kto nazbiera najviac bodov. UZNÁVAME LEN JEDEN ORIGI−
NÁLNY TIKET NA JEDNO MENO, NIE PREFOTENÚ KÓPIU. 

ZÁPAS  10. KOLO                  TIPY   BODY

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 1.6..2012

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

III.liga:  L. Štiavnica − V. Krtíš

V.liga:  Nenince − Tomášovce

V.liga:  D. Strehová − Lesenice

V.liga:  Hnúšťa − Hrnčiarska Ves

I.trieda:  Záhorce − Olováry

V.liga:  Sklabiná − Tachty

V.liga:  Vinica − Príbelce

I.trieda: D. Lom − Hrušov

V.liga:  Hajnáčka − Tornaľa

I.trieda: S. Ďarmoty − S. Plachtince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA

Balockí strelci opäť zabodovali

Fotografia zo Žiaru nad Hronom, zľava: Edvin Nedeľa, Bianka
Oroszlányová, Gábor Zolcer, Barnabás Molnár 

Bálint Nagy vľavo a Gábor Zolczer na pretekoch v Brezne

Nástup našich strelcov pred
súťažou vo Sv. Petri

Edvin Nedeľa vo Zvolenskej
Slatine obsadil 2. miesto
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Zápas sa neuskutočnil, pretože hostia pred zápasom oznámili, že naň nepricestujú z dôvodu nedostatku hráčov. 
O osude zápasu rozhodne riadiaci orgán futbalového zväzu. 

Zostava Vinice: Geregai −Régi, P.
Marinyec, Zsigmond, K. Bugyi
Brezovský, Zachar, L. Gál, L.
Marinyec, Antal, Nemčok; na strie−
danie: Homolya, Halko, A. Bugyi,
Zolczer,  Cibulya. 

Hrnčiarska Ves sa na jar posilnila o
hráčov z Veľkého Blhu, ktorý odstúpil
zo súťaže a na domácej pôde v jarnej
časti ešte neprehrali. Viničania však
chceli potvrdiť svoju dobrú "fazónu" a
zápas priniesol futbal slušnej úrovne.
Hostia v úvode odolali tlaku domácich
a v 12.´ zahrávali priamy kop. Bugyiho
hlavičku brankár iba reflexívne vyrazil
nohami. O minútu na to po priamom

kope Nemčoka skončila lopta v bráne
domácich 0:1. Útoky sa potom strieda−
li na obidvoch stranách. V 28.´ sa vy−
znamenal Geregai, ktorý robinzoná−
dou kryl hlavičku domáceho hráča. O
dve minúty neskôr vykopol loptu z
brankovej čiary Régi. Po faule na
Antala v 33.´ vyrazil domáci brankár
Nemčokov priamy kop na roh.
Viničania mali v týchto minútach pre−
vahu a ich útoky domáci zastavovali
iba odkopávaním lopty za autovú čia−
ru. Tesne pred odchodom do šatní
mali ešte šancu z priameho kopu do−
máci, ale lopta skončila v náručí
Geregaia. 

Do druhého polčasu vystriedal
Brezovského Halko. V 47.´
Nemčokovu strelu vyrazil brankár na
roh. Po jeho rozohraní hlavičkoval
Régi iba do tyče domácej brány.
Viničania mali šťastie v 54.´, keď po ro−
hu domácich lopta prešla ich šestnást−
kou, ale domáci nezakončili. V 60.´sa
znovu vyznamenal hosťujúci brankár.
Potom Antalovu strelu z uhla v 63.´
brankár domácich vyrazil. A. Bugyi vy−
striedal v 66.´ P. Marinyca. Domáci ná−
sledne zaútočili a ich prudkú strelu  vy−
razil Geregai pred seba. K lopte sa do−
stal domáci útočník, ktorý však preko−
pol prázdnu bránu. V 72.´po faule na
Zachara zahrával priamy kop L.
Marinyec. Lopta prešla až k

Nemčokovi, ktorý ju usmernil do siete
domácich 0:2. Domáci zahrávali v 75.´
priamy kop z hranice 16−tky, ale lopta
skončila iba v múre hostí. O dve minú−
ty na to, po surovom faule na A.
Bugyiho zahrával priamy kop Nemčok,
ale domáci brankár vyrazil. V 81.´vy−
striedal Gála Zolczer. Hostia sa snaži−
li o udržanie výsledku, ale domácim sa
ešte podarilo v 89.´znížiť na 1:2. Na
viac sa už nezmohli a Viničania si od−
viezli z horúcej pôdy cenné víťazstvo.
Hráčom patrí za bojovný výkon poďa−
kovanie. O týždeň bude vo Vinici o−
kresné derby s Príbelcami. Bude to
pravdepodobne zápas o druhé miesto
v tabuľke.  

