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Chlapci pod pódiom maľovali
temperovými farbami počas
piesne mamám kvety,  dievčatá
spievali a dramatizovali text pies−
ne.
Spolupráca  so Základnou ško−
lou je perfektná, užili sme si hu−
morné chvíle pri  nácviku spoloč−
nej piesne. Deti Základnej školy
odprezentovali svoj talent okrem
prednesu básní a spevu piesní i
v tanci na rómsku pieseň,  čo
potešilo nejedno rómske srdce.
Kultúrnu akciu uzavrela
Základná škola D.Plachtince.

Pod vedením  učiteľky Mgr. Soni
Kuvikovej si žiaci pripravili a
predviedli svoje výborné herecké
výkony v divadelnom predstave−
ní Popoluška. Ďakujeme a teší−
me sa na ďalšiu spoluprácu.
Všetci účinkujúci boli za svoje
výkony odmenení občerstvením,
ktoré pre ne pripravil obecný ú−
rad.
Poďakovenie za spoluprácu pat−
rí riaditeľke Základnej školy
Dolné Plachtince Mgr. Evke
Uhrinovej, pani učiteľke Mgr.
Soni Kuvikovej, starostovi obce
Stredné Plachtince Štefanovi
Benkovi za pomocnú ruku, ktorú
nám v rámci svojich možností
poskytuje, Mgr. Ľubke
Sýkorovej, Mgr. Marienke
Ferancovej a Zdenke Milčíkovej
za kreatívne nápady a kultúrny
zážitok s deťmi.                        

− DIANA KRNÁČOVÁ−

Divákom v sále a odbornej porote, v
ktorej boli predseda  Mgr. Jozef Kortiš
z tanečného štúdia Aplaus Lučenec,
Mgr. Patrik Rechtorík tanečník a pe−
dagóg  z II. ZŠ vo V.Krtíši a  Mgr.
Irena Cibuľová z CVČ V.Krtíš sa pred−
stavili tanečné krúžky a kluby moder−
ného tanca zo základných škôl:
Hrušov, Bušince, Čelovce, Želovce,
ZUŠ V. Krtíš a ZUŠ M. Kameň, pra−
coviská: V. Čalomija, M. Kameň, V.
Krtíš, Bušince i tanečný klub FLASH
V. Krtíš. 
Súťažiaci žiaci predviedli 28 choreo−

grafií v rôznych tanečných kategóri−
ách. Po zhliadnutí všetkých súťažia−
cich porota udelila jednotlivým zosku−
peniam bronzové, strieborné a zlaté
pásma a  rozhodla, že na krajskej sú−
ťaži budú náš okres reprezentovať v
kategórii Show choreografie − juniori
tanečná skupina "Cvičky"  s vedúcou
skupiny Mgr. Elenou Horváthovou zo
ZUŠ V. Krtíš s choreografiou "Afrika",
v  kategórii Disco choreografie − juni−
ori tanečný klub ZUŠ M. Kameň s
choreografiou "Reper v ríši divov" s
vedúcou Lýdiou Takáčovou a v kate−
górii  Scénické choreografie − juniori
postúpila opäť skupina "Cvičky" zo
ZUŠ V. Krtíš s choreografiou "Smäd".
Porota rozhodla, že najlepšie výkony

predviedla  a teda putovný pohár pri−
mátora mesta V. Krtíš získala tanečná
skupina "Cvičky" zo ZUŠ V. Krtíš.
Pohár im odovzdal prednosta mesta
Ing. Roman Wágner a keďže ho táto
skupina získala už tretíkrát po sebe,
ostáva už táto trofej natrvalo v ich ru−
kách. 

−ANDREJ BABIAR−

Deň matiek si pripomenuli aj v Stredných Plachtinciach
V Stredných Plachtinciach  sa v kultúrnom dome 11. 5. 2012 konal Deň matiek. Zišli sa na ňom nielen mam−
ky detí, ale všetci občania obce. Osobne bol pozvaný  celý Klub dôchodcov Júliusa Pántika vedúcou klubu
pani Máriou Ferancovou. Deti vyčarili úsmev na tvárach prítomných milými básňami o svojich pokladoch −
mamkách, divadielkom o jarných kvetoch, ľudovými piesňami a tancom na modernú pieseň od skupiny
Lunetic − Moje máma.

Dvanástykrát v rytme tanca

Tanečná skupina Cvičky pri ZUŠ V. Krtíš sa okrem víťazstva a po−
stupu v jednotlivých kategóriach tešila aj zo zisku pohára primáto−
ra V. Krtíša

Svojich rovensíkov 
povzbudzovali malí tanečníci 

v hľadisku

Aj strednoplachtinské deti vzdali úctu svojim drahýjm maminkám a starkám

Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské
kultúrne stredisko (MsKS) a Mesto V. Krtíš pripravili v priestoroch
MsKS 9.5. 2012 už  XII. ročník okresnej súťažnej prehliadky moder−
ného tanca "V Rytme tanca" o pohár primátora mesta V. Krtíš.
Poslaním tejto súťaže je podporovať a podnecovať umeleckú kvalitu
tanečných kolektívov. Vzájomnou konfrontáciou a verejnou prezentáci−
ou prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne moderného tanca. 
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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 BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK 
ALEBO KOTÚČOV VÝMENA ZDARMA.

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

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

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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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.)
Vaše znamenie nabehlo na vlnu úspechov, či
už ide o vašu kariéru v zamestnaní alebo o
materiálne a finančné zabezpečenie. Tak to
náležite využite. Toto všetko si vašou dote−
rajšou usilovnosťou zaslúžite. Naďalej exce−
lujete v oblasti citov a lásky, pretože táto ob−
lasť vášho života je naďalej vašou prioritou.
Na chvíľu sa zastavte a pozorne si všímajte
vašich partnerov, pretože majú pocit, že ich
prejavy náklonnosti a oddanosti k vám ne−
doceňujete. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Aj počas tohto týždňa sa budete v zamest−
naní boriť s prekážkami a problémami, ale
ste nabití nesmiernou energiou a odhodla−
ním, čo vám pomáha všetky  nepríjemnosti
zvládať. Vydržte ešte chvíľu a vaša trpezli−
vosť vám prinesie šťavnaté ovocie v podobe
úspechu a finančného ohodnotenia. Vaše
súkromné a rodinné záležitosti máte v abso−
lútnom poriadku a hlavnú zásluhu na tom
majú vaši partneri. Preto by ste sa im mali
počas víkendu nejako revanšovať.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Po dlhom čase aj na vaše znamenie doľahla
kríza, ktorá zasiahne hlavne vašu psychiku.
Preto sa obrňte veľkou trpezlivosťou vo všet−
kom, čo budete na pracovisku podnikať, le−
bo nebudete schopní plného sústredenia sa
na povinnosti, ktoré máte naplánované.
Aspoň že v citovej oblasti vám všetko vy−
chádza k vašej spokojnosti. Vaši partneri sú
vám nesmiernou oporou a istotou. Nechajte
ich, nech sa o všetko postarajú. Robia to ra−
di a ochotne, pretože im na vás nesmierne
záleží.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Na rozdiel od predchádzajúceho pracovne ú−
spešného týždňa sa vám od pondelka do
stredy bude dariť striedavo. Štvrtok a piatok
očakávajte vážne problémy, ktoré vám zne−
možnia všetky vaše snahy úspešne zvládnuť
povinnosti. V osobnom, rodinnom a partner−
skom živote sa nebudú diať žiadne mimo−
riadne udalosti, ktoré by od vás vyžadovali
osobnú angažovanosť. Hlavne počas víken−
du sa snažte odpočívať.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Aj počas tohto týždňa sa môžete spoľahnúť
na to, že sa vám na pracovisku bude dariť
všetko, do čoho sa pustíte. Máte možnosť u−
pevňovať si vaše postavenie. Zároveň sa
vám otvára priestor dokázať vašim nadriade−
ným, že ste hodní lepšieho využitia vašich
schopností na vyššom poste. Aj v oblasti
lásky a citov sa môžete tešiť na príjemné
chvíle po boku vašich partnerov. Nachádzate
v nich veľkú oporu a istotu, preto sa im snaž−
te počas nadchádzajúceho víkendu venovať
najlepšie, ako viete.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Pripravte sa na to, že v zamestnaní počas
týchto dní nebudete mať na ružiach ustlané,
ale že budete nútení riešiť niekoľko pracov−
ných problémov naraz. Fyzicky aj psychicky
vás to bude vyčerpávať. Pokiaľ podnikáte,
snažte sa v tomto týždni vyhnúť finančným
transakciám, hlavcne úveru. Naopak, v ob−
lasti vašich rodinných a partnerských záleži−
tostí sa môžete venovať všetkému, čo poci−
ťujete ako potrebu zmeniť a budete úspešní.
Počas voľných dní si doprajte relax a nič sa
nestane, ak budete trochu iba tak leňošiť.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Ak patríte k  zamestnancom, ktorí svoju prá−
cu berú príliš zodpovedne, tak buďte v po−
hode. Je pred vami týždeň, v ktorom budete
zvládať všetky vaše úlohy s ľahkosťou a bu−
dete ich schopní včas odovzdať spracované
k absolútnej spokojnosti vašich nadriade−
ných. Dariť sa vám bude aj v oblasti rodiny,
ktorá je pre vaše znamenie veľmi dôležitá.
Všetci vaši najbližší vám jasne dávajú najavo
svoju spokojnosť, čo vás taktiež napĺňa šťas−
tím a celkovou pohodou. Ak naplánujete na
víkend program pre všetkých, môžete si byť
istí, že nikto zo zainteresovaných vám nepo−
vie nie.

LEV (23.7. − 22.8.)
Aj počas tohto týždňa budete cítiť vnútornú
nervozitu, zvlášť na pracovisku. Stačí, ak sa
na chvíľu zastavíte a poriadne sa okolo seba
poobzeráte. Zistíte, že všetci a všetko, čo ste
si naplánovali funguje ako má a verte, že do−
konca zistíte, že sa dejú zmeny, ktoré vám
prinášajú iba samé pozitíva. Môžete si počas
týchto dní dovoliť tráviť viac času s vašou ro−
dinou, ktorej ste sa dlhšiu dobu nemohli ve−
novať tak, ako by si zaslúžili. Aj víkend by ste
im mali venovať.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Tieto dni vás budú preverovať hlavne v ob−
lasti vašej odolnosti a trpezlivosti. Nech sa
budete snažiť akokoľvek, všetka vaša snaha
bude korunovaná neúspechom, čo nebude
mať pozitívny vplyv na vašu psychiku. Pokiaľ
máte v úmysle začať s podnikaním, odložte
to na prajnejšie obdobie. Urobíte dobre, ak
vaše dočasné pracovné neúspechy a po−
dráždenosť z nich nebudete ťahať do vášho
súkromia a rodiny, pretože by ste nimi moh−
li narušiť pohodu a harmóniu, ktorá tam vlád−
ne. 