−GABRIEL ZSIGMOND− 

Majstrovstvá regiónu stred: V. Krtíš - Turany -:- (hostia nepricestovali)

V. liga sk.D: Lesenice - Hajnáčka 2:4 (1:2)

V. liga sk.D: Hrnčiarska Ves - Vinica 1:2 (0:1)

Rozhodoval: Supuka. Diváci 150. Góly:
D − Lőcsa, Galčík, H − Bálint, Buday,
Gašpar, Kováč. Zostava: D − Bartoš,
Husár, Macko, Berecký, Galčík, Majdán,
Striho, Petrovič, Lőcsa, M. Babka,
Pavlík, stried.: Žilka, R. Babka, Máňa. 
Domáci nastupovali na tento zápas zabo−

dovať. Hrou to aj dokazovali, lenže ich sla−
binou bolo zakončovanie akcií. Krásna ak−
cia v 5.´ − Pavlík centroval na M. Babku, kto−
rý to nevyužil. Center Berecekého v 10.´
našiel hlavu Husára, no hostia ho stopli. M.
Babkovu hlavičku v 12.´ kryl brankár, ako aj
Majdánovu strelu. Akcia hostí v 17.´ končí

mimo brány Leseníc. Ďalšia pekná akcia
vznikla v 19.´ po osi Majdán − Pavlík, ale na
jej konci nezakončil  M. Babka. Kováč zoči
− voči brankára Leseníc, ktorý bravúrne chy−
til loptu. Opäť M. Babkov nájazd zlikvidoval
brankár súpera. Pavlíkov roh v 20.´ našiel
Husára, ale hlavička tesne minula bránu
hostí. Petrovičova strela v 22.´ opečiatkova−
la brvno. Diváci videli ďalšie pekné domáce
akcie: nádherný roh Pavlíka, Husárovu hla−
vičku, ktorú kryl obranca. Po nich odveta
hostí − Ruso obohral brankára Leseníc, ale
nahradil ho Majdán bravúrnym zákrokom o−
brancu loptu vykopol. Hrubá chyba rozhod−

cu v 24.´ (nevšimol si povel postranného)
zapríčinila, že lopta pri rozohratí nebola na
správnom mieste, pustil hru a Bálint kruto
potrestal domácich − 0:1. Nasledovali útoky
na domácu bránu v 30.´ aj 33.´ Majdán o
5.´ dal tyčku a potom jeho ďalšiu parádnu
strelu obranca vykopol. V 40.´ prišiel zaslú−
žený gól domácich. O pár minút dáva
Lőcsa 1:1. Ale v 44.´ Bugyiho nádherná
strela skončila v bráne − 1:2. 

II. pol. začal peknou strelou Macka, ktorú
brankár kryl. Hostia zaútočili − Gašpar dal
pekný gól. V 50.´ bolo prvé striedanie do−
mácich − Striha nahradil M. Babka.
Protiútok domácich v 51.´ brankár chytil.
Akcia v 56.´ bola ako z veľkej futbalovej kni−
hy − Pavlík nachádza M. Babku, ktorého

strela skončila na brvne. Priamy kop
Galčíka v 60.´ brankár kryl. Druhé strieda−
nia domácich bolo v 65. ´ − Majdána nahra−
dil Žilka. Babkova strela v 67.´ išla nad brá−
nu  a hneď nato jeho strelu bravúrne zlikvi−
doval brankár hostí.  O min. na to rozhodca
odpískal penaltu pre domácich a Galčík ju
bezpečne premenil − 2:3. Mackova pekná
strela v 74.´ skončila mimo brány. Mackovu
strelu kryl brankár hostí a Galčíkov priamy
kop v 82.´skončil v rukách brankára. V 85.´
videli diváci Médeho sólo − trafil vedľa brá−
ny a hneď nato zvýšil  Kováč na 2:4.  Šan−
ca skorigovať stav prišla pre domácich v
89.´, ale Pavlíkovu strelu hostia blokovali,
rovnako ako aj v 90.´ Petrovičovu istú šan−
cu.                               − JÁN PAVLÍK − 

V. liga sk.D: Tachty - Nenince 15:0 (10:0)
Zostava Neniniec: Baláž,
Sladovník, Nozdrovický, Hampa−
chel, Krivánsky, Varga,
Sebenský, Kuzma, Schmidt,
Petrovský, Vrško; na striedanie
pripravený Wágner, T. Tóth 

Miškei a náhradný brankár
K.Gőrőg. 
Nenince statočne odohrali deväť−
desiat minút, neodišli z ihriska, ako
niektoré mužstvá. 

−TOMÁŠ HAMPACHEL −

V. liga sk.D: Tornaľa - Sklabiná 2:1 (0:0)

Zostava Sklabinej: Černoch,
Fűlőp, Karasi, Drieňovský, Zošák,
Berky, I.Černák, Ďurica, Žingor,
Takáč, Kalmár; na striedanie M.
Černák. Pred 100 divákmi rozho−
doval Valentýni.  

Sklabinčania vycestovali na zápas
do Tornale v značne oslabenej zo−
stave. Niektorí hráči chýbali z objek−
tívnych príčin − buď kvôli zraneniu a−
lebo pre školské povinnosti; niektorí
uprednostnili osobné aktivity. Na zá−
pas nastúpilo 11 statočných

Sklabinčanov, ktorí sa snažili podať
čo najlepší výkon. V úvode zápasu
už v 5.´ mali hostia prvú vážnejšiu prí−
ležitosť, keď Berky zabojoval s o−
brancami domácich, k lopte sa dostal
Takáč, ale jeho pokus letel tesne nad
domácu bránku. Ďalšie prebiehajúce
minúty priniesli vyrovnaný boj, keď sa
bojovalo o každý meter. Od 35.´mali
hostia viac z hry, ale svoju prevahu
nedokázali využiť. V 43.´ Berky  vý−
borne nabehol na center
Drieňovského, alebo jeho prudkú hla−

vičku brankár domácich reflexívne vy−
razil do bezpečia.   