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Váš zmysel pre estetiku a detail budete môcť
počas týchto dní využívať maximálne vo
všetkom, do čoho sa v zamestnaní pustíte,
čím vaše pracovné výsledky povýšite na u−
melecké diela. Hviezdy sú vám naklonené,
takže máte veľkú šancu získať aj lepšie po−
stavenie na pracovisku. Rovnaké úspechy
budete prežívať aj vo vašom osobnom, či ro−
dinnom alebo partnerskom živote. Nič, čo bu−
dete chcieť, vám nebude odmietnuté. 

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Snažte sa vaše dôležité pracovné záležitosti
odložiť na príhodnejšie obdobie, pretože ten−
to týždeň vás zastihne v nepohode.
Nebudete schopní sústrediť  pozornosť na
povinnosti, ktoré ste si naplánovali a mohli
by ste spôsobiť viac škôd ako osohu. Máte
aspoň možnosť presunúť vašu energiu na ro−
dinu a partnerov, ktorým chýba vaša spoloč−
nosť. Budete mať na to príležitosť počas nad−
chádzajúceho víkendu, tak sa snažte vymys−
lieť zaujímavý program.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Ešte tento týždeň vám bude v zamestnaní
hviezdna obloha priať. Využite to a urobte
maximum práce, ktorú máte naplánovanú na
dlhodobé obdobie. Od budúceho týždňa sa
vám na určitú dobu šťastena otočí chrbtom.
No v súkromí, v láske a citoch sa nemusíte
obávať žiadnych negatívnych, alebo neoča−
kávaných zmien. Všetci vaši najdrahší sú
spokojní a šťastní, čo aj vás vnútorne uspo−
kojuje. Počas nadchádzajúceho víkendu má−
te možnosť venovať sa vašim koníčkom.

HOROSKOP

S Milanom Gaľom
sme sa stretli v
Európskom parla−
mente v Štrasburgu
a v Bruseli, kde bol
europoslancom. So
záujmom si popoze−
ral Pokrok a podaro−
val mi svoju útlu
knižôčku Aforizmy I.
Povedal, že z nej
môžeme čokoľvek
publikovať, lebo že
sa snaží vidieť kaž−
dodenný život s odstupom a
humorom, aj keď nie vždy je
veselo. Ale, vraj to robí pre−
to, aby sme sa usmiali. M.
Gaľa mal pekný zvyk, keď si
s niekým vymenil vizitku, po−
sielal mu na Vianoce a me−
niny blahoprajné pohľadnice.
Minulý rok na Vianoce mi
prišla okrem pohľadnice aj
druhá knižka Aforizmy II., ale
do mojej zbierky už nepri−
budne žiadna ďalšia, preto−
že MUDr. Milan Gaľa (*
1953) zomrel 1. 6. 2012 za
volantom svojho auta na ná−
sledky infarktu. Jeden jeho
aforizmus znel: "Bol srdečný
ako infarkt." Nemohol tušiť,
že práve tento sa naplní do
posledného písmena.
Pripomeňme si tohto vzdela−
ného, príjemného človeka a
politika (čo sa žiaľ, o všet−
kých nedá povedať) niekoľ−
kými myšlienkami na zamys−
lenie:  
l Ak niečo vyhodíš z hlavy,
spadne ti kameň zo srdca. 
l Neprestávaj v najlepšom,
čo ak bude ešte lepšie? 

l Nabrúsení
tupci zakaždým
vyostria debatu. 
l Mal jasnú ví−
ziu. Províziu. 
l Pohoničovi by
nemalo šibať. 
l Trafení bývajú
strelení. 
l Keď sa dlho−
dobo snažíš za−
chovať vlastnú
tvár, dostaneš
po papuli. 

l Bol jeleň z toho, že má
parohy. 
l Tragédiou je, ak sa začne
neobmedzene používať ob−
medzený rozum. 
l Je nezaplatiteľné, že kaž−
dý je takmer podplatiteľný.

Minca pod jazyk, je jediný 
peniaz, ktorý si človek môže
vziať do hrobu (M. Gaľa − Aforizmy II.) 

R. HORNÁČEKOVÁ

MUDr. Milan Gaľa 
(* 1953) 

zomrel 1. 6. 2012
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Chcel tento šport, ktorý sa stal jeho
koníčkom a v súčasnosti profesio−
nálnym zamestnaním priblížiť i o−
statným mladým, ale aj starším mu−
žom a žiakom, preto využil priesto−
ry starej budovy materskej škôlky a
pretvoril ju i za pomoci obecného ú−
radu do dnešnej podoby. Zároveň
sa stal predsedom  fitnescentra a
dodnes ho udržiava v chode. Naše
fitnescentrum slúži širokej verej−

nosti. Schádzajú sa v ňom pravi−
delne nielen muži ale aj ženy, kto−
ré cvičia tae bo, pilates, ale i posil−
ňujú na širokom výbere posilňova−
cích strojov, ktorých je v súčasnos−
ti 20. Športovci sa môžu počas cvi−
čenia alebo aj po ňom občerstviť vo
fit bare, kde sú k dispozícii rôzne e−
nergetické i klasické nápoje, čaje i
energetické tyčinky. V snahe moti−
vovať a podchytiť chlapcov a mla−
dých mužov, ktorí pravidelne posil−
ňujú sme uskutočnili súťaž ,,Silový
trojboj,,. Dňa 28.05.2012 sa konal
druhý ročník tohto podujatia. Do sú−
ťaže sa prihlásili mladí muži, ktorí si
chceli zmerať svoje sily. Súťažilo sa
v troch disciplínach: squat (drep),
benchpress (tlak na lavičke) a de−
adlift (mŕtvy ťah). Súťaž otvoril

Pavol Ferenc, ktorý všetkých sr−
dečne privítal a oboznámil s pravid−
lami a zároveň dohliadal na priebeh
celej súťaže. Súťažiaci sa rozcvičili
a zápolenie začalo. V drepe domi−
noval  Pavol Chrťanský s výkonom
160 kg.  Miroslav Borik  mal najsil−
nejšie ruky a vytlačil nad hlavu 155
kg. Hmotnosťou 210 kg v mŕtvom
ťahu zvíťazil Martin Brindza. Výkony

v jednotlivých disciplínach sa pre−
menili na body podľa telesnej hmot−
nosti súťažiacich .Prví traja najlepší
siláci boli odmenení medailami, dip−
lomami a vecnými cenami v podo−
be výživových doplnkov pre špor−
tovcov. Aj ostatní súťažiaci dostali
diplom, na ktorom boli zapísané ich
výkony. Veríme, že týmto  poduja−
tím prilákame viac záujemcov o
tento druh športu a že na treťom
ročníku silového trojboja pribudnú
ďalší nadšenci kulturistiky . 

Konečné poradie mladých 
silákov bolo nasledovné:       

Tak, ako vlani, aj v tomto roku sa o ti−
tule rozhodovalo až v poslednom kole.
Pripomeňme si, že minuloročný súboj
medzi Činčurom a Rosíkom do−
padol lepšie pre Mateja Rosíka.
Veterán Milan Činčura si v tomto
ročníku už niekoľko kôl pred kon−
com zaistil bronzový pohár, takže
rozhodujúcim bol súboj medzi Š−
tefanom Chrienom a Marekom
Chudáčikom. Mierne navrch mal
Štefan z BUGY TEAMU, ktorému
pre zisk titulu stačilo obsadiť v po−
slednom kole štvrté miesto. Do B−
strany hracieho pavúka ho však
poslal Matej Rosík a to isté po−
stihlo aj Mareka Chudáčika z
MDC V.  Krtíš, ktorého do B− čka
poslal tradičný koncosezónny gu−
ľášmajster Juraj Chrien. Opakoval
sa scenár z predposledného kola,
keď sa dvaja najlepší šípkari stre−
tli na pozícii 9.−12. V peknom zá−

pase bol úspešnejší Štefan Chrien a
svojim typickým 120−decibelovým vý−
krikom "ÁNO" oznámil všetkým prítom−

ným v okruhu minimálne 300 metrov,
že šípkari v okrese V. Krtíš majú po
predčasnom finále nového šampióna.
Tento hráč dokázal v sezóne 11−krát
viesť čelo tabuľky, 8−krát vyhrať turnaj a
5−krát trafiť 180−tku. Medzi juniormi v
ročníku 2011/2012 vynikol domáci
Marek Kurčík a ďalšia Malokrtíšanka
Adriana Hlivárová suverénne zvíťazila
medzi ženami. 

Konečné poradie 
5. ročníka M-DART CUPU:
Juniori: 1.Marek Kurčík (M. Krtíš),
2.Erik Šarpataky (M. Krtíš), 3.Adriana
Hlivárová (M. Krtíš), 4. Ivan Gallus −
BUGY TEAM (M. Krtíš)
Ženy: 1.Adriana Hlivárová (M. Krtíš),
2.Alexandra Kačaliaková (MDCVK),
3.Dominika Geregayová (V. Krtíš), 4.
Jolka Lojková (V. Krtíš)

Hlavná kategória: 1.Štefan
Chrien (BUGY TEAM), 2.Marek
Chudáčik (MDCVK), 3.Milan Čin−
čura (BUGY TEAM), 4.Matej
Liska, 5.Matej Rosík, 6.Marek
Kurčík, 7.Ivan Babinský
(MDCVK), 8.Adrian Krnáč
(MDCVK), 9.Erik Šarpataky,
10.Ľubomír Dibala (MDCVK),
11.Ján Lojka, 12.Martin Šarpata−
ky, 13.Adriana Hlivárová,
14.Marian Ševčík, 15.Ivan Gallus
− BUGY TEAM (M. Krtíš), 16.Juraj
Švonavec. Guľáš je zjedený, šípky
dohádzané. Dúfajme, že týchto
pár ročníkov na okresnej úrovni
nebolo zbytočných a že sa medzi
"sofťáckými" šípkarmi nájde nie−
kto, kto sa v tomto športe presadí
aj na turnajoch vyšších kategórií
mimo hraníc nášho kraja. −MDCVK−

Silový trojboj pod dohľadom majstra sveta
V Dolnej Strehovej bolo v roku 1996 zriadené miestne fitnescentrum
GYM 96. Jeho založeniu predchádzal úspech nášho rodáka Mgr.Pavla
Ferenca PhD., ktorý sa v roku 1995 stal juniorským majstrom sveta v
kulturistike.

Všetci súťažiaci : dolný rad zľava Michal Jaško, Matej Kminiak, Jakub Kminiak,
druhý rad sprava Miroslav Borik, Eduard Dobrocký, Ján Žilka, Pavol Ferenc −
rozhodca, Pavol Chťanský, tretí rad zľava Martin Brindza, Michal Šabo

Víťazi súťaže: 1.miesto Ján Žilka (v strede), 2. miesto
Miroslav Borik (vľavo), 3. miesto Pavol Chrťanský
(vpravo)

Spoločná fotografia zo záverečného turnaja 5. ročníka M− DART CUP−u

Text a foto: Marta Kminiaková

Šípkari skončili sezónu
Pre šípkarov v našom okrese bol 26. máj posledným dňom 5. roční−
ka šípkarskej súťaže M−DART CUP, ktorú organizuje šípkarsky oddiel
MDC V. Krtíš. Pre zaujímavosť uvádzame,  že pred terčami sa v tejto
sezóne vystriedalo celkovo úctyhodných 82 hráčov.
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zaoberajúca sa poľnohospodárskou 
výrobou a skladovaním poľnohospodárskych výrobkov 

prijme v rámci hlavného pracovného pomeru 
PRACOVNÍKOV DO NASLEDOVNÝCH FUNKCIÍ:

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

RIADIACI PRACOVNÍK A AGRONÓM
Požiadavky: − minimálne SŠ vzdelanie

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

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 škol−
skej jedálni + 10�/týždeň). Prihlásiť sa môžete
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).



20 / 11. jún 2012

Gymnázium
A.H.Škultétyho V.Krtíš
VYHLASUJE 2.KOLO 

PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
do 8−ročnej a aj do

4−ročnej formy štúdia. 
Uzávierka prihlášok

bude 19.6.2012
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                      np − 86
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za −
PONÚKNITE (alebo predám). Inf.
m 0905 526 321.          np − 722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu byt v centre
V. Krtíša. Inf. m 0910 673 960.  

np − 737
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 12. Inf. m
0905 343 379.               np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Bušinciach. Cena: 12.500 eur.
Inf. m 0944 011 042.      np − 764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 3−izbový (zrekonštru−
ovaný) byt na Viničkách (7.pos−
chodie). Cena dohodou. Inf. m
0908 559 254.             np − 825

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 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

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

np − 829
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 budovu aj s pozem−
kom, vhodná na podnikateľské
aj nepodnikateľské účely. Cena
dohodou. Súrne. Inf. m 0905 871
851.                             np − 835
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim ornú pôdu − lesy alebo
trávnaté porasty a dom na sa−
mote. Inf. m 0907 484 840.  

np − 837
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 rodinný dom v
Sklabinej. Cena: 30.000 eur. Inf.
m 0918 535 546.            np − 839

n Prenajmem 3−izbový nezaria−
dený byt v Čelároch. Cena: 150
eur + energie. Inf. m 0949 660
359.                            np − 841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 407 215. 

np − 843
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt.
Inf. m 0907 834 184.         np − 844

n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.               np − 846

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Čebov−
ciach so záhradou aj s pozem−
kom (plyn, voda, elektrika). Cena
dohodou. Inf. m 0907 350 170.

np − 853

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SKLAD HALA NA PREDAJ 
V PRIEMYSELNOM PARKU 

V ZÁHORCIACH 
590 m2 + 590 m2 PODKROVIE. 

Predám suchú halu v priemysel−
nom parku v obci Záhorce. Hala
590 m2 + 590 m2 podkrovie (po−
vala s betónovou podlahou).
Hala má tiež betónovú podlahu.
Nová prístupová asfaltová cese−
ta. Nová elektroinštalácia, voda
zo studne a v blízkosti asi 10 m
obecný vodovod. Kanalizácia v
dosahu asi 30 m. Hala je veľmi
výhodne umiestnená na pol ces−
te medzi B. Ďarmotami (HU) a V.
Krtíšom. Cena: 11.900 eur. Inf. m
0915 151 235.              np − 854

n Predám 4−izbový byt na Želez−
ničnej 16 (prízemie). Inf. m 0907
359 009.                      np − 856
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom s po−
zemkami v Balogu nad Ipľom.
Inf. m 0036 30 515 62 78. 

np − 857
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 862
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v Sklabinej alebo vymením
za 3−izbový byt vo V. Krtíši + do−
platok. Cena dohodou. Inf. m
0918 543 471, jansto.j@zo−
znam.sk                      np − 870
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom na Lučenskej. Byt je čias−
točne zrekonštruovaný. Cena
dohodou. Inf. m 0907 367 537.  

np − 872
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem prerobený 2−izbo−
vý byt s balkónom na Ul. SNP.
Inf. m 0905 844 412.      np − 873
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izbový
prerobený a zariadený byt na
B.Nemcovej. Inf. m 0910 809
885.                          np − 874
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2,5−izbový byt na Ľ.Š−
túra vo V. Krtíši (3.poschodie,
plastové okná, zateplený pane−
lák, balkón, pivnica). Cena:
17.000 eur, pri rýchlom jednaní
dohoda možná. Inf. m 0910 260
715.                          np − 875
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám luxusne prerobený
2,5−izbový byt s dvomi lódžiami
o výmere 74 m2 na Píseckej
(11.poschodie). Kompletná re−
konštrukcia robená pred nece−
lým rokom. Treba vidieť.
Zateplený panelák s vlastnou ko−
tolňou a veľmi slušný vchod. Inf.
m 0908 660 668.           np − 876
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Odstúpim prenájom zabehnu−
tého kaderníctva v centre V.
Krtíša. Zariadenie prenechám
podľa dohody za primeranú ce−
nu. Inf. m 0908 660 668. np − 878
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dvaja dospelí s tromi deťmi
hľadajú súrne do podnájmu byt
alebo rodinný dom za rozumnú
cenu v blízkom okolí V. Krtíša.
Inf. m 0902 228 990.

np − 880
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n Predám 3 − izb. byt na
Ul. Ľ. Štúra (1. posch.)

Inf.: m 0918 523 976 np − 1000

n Predám 3−izbový byt na Ul.
Lučenskej (s balkónom, plasto−
vé okná, zateplený panelák).
Cena: 18.000 eur + dohoda.
Len vážny záujemca. Inf. m
0907 48 48 40.            np − 779

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

n Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Píseckej (74 m2, dva
balkóny, kompletne prerobe−
ný, čiastočne zariadený). Cena
nájmu: 290 eur/mesačne. Inf.
m 0905 312 301.         np − 741
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n Predám 2−izbový čiastočne pre−
robený byt na Hviezdoslavovej (plas−
tové okná, v spálni drevená plávajú−
ca podlaha a hliníkový radiátor).
Panelák je zateplený, slušný
vchod. Blízko je MŠ, nemocnica,
autobusová zastávka. Inf. m
0907 430 823.             np − 879

n Predám byt v B. Bystrici. Inf.
m 0918 784 262.            np − 881
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prenájmu menší
rodinný dom v blízkosti V.
Krtíša. Inf. m 0944 272 573.  

np − 885
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách n. Ipľom, 100 m2 dom
+ 2000 m2 záhrada (garáž, ú−
stredné kúrenie). Inf. m 0036 30
893 93 56, 0036 20 586 09 70.

np − 886
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Slobodná matka s dieťaťom
hľadá do podnájmu 1−izbový byt
alebo jednu izbu v dome. Súrne.
Najlepšie v meste V. Krtíš. Inf. m
0904 375 944.               np − 887
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na B. Nemcovej 1. Cena:
10.000 eur. Inf. m 0949 723 961.  

np − 889
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám družstevný byt na Ul.
Novohradskej 26. Cena: 20.000
eur. Inf. m 0905 580 855.  

np − 898
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši. Byt
je kompletne prerobený. Inf. m
047/433 09 72.               np − 899

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.    np − 1293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám do detskej izby váľan−
du, rohový písací stôl a skriňu.
Inf. m 0907 824 973.     np − 771
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bielu spálňu. Inf. m
0911 928 885.              np − 796
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predámo obývačku a sedaciu
súpravu. Lacno. Inf. m 047/48 70
112.                           np − 850

n Predým novú obývaciu stenu,
šírka 3,90 m (čerešňa). Cena do−
hodou. Inf. m 047/433 09 72.

np − 900
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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 nové (nepoužité) teh−
ly, 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 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 ZETOR 5611 a 8011,
príslušenstvo a Š−FELICIU. Inf.
m 0918 276 872.          np − 834
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám HYUNDAI LANTRA, r.
v. 1995, ABS, servo, centrál, klí−
ma, zelená metalíza. Cena: 800
eur, dohoda. Inf. m 0905 713
370.                           np − 849

n Predám CITROEN XSARA
Kombi 1,4 Benzín, strieborná
metalíza. Cena: 1.700 eur. Inf. m
0918 541 283.             np − 865

l Kúpim predné čelné sklo na Š−
FELICIU. Lacno. Inf. m 0949 568
180.                           np − 895

n Predám 300 W BEHRINGER
COMBO. Inf. m 047/48 94 329,
0908 364 788.             np − 858

n Lacno predám detské vecičky
pre dievčatko vo veľmi dobrom
stave, od narodenia po veľkosť
80 (vhodné najmä pre deti naro−
dené v mesiaci máj − jún). Cena
za všetko 10 eur. Inf. M. Kameň,
m 0905 851 290.          np − 866

n Predám brány a diskovú se−
jačku − 3 metrová, nesená. Inf. m
0905 315 148.              np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem zadarmo psíka − vy−
cvičenú KOKERŠPANIELKU. Zo
zdravotných dôvodov majiteľky.
Inf. m 0917 665 208.      np − 842
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malého capka. Inf. m
0907 251 655.               np − 847
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−ročnú neapolskú
mastinku. Cena 200 eur. Inf. m
0907 828 751.               np − 852
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dospelú fenku nemec−
kého ovčiaka. Vhodná na stráže−
nie objektu. Inf. m 0904 968 996.

np − 860
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka srnčieho rat−
líka (čierno−pálené). Cena: 50
eur, dohoda možná. Inf. m 0908
393 972.                      np − 888
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5−mesačného srnčie−
ho ratlíka. Cena dohodou. Inf. m
0918 770 338.                np − 890

l Hľadám prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0910 798 074.  

np − 812
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí.
Prax a osvedčenie mám. Inf. m
0944 350 794.             np − 883
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Prax
mám. Inf. m 0944 350 794. 

np − 884
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem invalidnú dôchodky−
ňu do TPP. Inf. m 0907 997 756.  

np − 886

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                    np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE.
Inf. m 0908 032 473, 
www.ambeu.sk           np − 423

n MINIBAGER − výkopové práce.
Inf. m 0905 354 723, 0915 813
322.                            np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ubytovanie 

v areáli kúpaliska VADAŠ 
v Štúrove. 