V úvode 2.polčasu hostia mali zno−
vu príležitosť otvoriť skóre, ale
Zošákova strela tesne míňa domácu
bránku. Následne domáci podnikli
rýchly protiútok, keď pád Černocha
pod nohy domáceho útočníka arbiter
posúdil, ako nedovolený a následne
z 11−metrového kopu sa domáci ují−
majú vedenia gólom Betíka. V
58.´domáci mohli zvýšiť Nýrim, ale je−
ho strelu Černoch zneškodnil. V 62.´

Drieňovského tvrdá strela končí na
tyči domácej bránky. Hostia sa snaži−
li o vyrovnanie, ale v týchto chvíľach
šťastena bola naklonená domácim. V
73.´ hostia zahrávali trestný kop, lop−
tu do 16− ky zachytil Ďurica a poho−
tový teč prináša vyrovnanie zápasu.
Bežala 90.´, keď domáci strhli víťaz−
stvo na svoju stranu, keď trestný kop
do 16−ky umiestnil do hosťujúcej brá−
ny kapitán domácich Bodnár.
Hosťom i napriek prehre patrí poďa−
kovanie, že sa zomkli v danej situácii
a podali statočný výkon proti bojujú−
cim domácim. −  JOZEF PAHOLÍK− 

Góly za Príbelce: Horváth 2x, Pál,
Parkáni. Zostava domácich: Skopal −
Ďurčok, Trebuľa, Kollár, Prešinský,
Balík, Bariak, Macko, Pál, Horváth, T.
Parkáni. Striedali: Lukáš Parkáni,
Gajdoš. Zostava hostí: Dohnálek −
Žilka, Báťka, J. Kminiak, Tóth,

Hudec, Skabella, Sokol, Jaško, M.
Kminiak, Abelovský. Striedali:
Hriň, Dobrocký. Žlté karty: domáci:
David Pál, hostia: Dohnálek 2x
(červená karta). Rozhodoval:
Budáč z Lučenca pred 200 divák−
mi.   

Bol to zaujímavý zápas hlavne pre
futbalových fajnšmekrov, lebo videli v
derby zápase osem gólov. Hostia sa
ujali vedenia už v 2.´. Naopak domá−
ci v I. polčase v rozpätí jednej minúty
zvrátili stav v ich prospech. 

Hosťom znova patril úvod II. polča−
su, kedy po kombinačnej akcii vyrov−
nali na 2:2. Po chybujúcej obrane do−
mácich sa hostia ujali vedenia na 3:2.

No Príbelčanom sa znova podarilo
vyrovnať. Zápletku do zápasu vniesli
opäť hosťujúci hráči, ktorí zvýšili stav
na 4:3. Domáci však "nezložili zbra−
ne" a niekoľko minút pred koncom
zápasu upravili stav na konečných
4:4 hráčom Pálom. V nedeľu, 3.6.,
čaká Príbelčanov derby zápas, ktorý
odohrajú vo Vinici. 

− STANO CELLENG −

V. liga sk.D: Príbelce - D. Strehová 4:4 (2:1)

Napriek prehre si 11 statočných Sklabinčanov zaslúži pochvalu 

Kanonáda domácich a výdrž
hostí až do záverečného hvizdu  

Cenné body za kvalitný výkon

Príbelčania "nezložili zbrane"

Lesenice si prehru nezaslúžili 



Zostava Čebovce: L. Bojtoš − L.
Zaťko, P. Balga, Ďőrď, Š. Balga,
Knopp, Nozdrovický, Mudroň,
Gemer, Vlačuha, Košík; na strie−
danie Zatyko, Husár, Petényi, E.
Bojtoš. 

Zápas mužstiev zo spodnej čas−
ti tabuľky svojou kvalitou zodpove−
dal ich postaveniu. Stretnutie prie−
mernej úrovne prinieslo málo vzru−
chu, pričom Čebovčania nezopa−
kovali svoj výkon zo zápasu proti

vedúcemu mužstvu minulý týždeň.
V "remízovom" stretnutí boli nako−
niec šťastnejší domáci. Približne v
70.´ sa domáci ujali vedenia z pria−
meho voľného kopu. Tento náskok
udržali do konca zápasu, napriek
mierne zvýšenej aktivite hostí.

−LADISLAV MARTIN− 

l Op.  N. Ves  − D. Lom  1:2 (1:2)
Najslabší jarný domácich  

Rozhodovali: M. Kalmár, P. Kalmár,
ml.. Diváci: 40. Góly: D − Zőlley, H −
Krahulec, Odaloš. Najlepší na ihrisku:
D − Klacso, H − R. Kubolek.  Zostavy:
D − R. Zőlley, Balga, Jakubec, Iždinský,
Szabo, Híveš, Mihálik, Zőlley, Klacso,
stried.: Szatmáry, Vrbovkai, Baláži. H −
Slávik, Zvara, Matejkin, Tomajka, Oláh,
P. Chovan, R. Kubolek, Krahulec,
Petkov, Poliak, Odaloš, stried.: Bariak,
M. Kubolek. 

Húževnatý súper svojou bojovnosťou
zvíťazil nad slabšie hrajúcim domácim
mužstvom. Domáci sa snažili, ale hos−
tia umne udržali tesný náskok.
Domácim za snahu zvrátiť zápas patrí
pochvala.         − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

l S. Plachtince −  V. Čalomija 0:0
Zbytočne nervózny zápas 

Rozhodovali: Filkus, J. Balga,
Snopko. Diváci: 60. Najlepší na ihris−
ku: D − Bernáth, H − Tóth. Zostavy: D
− Abelovský, Tomaškin, Vozár, Adnok,
Sőlský, Šimun, Drozd, Bernáth, Čer−
voč, Stankovič, Cúth, stried.: Pavlov.
Kramarovič, Máth, Drozd, Mihálik,
Andok, Ľupták, stried.: Stankovič,
Uhrin, Tomaškin. H − Hudec,
Szuchetka, Máth, Mihalovič, Kováč,
Bolgár, Buriš, Pap, Varga, Tóth,
Lukács, Málik, stried.: Lukács, Kuzma.  

V Plachtinciach sa hral bojovný zá−
pas, aj keď trochu nervózny. Obidve
mužstvá si vypracovali niekoľko šancí,
no ani jedno mužstvo ich nevyužilo a
zápas skončil spravodlivou remízou
0:0. Vedenie domácich verí, že ich hrá−
či sa trochu spamätajú a záver sezóny
odohrajú lepšie ako dva posledné zá−
pasy.                     − MILAN MIKUŠ − 

l Želovce − S. Ďarmoty 0:4 (0:1)
Domácim nebolo súdené dať gól 

Rozhodovali: Majer, Ďurčov, Bodiš.
Diváci: 100. Najlepší na ihrisku: D −
Melišík, H − Ma. Varholák. Zostavy: D
− Bartoš, Kajtor, Lavo,  Bolička, Melišík,
Jágerský, Štefan, Juhoš, Merica,
Rybár, Ubrankovič, stried.: Celleng,
Rég, Tóth. H − Holub, Kollár, Zachar,
Holovic, Násaly, Klátik, Hajtman, Ma.
Varholák, Mi. Varhlolák, Ďőrď, Havrila,
stried.: stried.: Beňovič, Kollár,  Rajťug,  
Domáci sa mohli ujať vedenia už v 1.´,

keď Juhoš ponúknutú šancu nepreme−
nil. V ďalších minútach bola hra vyrov−
naná a šance vypracovali aj hostia, jed−
nu premenili na prvý gól zápasu. V II.
pol. mohli dať góly aj domáci, no vytvo−
rené šance nevyužili, keď aj dvakrát
trafili brvno brány hostí.  V snahe po vy−
rovnaní domáci otvorili obranu, čo sa
im nakoniec vypomstilo a hostia tieto
ponúknuté príležitosti dokonale využili. 

− Ing. LADISLAV  TÓTH − 

l K. n. Ipľom − K. Kosihy 3:2 (2:1)
Derby dvoch Kosíh priniesol 

zaujímavý futbal
Rozhodcovia: Szkabella, ml.,
Szkabella, st. Ambrozy. Diváci: 40.
Góly: D − Szkabella 2x, Moravčík, H −

Pixiades, Kotian. Najlepší na ihrisku:
D − Szkabella, H − Kotian. Zostavy: D −
Kalmár, Alakša, Klacso, Š. Kováč, Ľ.
Cseri, Nagy, Villám, T. Čeri, Szkabella,
Varga, Morvačík, stried.: Cibula. H −
Chrien, Hornyák, Z.  Balla, R. Balla,
Celleng, Vrbovkai, Pixiades, T. Gemer,
Berecký, Povalač, Kotian, stried.:
Petrík, V. Nászaly, G. Gemer, P.
Násali. 
Hostia si vytvorili miernu prevahu, da−

li aj prvý gól, ale Szkabella v priebehu
30 sekúnd vyrovnal a Moravčík na kon−
ci I. pol. zabezpečil vedenie pre domá−
ce mužstvo. Hostia za stavu 3:2 vyne−
chali 11 −tku, tak domáci po dlhom ča−
se opäť zvíťazili.   − ŠTEFAN DOBOŠ − 

l Olováry − B. nad Ipľom 2:1 (1:1)
Vyrovnaný zápas dobrej úrovne

Rozhodovali: Balga, Zaťko,
Ubrankovič. Diváci: 50. Góly: D −
Motoška, Nemčok, H − Molnár.
Najlepší na ihrisku: D − Nemčok, H −
Molnár. Zostavy: D − Bablena,
Paterman, Motoška, Nemčok, Haferník,
Adam, Katy, Fajčík, Žingor, Gluch, Š−
ramka, stried.: Račko, Vízi, Kanyó. H −
Penke, Kalmár, Nagy,  Molnár, E. Ďu−
rás, P. Gyurász, Buček, G. Gyurász,
Mihalovič, J. Nedela, J. Ďurás, Nedela,
stried.: E. Ďurás, Krupčiak.  

V zápase dobrej úrovne vyhrali do−
máci po vylúčení hráča domácich Žin−
gora na konci I. polčasu. Domáci sa
ťažko presadzovali proti kombinačne
dobre hrajúcemu Balogu. 

− MUDr. JOZEF KANYÓ − 

l Hrušov − Záhorce 3:2 (2:2)
Súboj o záchranu 

Rozhodovali: Győrgy, Húšťava,
Pásztor. Diváci: 80. Góly: D − Nácesta,
M. Fašang, P. Fašang, H − I. Filip, P.
Filip. Najlepší na ihrisku: D − M.
Fašang, H − R. Dadko. ŽK: D − T.
Korpáš, H − R. Jánošik, Béreš.
Zostavy: D − Tuhársky, Hojsa, Ľ.
Fischer, M. Fašang, J. Fischer,
Nácesta, Korpáš, P. Fašang, J. Kováč,
Bendík, Mihálik, stried: Kaštier, M.
Kováč. H − Hromada, Lalík, R. Jánošík,
Dadko, P. Filip, Majoroš, Dostál, M.
Filip, I. Filip, Černík, Melicher, stried.:
Béreš, Bódiš, I. Jánošík.  