Inf. m 0907 808 649.  np − 738

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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám HYUNDAI ACCENT,
r. v. 1999, farba biela, obsah
motora 1.3, palivo benzín. V
dobrom technickom stave.
Cena: 1.300 eur, dohoda mož−
ná. Inf. m 0907 781 048 − volať
po 16.00 h.                np − 780

BURZA PRÁCE
n NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU prij−
me sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612

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 
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2n Predám Renault Clio, r.v. 98,
STK, Ek, platné, , šedá metelíza
+ 4 pneu grátis. Cena 1100 eur.
Inf. m 0908 964 470    np − 1001

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n Predám majetkovo
vysporiadanú garáž 

za Zväzarmom. 
Inf. m 0918 596 565,
0902 302 102.  np − 882

n Predám 180 l chladničku a
menší ročný gauč. Cena doho−
dou. Inf. m 047/48 214 88, 0911
246 205.                 np − 621 a

n Predám traktor ZETOR 6711
(má doklady na prihlásenie),
dovoz z Nemecka, má len o−
chranný rám za 2300 eur, ďalej
predám jednoosovú vyklápa−
ciu vlečku za traktor, bez do−
kladov za 1300 eur, traktor die−
sel ZETOR (dvojvalec, zadná
náprava PV3S − uzávierka) za
1.500 eur, jednoosovú vlečku,
nosnosť 2.000 kg za 700 eur,
kočovný voz bez úľov, nové
pneumatiky (Duplak) za 1.200
eur, portálový žeriav (koza),
nosnosť 3.500 kg za 800 eur.
Ceny − všetko dohoda možná.
Inf. m 0905 358 741.    np − 863

n Predám krásne šteniatka lab−
radorského retrievera zlato−kré−
movej farby a čiernej farby.
Odber od 16.6.2012. Cena: 100
eur + dohoda. Inf. m 0949 758
141, V. Zlievce.            np − 897
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n Predám udice. Inf. m 0911 928
885.                          np − 795
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stropné panely tenko−
vrstvové (8 ks), rozmery 6 m x
1,5 x 0,25. Ďalej predám kajak a
malú detskú motorku, príp., vy−
mením za vinárske potreby. Inf.
m 0908 051 546.          np − 845

n Predám cirkulárku 2,5 kW mo−
tor. Cena: 150 eur. Inf. m 0908
960 507.                     np − 896
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Firma J & J ponúka na predaj
náhrobné venčeky a spotrebný
tovar za výhodné ceny. Adresa:
stará banícka slobodáreň, II.me−
dziposchodie, číslo dverí 3.
Kontakt: m 0948 366 778.  

np − 892
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam stolárske, tesár−
ske, nábytkárske a murárske
práce. Inf. m 0949 853 269.  

np − 893
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam elektrikárske, ma−
liarske a iné práce. Inf. m 0949
568 180.                   np − 894

l Pre seriózny a perspektívny
vzťah hľadám dámu do 35 až 40
rokov. Moje záľuby sú: práce v
záhrade s drevom, mám rád pre−
chádzky po prírode. Som absti−
nent, príležitostný fajčiar. Inf. m
0949 125 397.             np − 816
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Slobodný 30/168/65 hľadám si
priateľku do 30 rokov na vážny
vzťah. Mám rád zvieratá. Dvaja
dokážu viac ako jeden. Inf. m
0944 087 210.              np − 891

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 palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0917 421 614,
0908 199 706.              np − 901
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem kašmírové šatky.
Inf. m 0917 421 614, 0908 199
706.                           np − 902
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem psíka − polročného
"orieška". Inf. m 047/48 305 90.   

np − 903
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 908
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul.
Venevskej. Inf. m 0944 240 258.  

np − 909

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

STRATY A NÁLEZY

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 774

ZOZNÁMENIE

n Prevádzka 
KAMENÁRSTVO ZOMITA

− MILAN TÓTH
je znova otvorená na dolnom

nástupišti vo V. Krtíši.
Inf. m 047/48 702 29,

0915 213 791, 0905 188 628.  
np − 802

n BBRSC, a.s., závod 14, V.
Krtíš, ponúka lacné ubytovanie
v unimobunkách v areáli kúpa−
liska KUPKO D. Strehová.
Vhodné na rekreáciu. Inf.: 0918
543 502 (od 7.00 − 15.00 hod.)

np − 1002

BBRSC, a.s., závod 14, 
V. Krtíš ponúka  

realizáciu nasledovných prác:
l vysprávky a zhotovenie 

asfaltových plôch l zemné
práce l kosenie a mulčovanie
l práce žeriavom l nákladnú
dopravu. Inf.: 0918 543 472, 

047/ 483 1647 (od 7.00 − 15.00 hod.)
np −  1003

n MURÁRSKE PRÁCE! 
Rekonštrukcie bytov a rodin−
ných domov a zateplovanie.
Pokládka plávajúcich podláh a
oblôžkových zárubní. Inf. m
0908 627 952.            np − 848

n NEPREHLIADNITE! 
Ponúkam výhodné sporenie

s úročením 12% ročného
vkladu. Inf. m 0944 367 541.  

np − 851

Jozef Pažitka, V. Krtíš − 101 b.
Ladislav Cseri, Vinica − 99 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 97 b.
Milan Havrila, V. Krtíš − 96 b.
Ladislav Hodási, Želovce − 95 b.
Miroslav Kalmár, Želovce − 94 b.
Jozef Kováč, Vinica − 92 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 91 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 91 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 90 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 89 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 88 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 86 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 85 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 85 b.
František Petényi, Vinica − 84 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 83 b.
Miro Černák, M. Kameň − 83 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 83 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 82 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 82 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 82 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 81 b.
Erika Macková, Záhorce − 81 b.
Erik Košík, Čebovce − 81 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 80 b.
Ján Macka, Záhorce − 79 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 78 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 76 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš − 74 b.
Jozef Majdán, Lesenice − 74 b.
Ján Kiss, Vinica − 73 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 73 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 73 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 72 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 71 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 70 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 70 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 69 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 69 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 68 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 67 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 63 b.
Július Matúška, V. Krtíš − 52 b.
Gabriel Garai, Vinica − 40 b.
Stanislav Rég, Želovce − 17 b.
Marián Holoda, V. Čalomija − 17 b.
Tibor Petrezsél, Vinica − 10 b.

PORADIE FUTBALOVEJ TIPOVAČKY
Pokorená stovka

ČASOVÝ ROZVRH PODUJATIA: 
* Štadión Baník 

Veľký Krtíš:  
8.45 hod − 9.00 hod − prezentácia

účastníkov atletickej súťaže a tur−
naja v malom futba−
le, 9:00 hod − 09:30
hod − slávnostné o−
tvorenie akcie, 

9:30 hod − začiatok atletickej súťa−
že, 12:00 hod − slávnostné vyhod−
notenie.

* ZŠ Želovce 
(multifunkčné ihrisko): 

10.00 − 13.00 − turnaj
škôl v malom futbale,
13.00 − slávnostné vy−
hodnotenie  

Program  atletickej a futbalovej súťaže
KTORÚ USPORIADA SCVČ  HEURÉKA, BALOG NAD IPĽOM,
12.6.2012 (V UTOROK) NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE BANÍK

VEĽKÝ KRTÍŠ A V ZŠ ŽELOVCE NA  MULTIFUNKČNOM IHRISKU.  

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 15.6. 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:  Krásno n. Kys. − V. Krtíš

V.liga:  Nenince − Hrnč. Ves

V.liga:  Hnúšťa − Lesenice

V.liga:  D. Strehová − Hajnáčka

I.trieda: Opatovská N. Ves − Olováry

V.liga   Sklabiná − Tomášovce

V.liga:  Čebovce − Príbelce

I.trieda: V. Čalomija − Hrušov

V.liga:  Vinica − Tornaľa

I.trieda: Záhorce − Želovce

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov.
UZNÁVAME LEN JEDEN ORIGINÁLNY TIKET NA JEDNO ME−
NO, NIE PREFOTENÚ KÓPIU. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 12. KOLO

PO UZÁVIERKE
n Ponúkam na prenájom 

obchodný priestor 
vo V. Krtíši, SNP 1 

(Dom služieb. 1. posch. − 13m2).
Priestor sa nachádza vedľa
kaderníckeho salónu a spĺňa
normy hygieny pre nechtové
štúdio. 
Vhodný je aj pre kozmetičku. 

Cena 120 eur/mesiac.
Inf: m 0907 421 360 np − 1111

ŠPORTOVÚ AKCIU PODPORÍ SVOJOU ÚČASŤOU  IVAN BÁTORY , BÝVALÝ ÚSPEŠNÝ
SLOVENSKÝ REPREZENTANT, KTORÝ REPREZENTOVAL SLOVENSKO NA ZIMNÝCH

OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2006 V TURÍNE A V  ROKU  2010 VO VANCOUVRI.
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Góly: 10.́  Koš, 14.́  Ondrejkov (FC),
resp., 60.́  Červenec (MŠK). 
Rozhodoval: Peter Budač z Lučenca,
pred návštevou 130 platiacich divá−
kov. Žlté karty: R. Béreš (FC), resp.,
Húšťava, Horvát (MŠK). Zostava FC
Baník: Kaczorek − Šár, R. Béreš, M.
Béreš, Boľoš − Filip (Matikovský),
Ondrejkov, Lukács, Koš (Čepo) −
Berec, Horváth (Krupčiak). Tréner:
N. Kelemen. 