Súboj o lepšie postavenie v tabuľke
medzi Hrušovom a Záhorcami začali
lepšie hostia. Už v 24.´odrazenú strelu
od brankára dorazil I. Filip a otvoril skó−
re 0:1. O dve min. nato P. Nácesta z
priameho kopu strelou pri zemi prekva−
pil brankára hostí a vyrovnal na 1:1. V
30.´ brankár domácich zle vyrazil loptu
a hostia zvýšili na 1:2.  Domáci mali
niekoľko pekných striel na bránku sú−
pera, avšak až v 45.´po rohovom kope
hlavičkou vyrovnal M. Fašang na 2:2. V
II. pol. otvorili skóre v 50.´domáci po
centrovanej lopte Nácestu P. Fašang
zvýšil na 3:2. Hostia potom upadli do
letargie a nedokázali si už vytvoriť tlak,
ktorým by skóre obrátili vo svoj pros−
pech. Domáci mali ešte niekoľko pek−
ných akcií, ktoré ale nedokázali gólovo
zakončiť. 
Žiaci: Hrušov − Čebovce 20:0  

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −
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Čadca −  B. Bystrica 
MFK N. Baňa − L. Lúčka 
Žiar n. Hr. − Kalinovo 
Z. Poruba − Ďanová 
V. Krtíš − Turany 
Tisovec − L. Štiavnica 
Martin − K. N. Mesto 
Žilina B − Krásno

1:0
5:1
3:1
3:1
−

2:0
5:0
6:1

V.liga sk. D
Tornaľa − Sklabiná 
Lesenice − Hajnačka 
Príbelce − D. Strehová 
Hrnč. Ves − Vinica 
Tomášovce − Čebovce 
Tachty − Nenince 

2:1
2:4
4:4
1:2
1:0
15:0

MRS − Dospelí

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ

Kosihy n. I. − 18 b., O. N. Ves − 3b.

V. liga sk.D: Tomášovce - Čebovce 1:0 (0:0)

Remízové stretnutie pre domácich

OKRES − DORAST

OKRES − ŽIACI

lSEČIANKY− SKLABINÁ "B" 5:0 (4:0)
G: Csaba Villant 2,Vojtech Oroszlány 2,
Blaško Zoltán 
lBUŠINCE − M. ČALOMIJA  14:0 (8:0)
G:Tibor Rácz 8, Oravec Tomáš, Rácz Karol
2, Tóth Erik, Motoška Adrián 2 
lV. ZLIEVCE  − M. KAMEŇ 1:8 (0:3)
G: Sokol Vladimír − Korbeľ Maroš, Špaldoň
Lukáš  5, Bednár Lukáš, Novák Pavel

l ČEBOVCE− ŽELOVCE 5:0 (5:0)
G: Balga Matej,Balga Patrik,Cibuľa
Peter,Bojtoš Erik,Balga Miroslav 
l BALOG n.I. − VINICA 4:1 (0:1)
G: Stránovský Zsolt 2, Oroszlány
Miroslav, Kalmár Dominik − Tóth Szilárd

lSKLABINÁ − D. STREHOVÁ 4:2 (3:1)
G: Melišík Matej, Botoš Timotej, Lauko
Christopher, Dudáš Marko − Hriech Dávid 2
lČEBOVCE −  O. N. VES 1:15 (1:4)
G: Galbáč Pavel − Marčok Richard, Avdyl
Berisha 4, Zollei Tibor, Krajč Erik, Klacso
Daniel 3, Nagy Dávid 3, Zahorec Ladislav 2
lBALOG − HRUŠOV 4:3 (1:1)
G: Torok Gabriel 3,Tóth Benjamín − Kováč Ši−
mon 2, Červenák Jozef
lK. KOSIHY − BUŠINCE 1:4 (1:0)
G: Kotian Nikolas − Iboš Dominik, Jakubec
Jozef, Koštial Dominik 2
lVINICA − PRÍBELCE 3:0 (kontumačne)
lNENINCE − LESENICE 8:0 (8:0)
G: Sladovnák Dávid 5, Hriech Dominik 2,
Ohajda Ľuboš

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ

27.5.2012:M.Kameň − M. Zlievce
7:0 (2:0), Sklabiná „B“ − TJ V.

Zlievce 3:0 kontumačne 
Malá Čalomija − Sečianky 0:5 (0:1) 