Po plnom bodovom zisku za neodo−
hratý zápas s Turanmi a v zápase na
súperovej pôde v Liptovskej Štiavnici
priaznivcov veľkokrtíšskeho futbalu po−
tešil v poslednom majstrovskom zápa−
se na domácej pôde zaslúžený plný

bodový zisk.
Domáci začali chybnou rozohrávkou

od brankára cez obrancov a hostia na−
strelili žrď. Po ukľudnení aktívny Berec
potiahol útok ľavou stranou ihriska, žiaľ
zakončenie bolo bez väčšieho dôrazu.
Prišla však 10.´ a ten istý hráč domá−
cich podobne potiahol útok, presne od−
centroval do malého vápna a Koš za−
znamenal vedúci gól − 1:0. Onedlho
hostia faulovali na vlastnej polovici pri
postrannej čiare, nepriamy kop baníkov
obetavo v páde hlavou usmernil nabie−
hajúci Ondrejkov a bolo 2:0. Hostia na−
opak nevyužili veľkú príležitosť pred do−
mácich bránou, keď Čelko prudko pre−
strelil. Divákov upútal odvážny

Horváthov prienik, jeho technická strela
minula opustenú bránu hostí. V 25.´ vy−
slal pohotovú strelu hosťujúci Červe−
nec, skončila vedľa brány. Ďalšiu strelu
hostí z priameho kopu odrazili obran−
covia postavení "v múre" vedľa. Po pol−
hodine hry brankár Kaczorek včasným
vybehnutím zabránil istému gólu. V zá−
vere polčasu upútal Horváthov prienik
pravou stranou ihriska, center
Ondrejkov nepremenil. Na druhej stra−
ne nedôslednosť veľkokrtíšskych o−
brancov nedokázal Červenec potrestať.
A aj domáceho Horváthova hlavička
skončila len na hornom brvne brankára
hostí Poništu. 

V úvode II.polčasu upútala divákov

strela Lukácsa, ktorá tesne minula brá−
nu hostí. Aj tí mali šancu, prudkú strelu
Borisa Kaczorek vytlačil nad bránu. Hra
potom upadala a divákov zaujala len
strela Ondrejkova z 25 m. Po hodine
hry a ďalšej hrubej chybe domácich o−
brancov Červenec znížil na 2:1. V zá−
vere individuálne prenikol ľavou stra−
nou Berec, ale zle, nepresne zakončil.
Zápas sa skončil zaslúženým víťaz−
stvom baníkov. 
Poďakovanie za uplynulú sezónu pat−

rí celému hráčskemu kolektívu (vrátane
zranených), realizačnému tímu, funkci−
onárom ako aj priaznivcom, ktorí sa
dokopy podieľali na úspešnej reprezen−
tácii veľkokrtíšskeho futbalu. V nedeľu,
17.6., cestujú baníci do Krásna nad
Kysucou. 

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ − 

Diváci: 250. Zostavy: D − Bartoš,
Husár, Fridrich, Berecký, Balga,
Majdán, Striho, Petrovič, Lőcsa, M.
Babka, Pavlík, stried.: Žilka,
Celleng, Máňa. H − Geregai, Bugyi,
Marinyec, Régi, Cúth, Marinec,
Zachar, Gál, Halko, Antal, Nemčok,
stried.: Régi, Homolya, Zsigmond,
Brezovský, Zolczer, Czibulya.
Góly: H − Gál 2x, Nemčok 2x,
Zachar, Antal. 

Po dvoch výborných zápasoch za
sebou prišlo na poslednom domácom

ligovom zápase pre Lesenice sklama−
nie. Tempu favorita sme nestačili,
hostia nás prevyšovali vo všetkom a
zaslúžene vyhrali. Gratulujeme im ku
druhému miestu v súťaži. 

Hostia sa ukázali peknou akciou už
v 2.´ − na jej konci Antal otvoril skóre −
0:1. Nemčokova strela v 8.´  tesne mi−
nula bránu domácich. V 10.´ zahrával
rohový kop Pavlík, center našiel hlavu
Husára, ale jeho hlavička išla nad brá−
nu. Peknú akciu hostí v 12.´ rozohral
Gál, keď jeho center našiel Antala, ale

ten netrafil. Domáci M. Babka dostal v
14.´ žltú kartu. Marinyecova strela v
17.´ netrafila bránu. Antalovu strelu v
21.´ chytil domáci brankár − a vzápätí
išla Nemčokova hlavička vedľa brány.
Gálova umiestnená strela ku tyči zvý−
šila skóre − 0:2. Strela Zachara v 36.´
z 30 metrov mala koncovku − nešťast−
ný teč M. Babku − 0:3. 
V II. pol. domáci striedali − Balgu na−

hradil Žilka. Hostia sa nevzdali a úto−
čili ďalej. Strela Marinyeca v 47.´ išla
vedľa brány. Center Pavlíka o 4 min.
nato našiel Husára, ale jeho strela išla
tiež mimo brány. V tej istej minúte
zvýšili hostia Nemčokom na 0:4.
Zacharovu strelu v 62.´ brankár vytla−

čil nad bránu. Nemčokova tutovka o 2
min. išla nad bránu. V tých chvíľach
dostal žltú kartu Zachar. Gál dal v
65.´ na 0:5. V druhom striedaní do−
mácich v 75.´ Pavlíka nahradil
Celleng a hneď z protiútoku padol
ďalší a posledný gól Nemčoka.
Stopercentná tutovka Nemčoka v
80.´ zaváňala gólom, keď si obo−
hral obranu aj brankára, ale nako−
niec minul bránu. Prvá strela do−
mácich na bránu súpera prišla v
84.´, ale M. Babkovu snahu zmaril
brankár hostí.                 

− JÁN PAVLÍK − 
Na budúci týždeň cestujú Lesenice
Hnúšte. 

Majstrovstvá regiónu stred: V. Krtíš - Kys. N. Mesto 2:1 (2:0)

V. liga sk.D: Tornaľa - D. Strehová 0:0

V. liga sk.D: Lesenice -  Vinica 0:6 (0:3)

Zostava D.Strehovej: Daniel Hriň −
Oláh, Žilka, Skabella, Báťka − Drozd,
Richard Hudec, Abelovský, Tóth,
Jaško − Matej Kminiak. Striedali:
80.´ Oláh − Martin Hriň, 90.´ Kminiak
− Nagy. Tréner: Marian Hriň. Žlté
karty: hostia: 40.´ Abelovský, 73.´
Drozd, domáci: 42.´ Betík.
Rozhodoval: Igor Roštár z Brezna
pred 250 divákmi. 

Po rýchlom brejku domácich zakon−
čoval v 9.´ Švihla strelou, ktorú bran−
kár D.Strehovej vytlačil na roh. V 22.´
po rohu Jaška Žilka hlavičkou vystrašil
domáceho brankára, ktorý loptu vytla−
čil na ďalší roh. Futbalisti Dolnej
Strehovej si v 54.´ vypracovali dovtedy
najväčšiu šancu zápasu, keď priamy
kop Jaška brankár Szöke v páde vy−
tlačil pred dobiehajúceho Tótha, ktorý

z 5 m prekopol prázdnu bránu. 
V 68.´ po Tóthovej prihrávke do po−

kutového územia Kminiak neprekonal
ležiaceho brankára domácich. Po cen−
tri Švihlu  v 76.´ domáci Farkaš hlavou
prehlavičkoval vybiehajúceho branká−
ra D. Strehovej, ale aj prázdnu bránu.
V 86.´ prišla najväčšia šanca hostí v
stretnutí. Domácej obrane ušiel
Kminiak a pred brankárom volil na−
hrávku na voľného Jaška, ktorého
strelu chytil na bránkovej čiare obran−

ca Drnaj rukou. Rozhodcom stretnutia
bol za to vylúčený a bol nariadený po−
kutový kop, ktorý Jaškovi mladý bran−
kár domácich Szőke chytil. Zápas tak
skončil za stavu 0:0.  D. Strehová pri−
víta doma Hajnáčku.     − JÁN HRIŇ −
DORAST: * D.Strehová − Nenince
1:1 (0:1), góly za domácich: Eduard
Dobrocký, za hostí: Očko. ŽIACI: *
Nenince − D.Strehová 2:8 (0:4), gó−
ly: Nociar, Dobrocký 2x, Matejčík,
Balogh, Rácz, Bartko. 

V. liga sk.D: Hajnáčka - Sklabiná 3:1 (1:0)

Zostava Sklabinej: Koči, Főlőp,
Karasy, Drieňovský, Bakoš, Zošák,
Berky, I. Černák,  Žingor, Kalmár,
Takáč; na striedanie: M. Černák,
Drienovský Marek, Černoch.  

V 25. kole sa stretli o prestíž 37 bo−
dová Sklabiná a 35 bodová Hajnáčka.
Do 20.´ obe mužstvá  hrali vyrovnanú
partiu. V 22.´domáci útočník Kováč vy−

slal prudkú strelu na hosťujúcu bránku,
s ktorou si Koči poradil. Hostia odpove−
dali v 31.´, keď domácim  zázrakom u−
nikol Bakoš, ale svoj nájazd zakončil
strelou, ktorá letela tesne nad bránku
domácich. V 36.´ sa neujal Kalmárov
trestný kop, keď na bránkovej čiare za−
chraňoval domáci Pelle. Domáci v 38.´
spálili zatiaľ svoju najväčšiu príležitosť,

keď Uhrin v malom vápne netrafil.
Bežala 45´, keď hostia inkasovali z prís−
ne nariadeného pokutového kopu. 
V druhom polčase mali v 51.´ domáci

možnosť zvýšiť stav zápasu, keď tiahlu
tvrdú strelu Patakiho Černoch bravúrne
kryl. Hostia zvýšili svoju aktivitu, snažili
sa o vyrovnanie, ale chvíľami bol aj pán
rozhodca proti ich aktivite, lebo jeho
verdiktom nerozumel vari nikto zo zú−
častnených. Vrchol dosiahol v 61.´, keď
domácim daroval druhú doslova vy−

myslenú penaltu. Hostia odpovedali
tým najsprávnejším spôsobom, keď
Berky nekompromisne tvrdou strelou
znižuje v 62.´ na 2:1. Ďalšia výborná
príležitosť hostí v 78.´, keď opäť Berky
hlavou vystrašil domáceho gólmana.
Domácim  v 84.´ vyšiel  rýchly protiútok
do nekrytej obrany hostí a tvrdou stre−
lou upravili na konečných 3:1. Týmto
stavom skončil zápas, v ktorom domá−
ci potrebovali  značnú pomoc  hlavné−
ho rozhodcu.      −JOZEF PAHOLÍK− 

Góly za hostí: Verecký, Tavarský; za
domácich: Michal Macko, Bariak.  
Zostava Príbeliec: Skopal,
Prešinský, Bariak, Trebuľa, Kollár,
I.Ďurčok, Balík,  L.Parkáni, Špaldoň,
Horváth, T.Parkáni; striedali Macko a

Pavlovkin.  Bol to zápas dvoch
rozdielnych polčasov. Domáci
priaznivci si na začiatku zápasu u−
ctili minútou ticha nedávno zosnu−
lého futbalového fanúšika Pavla
Puškára. V prvom polčase sa hral

vyrovnaný futbal, viac šancí si na−
podiv vytvorili hosťujúci hráči, ktorí
sa v rozpätí 20 minút ujali vedenia
dvomi gólmi. Domáci vymenili pred
koncom prvého polčasu dvoch hrá−
čov. Na ihrisko prišiel rýchlonohý

Macko a skúsený Milan Pavlovkin
a to už bol tradičný domáci man−
čaft, ktorý prevzal iniciatívu a dvo−
mi gólmi vyrovnal stav stretnutia na
2:2. Domáci sa teda zaslúženou
remízou rozlúčili s domácimi priaz−
nivcami v tomto súťažnom ročníku.
−JUDr. STANISLAV CELLENG −

V. liga sk.D: Príbelce - Hnúšťa 2:2 (0:2)

Nešťastný predposledný zápas 

Zaslúžené víťazstvo domácich priaznivcov potešilo

S domácimi fanúšikmi sa rozlúčili zaslúženou remízou 

Vinica druhá − Lesenice sklamanie 

Hostia siahali po troch bodoch



Zostava Čeboviec: Bojtoš,
Zaťko, Ďőrď, Š. Balga, P.Balga, 
Nozdrovický, Mudroň, Knopp,
Vlačuha, E.Bojtoš, Koncz;
striedanie: M.Balga, Husár,
Petényi, Košík. ŽK domácich 1,
hostia 4 x. 

V prvom polčase Čebovce nie−
len odolávali tlaku domáceho
mužstva, ale vypracovali si aj nie−
koľko gólových šancí, dokonca sa
im podarilo streliť gól. Žiaľ, po−
stranný rozhodca ho neuznal.
Domácich to posadilo na koňa,

pritvrdili a v druhom polčase sa
vyznamenal aj domáci gólman,
keď vychytal štyri vyslovene gólo−
vé tutovky hostí. Domáci vyhrali
vďaka neodpískanému faulu v
75.´ na hosťujúceho hráča. 

− ERIK FÓNOD − 

l FK Slovenské Ďarmoty −
FC AGRO V. Čalomija 5:1 (3:0)  

Deň otvorených dverí 
Diváci: 150. Góly: D − Ďőrď,

Násaly, Ma. Varholák 2x, Holovic.
Najlepší na ihrisku: D − Ma.

Varholák, H − Hudec. Zostavy:
D − Holub, J. Kollár, Zachar,
Rajťuk, Násaly, Klátik, Mi.

Varholák, Ma. Varhlolák, Pinter,
Ďőrď, Holovic, stried.: Beňovič,
Zs. Kollár, Grešina. H − Hudec,

Szuchetka, Baláž, Mihalovič, Tóth,
Buriš, Kováč, Varga, Málik,
Nozdrovický, Bolgár, stried.:

Lukáč, Kuzma, Husár, Záhorský. 
Zápas bol obojstranne útočný,

mužstvá sa veľmi nezaoberali obra−
nou, z čoho pramenilo veľa šancí.
Domáci premenili 5 a hostia jednu.
Domáci po zápase prevzali pohár
od predsedu ObFZ za I. miesto v
súťaži. Výbor TJ ďakuje hráčom za
predvedené výkony v celej súťaži,
fanúšikom za podporu počas celé−
ho ročníka a osobitne ďakujeme A.
Pinterovi za jeho prínos v hre a o−
chotu hrať za S. Ďarmoty. 

− JOZEF BAČA − 

l OFK S. Plachtince −  TJ
Družstevník K. Kosihy 3:3 (2:2)
Plachtinčanov straší 90. minúta 

Diváci: 70. Góly: D − Cúth 2x,
Ľupták, H − Pixiades, Vrbovkai,
Povalač. Najlepší na ihrisku: D −
Cúth, H − Chrien. Zostavy: D−
Abelovský,  Tomaškin, Vozár,
Pavlov, Sőlský, Uhrin, Cúth,

Bernáth, Drozd, Červoč, Andok,
Stankovič, stried.: Ľupták. H −

Chrien, Hárfay, Z.  Balla, R. Balla,
G. Berecký, Z. Gemer, Pixiades,
T. Gemer, Vrbovkai, Povalač,

Kotian, stried.: Celleng, Dovičin,
Nászaly, Petrík. 

Domáci futbalisti v druhom zápas
po sebe stratili body v 90.´, keďže
aj včera dostali gól na záver. Mrzí
nás, že sme sa s vernými fanúšik−
mi, ktorí chodili na naše zápasy a
podporovali nás počas celého roč−
níka, nerozlúčili  víťazstvom.
Napriek dnešnej strate bodov verí−
me, že si ich priazeň uchováme.

− MILAN MIKUŠ − 

l OFK Olováry − TJ Družstevník
D. Lom 2:0 (1:0)

Zápas nevyužitých šancí 
Diváci: 50. Góly: D − Fajčík,
Nemčok. Najlepší na ihrisku: 

D − Fajčík, H −  Kubolek. Zostavy:
D − Bablena, Paterma, Motoška,
Nemčok, Haferník, Adam, Kati,
Fajčík, Dobra, Gluch, Račko,

stried.:  Vízi, Kanyó. H − Veľkov,
Zvara, Jombík, Matejkin, Tomajka,
Oláh, Chovan, Kubolek, Jelcha,
Krahulec, Odaloš, stried.: Bariak,

Poliak, Mozola. 
Posledný domáci zápas Olovár

tejto sezóny sa niesol v znamení
nevyužitých šancí. V I. pol. po za−
hraní rukou hráča hostí v 16−tke dá−
va Fajčík z 11 m v 34.´ vedúci gól
1:0. Zápas  sa rozhodol až v 84.´,
kedy Nemčok krásne prehodil z
hranice 16−tky brankára hostí a dá−
va 2:0.            − ERVÍN VLADÁR − 

l TJ Družstevník K. n. Ipľom −
FK Záhorce 0:2 (0:1)

Hostia boli jednoznačne lepším
mužstvom, pritom nepremenili via−
cero gólových šancí. 

l TJ Partizán Hrušov − 
TJ Sokol Op.  N. Ves  2:3 (1:3)

Hrušovčania stratili doma
dôležité body 

Diváci: 70. Góly: D − Hojsa, M.
Fašand, H − Balla, Híveš, Mihálik.

Najlepší na ihrisku: D − M.
Fašang, H − Balla. Zostavy: D −
Tuhársky, Hojsa, Ľ. Fischer, M.
Fašang, J. Fischer, Nácesta,
Korpáš, P. Fašang, J. Kováč,

Bendík, Mihálik, stried.: Kaštier,
Mics, Ján Kováč, Augustín, Sás.

H: R. Zőlley, Balga, Jakubec,
Szabo, Híveš, Vrvbovkay, Mihálik,

Máth, Balla, J. Zőlley, Klacso,
stried.: Szatmári, Krekáč.   

Úvod zápasu začali domáci vo
veľkom štýle. Hneď v 2.´po skru−
máži v 5−ťke súpera M. Hojsa pre−
tlačil hruďou loptu do bránky a
Hrušovčania viedli 1:0. Nikto vtedy
ešte netušil, že to bude z ich strany
v I. polčase všetko. V 17.´ ich po
peknej kombinačnej akcii a chybe
domáceho brankára Ballu a hostia
vyrovnali na 1:1. V 30.´opäť udreli

hostia peknou kombináciou a N.
Híveš poslal do vedenia po góle k
pravej tyčke. V 42.´ hostia opäť
kombinovali a Š. Mihálik strelou v
16−tke zvýšil na 1:3.  Po prestávke
opäť začali góly dávať najskôr do−
máci, keď v 46.´po peknom centri
P. Fašanga M. Fašang strelou v
16−tke znížil náskok súpera na 2:3.
Potom v  ďalšom priebehu zápasu
domáci niekoľkokrát prekrásne vy−
streli na bránu hostí, ale všetko mi−
mo. V závere tlak vystupňovali do
maximálnych otáčok, ale príliš veľ−
ká túžba po góle im zväzovala no−
hy. Zápas nedokázali zvrátiť vo svoj
prospech a prehrali 2:3. 

− Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

l TJ Družstevník Želovce  − TJ
Ipeľ Balog nad Ipľom  2:5 (1:2)

Súper využil všetky gólové 
šance, ktoré mal 

Diváci: 80. Najlepší na ihrisku:
D − Melišík, H − P. Gyurász,

Zostavy: D − Bartoš, Kajtor, Lavo,
Celleng, Bavko, Černík, Štefan,
Jágerský, Ubrankovič, Rybár,
Melišík, stried.: Babiar, Bojtoš,
Rég, Tóth. H − Mics, Krupčiak,

Nagy, Molnár, Gyurász, Buček, G.
Gyurász, Mihalovič, J. Nedela, P.
Nedela, Reisinger, stried.: Ďurás,

Stricho, Oroszlányi, Penke.  
Domáci sa ujali vedenia v 1.´zá−

pasu. V priebehu 10 min. súper vy−
rovnal a ujal sa vedenia, ktoré už z
rúk nepustil.  

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

1:2
1:2
4:1
3:0K.
3:1
2:1
5:0
6:1

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

3:1
0:0
0:6
2:2
1:0
6:3

MRS − Dospelí

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ

Kosihy n. I. − 18 b., O. N. Ves − 3b.

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

Aj tu pomohol rozhodca domácim

10.6.2012:

Modrý Kameň 
opäť v I. triede 

M. Kameň − Sečianky 3:0 (1:0)
V poslednom domácom zápase tejto
sezóny odovzdali modrokamenským
hráčom zástupcovia ObFZ pohár za
víťazstvo v tomto ročníku a postup do
I. triedy. Zároveň chceme poďakovať
hráčom za výborné výkony, vedeniu
klubu, Mestu M. Kameň ako aj všet−
kým sponzorom a podporovateľom a
všetkým priaznivcom a divákom za
podporu v uplynulom ročníku.           