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ

I. trieda OKRES 

Pozývame priaznivcov 
HISTORICKEJ LUKOSTREĽBY  

na medzinárodné preteky 
v tejto športovej disciplíne

do Želoviec  2.6. od 9.00 hod. 
v priestoroch želovskej strelnice 

neďaleko želovských pivníc. 
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Na turnaj koncom apríla sa prihlásilo
11 družstiev zo základných škôl, me−
dzi ktorými boli aj učitelia z gymnázia
a po prvý raz aj zo SOŠ V. Krtíš.
Učiteľov doplnili aj podnikatelia, ktorí
sa ale do konečného poradia nezara−
túvajú. 
Družstvá, v ktorých musia byť na pa−

lubovke dve ženy a môžu nastúpiť aj
dvaja rodičia, organizátori rozdelili do
3 skupín. V základných skupinách sa
mužstvá stretli každé s každým a ví−
ťazi skupín postúpili do vyraďovacích
bojov o konečné poradie. Medzi se−
mifinalistov postúpili aj hráči z radov
podnikateľov, ktorí sa v boji o finále
stretli s učiteľmi z Balogu nad Ipľom.
Podnikatelia, z ktorých viacerí hráva−
jú, či hrávali za volejbalový klub Pollar
V. Krtíš si so snaživými Baločanmi
poradili a  čakali na víťaza druhého
semifinále medzi Gymnáziom a I. ZŠ.
Do finále po tuhom boji nakoniec po−
stúpili mnohonásobní víťazi tohto tur−

naja, hráči I. ZŠ a gymnazisti sa v bo−
ji o konečné umiestnenie stretli s uči−
teľmi z Balogu. Vzájomný súboj dob−
re rozohrali a prvý set vyhrali pomer−
ne hladko. Keď v druhom sete viedli
24:13, nikto nepochyboval o ich ví−
ťazstve. Potom však prišla strata a na
podanie za stavu 24:14 prišla učiteľ−
ka z Balogu, ktorá šnúrou 10 bodov
dotiahla svoje mužstvo k remíze.
Povzbudení Baločania si už potom ví−
ťazstvo nenechali ujsť a zvíťazili 2:1. 

Vôľa zdolala únavu
i súpera

Aj finálový zápas medzi I. ZŠ a pod−
nikateľmi sa hral na 3 sety. Ten sa
začal už po 21.00 hodine. Po prehra−
tom prvom sete sa zdravo športovo
"nahneval" Ján Nácesta − priateľ ško−
ly a k obetavému výkonu vo finálo−
vom zápase v neskorých nočných
hodinách strhol aj ostatných spolu−
hráčov − riaditeľa Mgr. Dušana

Gálika, jeho manželku Ing. Paulu
Gálikovú, Katarínu Marcoňovú, Mgr.
Ľuba Dulu a Mgr. Pavla Demetera.
Na striedanie bola pripravená aj Mgr.
Valéria Kmeťová. Nadšeným výko−
nom napokon učitelia z I. ZŠ zdolali
podnikateľov 2:1. 

Družstvo zo ZŠ na Komenského
ulici ukázalo nie iba vysokú športovú
výkonnosť, ale aj skvelé vôľové vlast−
nosti, ktorými prekonali únavu z dlhé−
ho dňa. Úspech slávili aj ich organi−
zátorské schopnosti, veď o každého
z účastníkov bolo dobre postarané a
nechýbala ani záverečná diskotéka, i
keď učitelia po celodennom turnaji už
iba ťažko rozhýbali unavené nohy k
tancu. Štafetu po I ZŠ preberú na je−
seň podnikatelia, ktorí budú mať čo
robiť, aby prevýšili tento turnaj po or−
ganizačnej i športovej stránke. 
Konečné poradie 20. ročníka volej−
balového turnaja učiteľov a priate−
ľov školy okresu V. Krtíš: 1. ZŠ na
Komenského ul. V. Krtíš; 2. ZŠ s MŠ
Balog nad Ipľom, 3. Gymnázium A.
H. Škultétyho V. Krtíš; 4. ZŠ  Nám. A.
H. Škultétyho V. Krtíš, 4. ZŠ s MŠ Že−
lovce, 4. ZŠ s MŠ D. Strehová, 4. ZŠ
s MŠ Bušince, 4. ZŠ s MŠ V. Čalo−
mija, 4. ZŠ na Komenského ul. "B"; 4.
SOŠ V. Krtíš. 

−P. GAŠPAROVIČ−  

Pod vysokou sieťou vládne I. ZŠ
Už 20 rokov sa pravidelne schádzajú učitelia základných škôl nášho okresu, aby si zmerali sily vo vo−

lejbale zmiešaných družstiev. Kým na začiatku to bol iba turnaj medzi učiteľmi na ZŠ Komenského, rok−
mi sa toto podujatie rozrástlo na turnaj, na ktorý sa tešia všetci učitelia holdujúci tomuto krásnemu špor−
tu. Dokonca im nestačí v roku jeden turnaj, ale usporiadajú ich každý rok dva − na jar a na jeseň. Ten
prvý v jubilejnom roku usporiadali na pôde ZŠ na Komenského ul. vo V. Krtíši za pomoci kolegov zo su−
sednej školy na Nám. A. H. Škultétyho, kde sa hrali zápasy jednej zo skupín. 

Tvrdý smeč Jána Nácestu súperove bloky často nestíhali

Dobrý príjem je základom kvalitného útoku

Konenčné výsledky turnaja 
vyhlásili Mgr. Ľubo Dula 

a Mgr. Dušan Gálik

O druhé miesto Baločania 
tvrdo bojovali, nakoniec 

ho však získali

zaoberajúca sa poľnohospodárskou 
výrobou a skladovaním poľnohospodárskych výrobkov 

prijme v rámci hlavného pracovného pomeru 

PRACOVNÍKA DO RIADIACEJ
FUNKCIE.