− I. MACHAVA − 
Sklabiná − M. Zlievce  8:2 (4:0)

V. Zlievce − Bušince   1:8 (0:2)

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ
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ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
1. Kontumujeme MFS I. trieda žiaci
Čebovce − Bušince a priznávame 3
body v prospech FK Bušince, podľa
SP čl. 100/e výsledok 0:12 zostáva v
platnosti.
2. Námietka kap. dom. I. trieda žiaci
K. Kosihy − Lesenice považujeme za
neopodstatnenú.
3. Nariaďujeme predohrať MFS II.
trieda dospelí 27. kolo 17.6.2012 o
14:00 h. M. Čalomija − M. Kameň,
Sečianky − V. Zlievce, Bušince − M.
Zlievce.
4. Delegovanie DZ na MFS 21. kolo
I. trieda dospelí  10.6.2012 o 17:00
h. Kosihy n. I. − Záhorce (DZ − L.
Hlinica), Želovce − Balog (DZ −
Koncz). Odmenu za DZ hradia: FK
Kosihy n. I.,  FK Želovce v zmysle
RS bod 3. Hospodárske smernice
pre rozhodcov a delegátov zväzu.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D183 ŽK zo dňa 3.6.2012 I. trieda:
P. Chovan 781219 D. Lom, J.
Fischer 930207 Hrušov, M. Záhorský
710307 V. Čalomija, P. Hárfai
880807, J. Kotian 870730 K. Kosihy,
V. Huhos 841202, F. Celleng
920824 Želovce, M. Abelovský
900328, M. Andok 900218 S.
Plachtince, R. Rajťuk 850424, M.
Varholák 781214 S. Ďarmoty, L.
Kalmár 740831, E. Cibula 820808
Kosihy n. I..
II. trieda ŽK: V. Herceg 920323
Bušince, P. Novák 870730, M.
Korbel 880925 M. Kameň, R.
Matikovský 881215 Sklabiná.
D184 P. Pavlov 000320 O. N. Ves 1
MFS podmienečne od 6.6.2012 do
5.9.2012, podľa 1/1a, poplatok 3 eu−
rá.
D185 E. Cibuľa 820808Kosihy n. I. 1
MFS podmienečne od 6.6.2012 do
5.9.2012, podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D186 L. Kalmár 740831 Kosihy n. I.
4 mesiace nepodmienečne od
4.6.2012 do 3.10.2012, podľa 1/3b,
poplatok 5 eur.
D187 M. Varholák 781214 S. Ďar−
moty 1 MFS podmienečne od
6.6.2012 do 5.9.2012, podľa 1/5a,
poplatok 5 eur..

D188 V. Kováč 970709 Bušince 3
MFS nepodmienečne od 4.6.2012,
podľa 1/6−1b, poplatok 3 eurá.
D189 K. Mics 960122 Vinica 3 MFS
nepodmienečne od 4.6.2012, podľa
1/6−1b, poplatok 3 eurá.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa
odvolať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  

KR (predseda, Ladislav Martin) 
DL č. 25

Dospelí I. trieda 22. kolo17.6.2012
o 17:00 h.

V. Čalomija − Hrušov (KR, M.
Kalmár, P. Kalmár ml.), O. N. Ves −
Olováry (F. Balga, Ďurčov, Snopko),
D. Lom − Kosihy n. I. (Košelák, J.
Balga, Ambrózi), Záhorce − Želovce
(M. Skabella, Pásztor, G. Skabella),
Balog − S. Plachtince (KR, Húšťava,
Zaťko), K. Kosihy − S. Ďarmoty
(Majer, Bódiš, Ubrankovič).
Dohrávka 17. kolo 15.6.2012 o 17.00
h. Hrušov − K. Kosihy (KR, KR, KR).
Dospelí II. trieda 27. kolo 17.6.2012
o 14:00 h.
M. Čalomija − M. Kameň (Ďurčov, F.
Balga), Sečianky − V. Zlievce (M.
Kalmár, P. Kalmár ml.), Bušince − M.
Zlievce (Košelák, J. Balga).
Žiaci  22. kolo 16.6.2012 o 17:00 h.
Sklabiná − Hrušov (17.6.2012 o
15:00 h. Pásztor), O. N. Ves −
Bušince (17.6.2012 o 14:00 h. G.
Skabella), D. Strehová − Príbelce (M.
Filkus), Balog − Nenince (17.6.2012
o 15:00 h. Zaťko), K. Kosihy − Vinica
(17.6.2012 o 15:00 h. Bódiš).

Zmeny  DL č. 24
Dospelí I. trieda 21. kolo10.6.2012

o 17:00 h.
S. Ďarmoty − V. Čalomija (M. Kalmár,
P. Kalmár ml., F. Balga), S.
Plachtince − K. Kosihy (yörgy,
Húšťava, Bódiš).

Dospelí II. trieda 26. kolo
10.6.2012 o 14:00 h.

Sklabiná "B" − M. Zlievce (9.6.2012
o 17:00 h. Košelák, M. Kalmár), V.
Zlievce − Bušince (o 14:00 h.  M.
Kalmár, Košelák).
1. KR berie na vedomie sťažnosť FK
Bušince.
2. KR berie na vedomie žiadosť o

zmenu R v MFS V. Zlievce −
Bušince.
3. KR predvoláva na zasadnutie dňa
13.6.2012 o 15:30 h. R − L. Majer, za
FK Bušince p. Račko.
4. KR berie na vedomie žiadosť FK
K. Kosihy o zmenu AR2.
5. KR predvoláva R − J. Ambrózi dňa
13.6.2012 o 16:00 h. Ústne osprave−
dlnenie KR neakceptuje.

Správy zo sekretariátu:
1. Žiadame všetky futbalové kluby,
aby sa s plnou vážnosťou venovali
projektu ISSF a zaregistrovali za
svoj klub "Klubového ISSF manažé−
ra". Do dnešného dňa sú zaregistro−
vané  FK: Sklabiná, M. Kameň,  D.
Strehová, S. Ďarmoty a Želovce.
Všetky nejasnosti okolo projektu IS−
SF vám poradí a zodpovie na vaše
otázky sekretár ObFZ.
2.  Opätovne upozorňujeme funkcio−
nárov FK: V. Krtíš, Čebovce,
Lesenice, Nenince, Príbelce, Vinica,
Balog, D. Lom, Hrušov, K. Kosihy,
Kosihy n. I., Olováry, O. N. Ves, S.
Plachtince, V. Čalomija, Záhorce,
Bušince, M. Zlievce, M. Čalomija,
Sečianky, V. Zlievce, že v súvislosti
so zavádzaním Informačné systému
Slovenského futbalu (ISSF) do pra−
xe, je bezpodmienečne potrebné v
čo najkratšom čase zaregistrovať
tzv. "Klubových ISSF manažérov",
ktorí získajú prístup do Matriky SFZ,
zabezpečovať registrácie a transfer
hráčov v elektronickej podobe, ako
aj možnosť  komunikácie v elektro−
nickej podobe so zväzovými orgánmi
na všetkých úrovniach. Podrobnejšie
k informáciám o pozícii klubového
manažéra, ako aj o spôsobe regis−
trácie sa dozviete na stránke SFZ v
čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na
stránke SFZ v časti Projekty − ISSF −
dokumenty. V prípade nejasností
kontaktujte sekretariát  ObFZ ktorý
vám poradí, prípadne pomôže sa sa−
motnou registráciou.
Upozorňujeme, že vyšiel druhý vi−
deonávod pod názvom Prvé kroky
ISSF manazera, viď
adresahttp://www.futbalsfz.sk/issf/vi−
deonavody.

LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 49

OKRES − DORAST

OKRES − ŽIACI

* BUŠINCE − VINICA 0:4 (0:1) 
Tóth Szilárd, Pobori Tamáš,Balík Zsolt 2
* ČEBOVCE − BALOG 2:4 (2:2)
Balga Patrik, Bojtoš Erik − Kalmár Dominik 2,
Lendvai Gabriel, René Dobos

* SKLABINÁ − O. N. VES 4:1 (1:1)
Hudy Ján, Kaleja Lukáš, Gorči Norbert,
Dudáš Marko − Marčok Richard
* D. STREHOVÁ − HRUŠOV 5:1 (3:0)
Rausa Vladimír, Dobrocký Adam, Žiga
Dominik, Stojka Martin, Bartko Miroslav −
Červenák Jozef
* ČEBOVCE − BUŠINCE 0:12 (0:9)
Berky Erik 2, Sarkozi Dušan 4, Jakubec
Jozef 2, Iboš Dominik 2, Šarkózy Bohuš,
Oláh Peťo
* BALOG − PRÍBELCE 11:0 (8:0)
Torok Gabriel 4, Záhorszki Adrián 5, Bášti
Richard, Súth Ákos.
* K. KOSIHY − LESENICE 2:2 (1:2)
Gemer Richard, Petrovič Pavel  − Fraňo
Michal 2
* VINICA − NENINCE 0:6 (0:5)
Antolík Roderik 2, Ohajda Ľuboš, Torok
Máte, Očovský Viktor, Molnár Marek

V sobotu  12. 5. a v nedeľu 13. 5.
2012 sa   na strelnici  ŠSK Liaz
Veľký Krtíš v Príbelciach uskutočnili
kvalifikačné preteky o postup na
majstrovstvá Slovenska. Ani horúce
letné počasie neodradilo  pretekárov
od  súťaženia.  Až 93 strelcov bojo−
valo v sobotu o body. Klub Liaz
Veľký Krtíš postavil dve družstvá a
dvoch jednotlivcov, ktorí sa v štar−
tovnom poli  pretekárov z celého
Slovenska nestratili a v prvej trojke
mali dvoch zástupcov.

V nedeľu sa o poznanie ochladilo,
no na pretekoch to nebolo poznať.
Strelci bojovali s ešte väčším  zápa−
lom. Klub Liaz V. Krtíš bojoval v ta−
kom istom zastúpení ako v sobotu a
výsledky ukázali, že celkom úspeš−
ne. Obe družstvá a jeden jednotlivec

majú dobrý základ na postup na
majstrovstvá Slovenska, ktoré budú
1. septembra 2012.

V sobotu  v jednotlivcoch skončil
1. Ľuboš Jancek z Hruštína, 2.
Zoltán Baláž, Liaz Veľký Krtíš, 3.
Branislav Gábor, Liaz Veľký Krtíš A.

V nedeľu: 1. Branislav Gábor, Liaz
Veľký Krtíš A, 2. Jozef Jancek,
Hruštín, 3. Pavel Čeman, Lučenec
B. Všetci títo pretekári dosiahli maj−
strovské výkonostné triedy.
Družstvo Liaz VK B dokonca v ne−
deľu skončilo o stupienok pred Liaz
VK A, nemalou mierou k tomu pri−
spel Jaroslav Flaška, starší, majster
Slovenska v streľbe z Sa 58 za rok
2011. Počas oboch dní podával
skvelé výkony  a získal 1. výkonost−
nú triedu. Ďalšie kvalifikačné preteky
ukážu, kto sa dostane medzi 14 naj−
lepších  družstiev. Výsledky možno
pozrieť na stránkach szvvz.sk.

− BRANCALEONE −  

Úspešná kvalifikácia strelcov

Jozef Knápek (vľavo)
a Branislav Gábor taktiež

bojovali za družstvo Liaz VK AZoltán Baláž a  Ivan Hromada
z VK Liaz A

* M. ČALOMIJA −SKLABINÁ "B" 0:3 (0:1) 
Bolibruch Anton,Matikovský Richard 2
* BUŠINCEM. − KAMEŇ 2:7 (1:2)
Herceg Valentín,Tóth Erik − Lukáš Špaldoň 2,
Novák Peter, Novák Pavel 3, Matuška
Miroslav 
* M. ZLIEVCE − V. ZLIEVCE 4:2 (2:1)
Šaranko Nikolas, Gondáš Jozef 2, Goron
Milan − Sokol Vladimír, Liščinský Milan

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ
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n Predám kancelársky nábytok a
matrace do postele. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 756 670.

np − 905
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršie zachovalé úle.
Inf. m 0915 376 586.     np − 906
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám  skriňu vysokú 200 x
80 x 55 cm. Cena dohodou. Inf. m
0907 047 567.              np − 907
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt. Inf. m
0910 638 572.              np − 910
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám dôchodkyňu na po−
mocné práce. Inf. m 0949 520
812.                             np − 911
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu čiastočne za−
riadený 2−izbový byt na Nám. A.
H. Škultétyho. Inf. m 0907 147
217.                            np − 912

n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.           np − 914
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detskú cyklosedačku.
Inf. m 0907 054 642.      np − 915
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> Predám šteniatka BÍGLOV. Inf.
m 0908 923 039.  np − 916

n Predám 3−izbový družstevný
byt (kompletne prerobený) na
B.Nemcovej 47 s balkónom.
Cena: 22.000 eur. Pri rýchlom jed−
naní dohoda istá. Inf. m 0915 371
319.                            np − 918
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO. V dob−
rom stave. Inf. m 0907 653 043,
0907 020 798.               np − 919
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavča−
tá. Cena: 20 eur. Inf. m 0907 359
187 (Želovce).               np − 920
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 7−týždňové šteniatka
pekingského palácového psíka.
Cena dohodou. Inf. m 0918 721
185, 0905 585 990.          np − 921
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU čiernej farby,
r. v. 2001, 1.4 benzín, najazdených
107.000 km. Treba vidieť. Dohoda.
Inf. m 0919 316 437. np − 922

PO UZÁVIERKE
n Predám prívesný vozík s
plachtou za 550 eur. Inf. m 0907
604 763.                     np − 925
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám AVIU − vyklápačku,
STK, EK platné. Cena: 1.950 eur.
Inf. m 0908 616 182.    np − 926

n Predám FABIU Combi, r. v.
2004, najazdených 111.000 km,
STK, EK platné do 04/2014, zim−
né pneumatiky na diskoch,
1.majiteľ, vo veľmi dobrom sta−
ve. Cena dohodou. Inf. & 0907
825 122.                     np − 928
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalý značkový
horský bicykel. Cena: 120 eur.
Inf. & 0905 934 276.    np − 2012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Opel Vectra 1.8, benzín,
r.v. 1996, super zachovalá, treba vi−
dieť. Cena 1500 eur + dohoda. Inf.  &
0911 347 888.              np − 2013

n DARUJ DOMOV. 
OZ ZÁCHRANA PSOV 

V. Krtíš doteraz pôsobiace
ako súkromný azyl

pre opustených psov 
hľadá domov pre šteniatka 

2−4 mesačné, 
dospelých psov rôznych

veľkostí a veku.  
Záujemcov preverujeme.

Tešíme sa na Vás.
Inf. m 0902 243 131.

np − 904

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Cena dohodou. Inf. m
0907 818 423.             np − 913

n KURENCE, KAČKY, HUSI −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02,
0905 952 459.    np − 917

Názov a sídlo služobného úradu :
Okresný súd Veľký Krtíš, SNP
2/714, 990 14  Veľký Krtíš. Druh
štátnej služby : stála štátna služba.
Obsadzovaná funkcia: hlavný refe−
rent − účtovník/čka. Odbor štátnej
služby: 2.06 − Justícia 
Opis činností štátnozamestnanecké−
ho miesta : Samostatné vedenie
kompletnej účtovnej agendy v oblas−
ti účtovníctva, spracovanie účtov−
ných výkazov, konsolidovanej účtov−
nej závierky podľa zákonov č.
431/2002 Z.z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov,
Metodického usmernenia MF SR č.
MF/010175/2004 −42 k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, č.
278/1993 Z.z. o správe majetku štá−
tu, práca so Štátnou pokladnicou
podľa zákona č. 291/2002 Z.z. o Š−
tátnej pokladnici, vykonávanie pred−
bežnej finančnej kontroly v súlade so
zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole v znení neskorších predpi−
sov, ďalšie účtovnícke práce a aktivi−
ty, ktoré spočívajú v analytickej čin−
nosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a
v príprave podkladov pre mesačné
výkazy a ich následné spracúvanie,
zúčtovania zo súdnych konaní v
zmysle zákona č. 65/2001 Z.z. o
správe a vymáhaní súdnych pohľa−
dávok.

PREDPOKLADY 
NA VYKONÁVANIE
ŠTÁTNEJ SLUŽBY: 

Spôsobilosť na právne úkony v pl−
nom rozsahu, bezúhonnosť, zdravot−
ná spôsobilosť, ovládanie štátneho

jazyka, kvalifikačné predpoklady: ú−
plné stredné vzdelanie. 
Ďalšie požadované schopnosti :
Praktické skúsenosti s vedením úč−
tovníctva v rozpočtovej organizácii,
vedomosti zo zákona č. 400/2009 Z.
z. o štátnej službe a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,  zák. č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísedia−
cich a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov, zák. č. 757/2004 Z.z.
o súdoch a o zmene a doplnení nie−
ktorých zákonov.
Zoznam požadovaných listín a
dokladov: 1. písomná žiadosť o za−
radenie do výberu  s uvedením tele−
fonického a  e−mailového kontaktu,
2.  kópia vysvedčenia, diplomu, ale−
bo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom  vzdelaní, 3.
výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace ( možno doložiť k dátumu
konania výberu ), 4.  profesijný štruk−
túrovaný životopis, 5. písomné čest−
né vyhlásenie o spôsobilosti na práv−
ne úkony v plnom rozsahu, 6. pí−
somné čestné vyhlásenie o štátnom
občianstve Slovenskej republiky, 7.
písomné čestné vyhlásenia o zdra−
votnej spôsobilosti na výkon štátnej
služby, 8. písomné čestné vyhláse−
nie o pravdivosti všetkých údajov u−
vádzaných v žiadosti, vo  vysvedče−
ní,  v diplome alebo v inom rovno−
cennom doklade o najvyššom do−
siahnutom vzdelaní a v profesijnom
štruktúrovanom životopise, 9. potvr−
denie príslušného daňového orgánu
o splnení všetkých povinností a po−
tvrdenie príslušného orgánu o splne−
ní všetkých odvodových povinností,

ak ide o uchádzača, ktorý  vykonáva
alebo vykonával podnikateľskú čin−
nosť, 10. písomný súhlas o tom, že
Okresný súd Veľký Krtíš môže spra−
cúvať a zverejniť osobné údaje u−
chádzača na účely výberu
Oprávnenie na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami sa na to−
to miesto nevyžaduje. 

Lehota na podanie písomnej 
žiadosti o zaradenie do výberu

spolu s požadovanými dokladmi:
do 23. júla 2012.

Písomné žiadosti spolu s požadova−
nými dokladmi je potrebné doručiť
Okresnému súdu Veľký Krtíš na ad−
resu : Okresný súd Veľký Krtíš,
SNP 2/714, 990 14  Veľký Krtíš
alebo doručiť osobne do podateľne
okresného súdu. Rozhodujúci je dá−
tum podania na poštovej pečiatke a−
lebo dátum podania v podateľni sú−
du. Na oneskorene podané žiadosti,
ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pri−
pojené  predpísané doklady sa ne−
bude prihliadať. Výber sa uskutoční
dňa 7. augusta 2012 o 9.00 h na
Okresnom súde vo Veľkom Krtíši.
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať pred−
poklady a požiadavky na vykonáva−
nie štátnej služby, služobný úrad po−
zve na výber najmenej 7 dní pred je−
ho uskutočnením. Informácie o vý−
bere sú uverejnené aj na www.justi−
ce.gov.sk, v časti výberové konania. 

Ďalšie informácie: 
č. tel. 047/481 4103, 483 12 50,

Elektronická adresa : 
_SEKRETARIAT_OS_VK@justice.sk 

JUDr. MILAN RŮŽIČKA,  
predseda okresného súdu

I ZOLUJEME
l bez podrezania
nerezovým plechom
l s podrezaním

statické kliny a PE fólia

www.obako.sk
POZVÁNKA NA OLYMPIÁDU SENIOROV

Jednota dôchodcov na Slovensku pozýva seniorov na Športovú
olympiádu seniorov 16. júna 2012 do športového areálu Gymnázia
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Prezentácia je od 8.30 h. Súťaží
sa v hode granátom, loptičkou, váľkom, vrhu guľou, streľbe, stol−
nom tenise, behu, chôdzi a v rôznych zábavných hrách. Po súťa−
ži sa podáva kapustnica. Ste srdečne vítaní.                   − red. − 

MÁTE VLHKÉ MURIVO?
MY VÁM MY VÁM 

POMÔŽEME!POMÔŽEME!

tel. 0903 561 431, 0907 703 201
e−mail: obako@mail.t−com.sk

n Ťažba dreva UKT. Prebierky,
prerezávky a pílenie.

Inf. m 0903 568 064.  np − 923

n Predám 2−podlažný rodinný
dom vo Vieske (garáž, veľký po−
zemok). Inf. m 0907 814 311.  

np − 924

PREDSEDA OKRESNÉHO SÚDU V. KRTÍŠ VYHLASUJE VÝBER
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta 

Okresného súdu Veľký Krtíš vo funkcii 
HLAVNÝ REFERENT − ÚČTOVNÍK/ČKA

v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zák. č. 400/2009 Z.z.