Spoloènos� KORPOD, s.r.o. 
s prevádzkou v Leseniciach, okr. Veľký Krtíš 

Požiadavky :
− minimálne SŠ vzdelanie

− prax v odbore minimálne 3 roky
Kontakt: 0908 784 457



n Predám kočík po jednom dieťa−
ti v dobrom stave (2−kombinácia)
+ predám vajíčko. Cena: 120 eur.
Možnosť kúpiť aj osobitne. Inf. m
0917 505 608.                np − 823
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, rotačnú
kosačku, sejačku, pluhy a nese−
né brány a kameňový šrotovník.
Inf. m 48 97 315, 0915 481 871.

np − 824

n Predám 3−izbový (zrekonštru−
ovaný) byt na Viničkách (7.pos−
chodie). Cena dohodou. Inf. m
0908 559 254.               np − 825
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové (nepoužité) tehly,
rozmer 25 x 25 x 40 cm. Cena:
1,35 eur/ks aj iný stavebný mate−
riál. Inf. m 0915 890 257.

np − 826
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT SCENIC 1.9
DTi, r. v. 1999 vo výbornom tech−
nickom stave. Treba vidieť. Cena:
2.500 eur. Inf. m 0907 854 126.

np − 827

n Predám záhradku na
Priemstave. Inf. m 0903 534 933.  

np − 829
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem čašníčku na absol−
ventskú prax. Inf. m 0903 534
933.                             np − 830
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu alebo brigádu
ako kuchár. Inf. m 0944 241 798.  

np − 831
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Cena: 17,00
eur/q. Inf. m 047/48 71 197.  

np − 832
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový (nezaria−
dený) byt na Viničkách (s balkó−
nom, 3.poschodie). K dispozícii
od 1.júna. Inf. m 0908 284 244.

np − 833

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 5611 a 8011,
príslušenstvo a Š−FELICIU. Inf. m
0918 276 872.                 np − 834
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám budovu aj s pozem−
kom, vhodná na podnikateľské aj
nepodnikateľské účely. Cena do−
hodou. Súrne. Inf. m 0905 871
851.                           np − 835
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu (sek−
tor) − možnosť zariadiť dve izby.
Treba vidieť. Cena: 100 eur. Inf.
m 0905 418 026.            np − 836

l Kúpim ornú pôdu − lesy alebo
trávnaté porasty a dom na samo−
te. Inf. & 0907 48 48 40.  np − 837
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 24.5. sa našiel jeden fa−
rebný kľúč pri predajni
Záhradkárske potreby Novák (pri
železných schodoch) na
Nemocničnej.  Majiteľ sa môže
prihlásiť osobne v redakcii. 

np − 838
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sklabinej. Cena: 30.000 eur. Inf.
& 0918 535 546.           np − 839
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ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
Kontumujeme MFS nasledovne: a) I. trie−

da žiaci Nenince – Lesenice a priznávame 3
body v prospech FK Nenince podľa SP čl.
100/e skóre 8:0 zostáva v platnosti, b) I. trie−
da dorast 17. kolo Čebovce – Želovce a pri−
znávame 3 body v prospech FK Čebovce
podľa SP čl. 100/e, skóre 5:0 zostáva v plat−
nosti, c) II. trieda dospelých 23. kolo Bušince
– M. Čalomija a priznávame 3 body v pros−
pech FK Bušince podľa SP čl. 100/e, skóre
14:0 zostáva v platnosti.

ŠTK prerokovala HNS diváka domácich
(podľa zápisu o stretnutí) v MFS I. trieda do−
spelí 17. kolo Záhorce – O. N. Ves, prípad
odstupujeme na DK.

Predvolávame na zasadnutie ŠTK z MFS
17. kola I. trieda dospelí 17. kolo Záhorce –
O. N. Ves R− Jozefa Filkusa.

Chyby v zápise o stretnutí: a) Jozef
Košelák (23. kolo II. trieda Bušince – M. Ča−
lomija – nevyplnený dátum narodenia Hl. u−
sporiadateľa), b) Jozef Húšťava (18. kolo I.
trieda dospelí S. Plachtince − Želovce  − ne−
vyznačená kolónka nastavenie hracieho ča−
su v II. polčase).

Nariaďujeme odohrať MFS nasledovne: II.
trieda dospelí 25. kolo dňa 3.6.2012 o 14:00
h. M. Čalomija – Sklabiná „B“, Bušince – M.
Kameň, M. Zlievce – V. Zlievce.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D164 ŽK zo dňa 20.5.2012 I. trieda: R.
Datko 901210 Záhorce, A. Nagy 830808, T.
Kuzma 810107 V. Čalomija,P. Petkov
830819 D. Lom, J. Ďurás 860726 Balog, P.
Nácesta 880929, P. Augustín 770112, M.
Fašang 890126 Hrušov, J. Pavlov 760321 S.
Plachtince, G. Černík 740430 Želovce, J.
Villám 840515 Kosihy n. I., R. Rajťúk 850424
S. Ďarmoty, V. Žingor 880102, D. Dobra
910110 Olováry.
II. trieda ŽK: M. Liščinský 720229 V. Zlievce,
E. Tóth 920808 Bušince, Z. Blaško 800818,
G. Varga 910801 Sečianky.
D165 D. Dobra 910110 Olováry 1 MFS pod−
mienečne od 23.5.2012 do 22.8.2012 podľa
1/5a, poplatok 5�eur.
D166 T. Krahulec 910102 V. Zlievce 1 MFS
podmienečne od 23.5.2012 do 22.8.2012
podľa 1/a, poplatok 5 eur.
D167 P. Augustín 770112 Hrušov 1 MFS ne−
podmienečne od 23.5.2012 podľa 1/13−5a,
poplatok 5 eur.
D168 G. Černík 740430 Želovce 1 MFS ne−
podmienečne od 23.5.2012 podľa 1/13−5a,
poplatok 5 eur.
D169 G. Varga 910801 Sečianky 1 MFS ne−
podmienečne od 23.5.2012 podľa 1/13−5a,
poplatok 5 eur.
D170 DK trestá FK Lesenice poplatkom 30 �
podľa RS E−A/k za družstvo žiakov, poplatok
7 eur.
D171 DK predvoláva na 30.5.2012 o 16.00

h. z MFS I. trieda dospelých medzi FK
Záhorce – FK O. N. Ves: R – Jozef Filkus,
AR1 – Gabriel Skabella, AR2 – Ján Ambrózi,
za FK Záhorce: hl. usporiadateľ – Tibor
Béreš, kap. – Pavel Černík, ved. mužstva –
Ing. Jaroslav Filip, za FK O. N. Ves: ved.
mužstva – Štefan Bojtoš.
D172 DK trestá FK Želovce poplatkom 30 �
podľa RS E−A/k za družstvo dorast, poplatok
7 eur.
D173 DK trestá FK Príbelce mužstvo žiakov
pokutou 50 � a zastavením činnosti na 1 MFS
podmienečne od 23.5.2012 do 22.8.2012
podľa 2/5, poplatok 5 eur�.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do
15 dní od zverejnenia v Spravodaji ObFZ.  

KR (predseda, Ladislav Martin)
Dospelí I. trieda 20. kolo 3.6.2012 o 17:00 h.
V. Čalomija – O. N. Ves (Košelák, Snopko,
J. Balga), D. Lom – Hrušov (Majer, F. Balga,
Zaťko), Záhorce – Olováry (G. Skabella, Ď−
určov, M. Skabella), Balog – Kosihy n. I.
(Ubrankovič, Filkus, Bódiš), K. Kosihy – Že−
lovce (Húšťava, Pásztor, Ambrózi), S. Ďar−
moty – S. Plachtince (KR, M. Kalmár, P.
Kalmár ml.).
Dospelí II. trieda 25. kolo 3.6.2012 o 14:00 h.
M. Čalomija – Sklabiná „B“ (Filkus,
Ubrankovič), Bušince – M. Kameň (F. Balga,
Majer, Zaťko), M. Zlievce – V. Zlievce
(Košelák, M. Kalmár).

Dorast  19. kolo 3.6.2012 o 14:30 h.
Bušince – Vinica (o 11:30 h. Zaťko, F.
Balga), Čebovce – Balog (2.6.2012 o 17:00
h. Pásztor).

Žiaci  20. kolo 2.6.2012 o 17:00 h.
Sklabiná – O. N. Ves (3.6.2012 o 15:00 h. P.
Kalmár ml.), D. Strehová – Hrušov (P.
Kalmár ml.), Čebovce – Bušince (3.6.2012 o
14:00 h. Pásztor), Balog – Príbelce (3.6.2012
o 15:00 h. Bódiš), K. Kosihy – Lesenice
(3.6.2012 o 15:00 h. Ambrózi), Vinica –
Nenince (Majer).

Správy zo sekretariátu:
Upozorňujeme kluby, ktoré žiadajú o za−

registrovanie novovzniknutého klubu, zare−
gistrovanie zmeny názvu klubu, prípadne
klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch existujú−
cich klubov, že všetku náležitú dokumentáciu
sú povinné zaslať na matriku SFZ najneskôr
do 31.5. (v prípade zlúčenia klubov sú oba
kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce
majstrovské súťaže!).

Žiadame všetky futbalové kluby, aby sa s
plnou vážnosťou venovali projektu ISSF a
zaregistrovali za svoj klub "Klubového ISSF
manažéra". Do dnešného dňa sú zaregistro−
vané iba dva FK Sklabiná a M. Kameň.
Všetky nejasnosti okolo projektu ISSF vám
poradí a zodpovie na vaše otázky sekretár
ObFZ.

Projekt Informačného systému slovenské−
ho futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej

etapy spustením registrácie klubmi splno−
mocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF
manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF
(www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístup−
ný v časti "Registračné formuláre" formulár
"Registračný formulár Klubový ISSF
Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF do−
kumentu. Všetky potrebné informácie k vypl−
neniu registračného formuláru sú uvedené
priamo v dokumente. Upozorňujeme na ú−
radné overenie podpisu štatutárneho orgánu
klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a o−
verenia podpisu štatutárneho orgánu klubu
(Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť
Adobe Reader (www.adobe.com/sk/pro−
ducts/reader.html )
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k
dispozícii email  registracia@futbalnet.sk, po−
prípade kontaktujte výkonného manažéra
projektu ISSF. 

− LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ −

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 47 

n Predám 3 − izb. byt na
Ul. Ľ. Štúra (1. posch.)
Inf.: m 0918 523 976

np − 1000 

PO UZÁVIERKE n Predám starý dom v Peťove.
Aj na splátky. Inf. m 0905 506
892.                          np − 828

n Predám Renault Clio, r.v. 98,
STK, Ek, platné, , šedá metelíza
+ 4 pneu grátis. Cena 1100 eur.
Inf. m 0908 964 470    np − 1001

n Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Ul. Píseckej (74 m2, dva
balkóny, kompletne prerobený,
čiastočne zariadený). Cena náj−
mu: 290 eur/mesačne. Inf. &
0905 312 301.             np − 741


