
"Určite, máme nárast aj kolapso−
vých stavov, to znamená (prechod−
né nedokrvenie mozgu kvôli pre−
chodnému poklesu krvného tlaku)
a takisto nárast akútnych srdcovo
− cievnych príhod, čiže mozgových
porážok, srdcových infarktov atď.
Na kolapsové stavy sú citlivejší
starší ľudia a ľudia s nižším krv−
ným tlakom. Je to častý stav u mu−
žov i žien, ale častejší u žien, hlav−
ne u tých, ktoré majú nižší tlak
krvi" − hovorí MUDr. Jozef Kanyó.

Upozornil na zásady správania sa v
horúčavách − treba dodržiavať pitný
režim a to 4 až 5 l tekutín denne u do−
spelých, nezdržiavať sa na priamom
slnku, používať pokrývky hlavy a keď
sa dá, byť v chládku. Dôležitosť dosta−
točného príjmu tekutín prízvukuje aj
svojim pacientom ležiacim v nemocni−
ci, ktorých bolo ku dňu 4.7. na inter−
nom oddelení (ženy) 15, internom od−
delení (muži) 10, JIS 4, internom "B"
geriatrii 19, chirurgickom oddelení 18,
chirurgii JIS 3, oddelení dlhodobo cho−
rých 20 a na detskom oddelení 9 pa−
cientov. Na oddelení anesteziológie a
intenzívnej medicíny bol hospitalizova−
ný 1 pacient. Prevádzka na jednotli−
vých oddeleniach beží v normálnom
24−hodinovom non−stop režime aj v
letných mesiacoch. 
"Naši pacienti nepocítia, že je do−

volenkové obdobie. Služby máme
rozložené tak ako každý rok, aby
bola prevádzka nepretržitá. Akurát
jemne znížime objednaných pa−
cientov na plánované operácie, ale

na druhej strane nechceme, aby po
dovolenkovom období vznikol prí−
liš veľký nápor na lôžka. Oddelenia
sú teraz dosť plné aj kvôli počet−
ným srdcovo−cievnym príhodám.
Horúčavy ťažšie znášajú starí ľudia
a ležiaci pacienti obzvlášť. U týchto
je častejšia incidencia zápalov, naj−
mä zápalov dýchacích ciest a mo−
čových ciest. V ostatných rokoch
za to môže aj  rýchly prechod z ja−
ri do leta, lebo jar je relatívne krát−
ka, skôr prichádza leto a relatívne
sú krátke aj jesene. Tieto prechod−
né obdobia sa skrátili zmenou na−
šej klímy, čo dosť pociťujeme. U
ťažko chorých pacientov, hlavne
ležiacich, je potrebné regulovať te−
lesnú aj izbovú teplotu oveľa citli−
vejšie ako u pohybujúcich sa osôb.
Máme v pláne mnohé naše oddele−
nia klimatizovať, no nebude to na−
raz, lebo potrebujeme obmieňať
prístroje, ktoré sa opotrebúvajú.
Máme už klimatizované operačné
sály a po nich budú klimatizované
aj jednotky intenzívnej starostlivos−
ti, kde máme teraz len ventilátory.
Na ostatných oddeleniach vetráme
a využívame ventilátory ako sa dá.

No s vetraním je trochu problém,
pretože vetrať sa má až večer, keď
vonkajšie teploty vzduchu pokles−
nú. Situácia sa zlepšila tým, že je
nemocnica zateplená, máme euro−
okná, takže horúčavy sa dajú lep−
šie zniesť. Snažíme sa nemocnicu
zútulniť, momentálne prerábame
všetky kúpeľne a toalety, vidia to
už pacienti na chirurgii, internom
ženy a práve sa dokončuje sociál−
ne zariadenie na internom muži," −
vymenoval zmeny na záver MUDr.
Jozef Kanyó.   

− Text a foto: EDIT − 
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Dňa 10. júla oslavujú
10 rokov naše milé 

dvojičky 
TINKA a TOMKO 

BÚTHOVCI 
z Veľkého Krtíša. 
Už desať rokov 
život spoznávate 

a ho vychutnávate.
Ten najmilší darček

dostávame my... 
Vaša láska je pre nás najkrajšia.

Všetci z Vás veľkú radosť máme, dobre sa nám učíte
a radosť nám robíte. Vy ste naše hviezdičky, naše
pilné včeličky. Úspechy vždy v škole majte, dobrých
priateľov, ktorí Vás podržia, nech sa Vám splnia 
všetky priania a nech Vás veľa darčekov prekvapí. 

Úsmev nech Vám je vždy priateľom, čo vôkol radosť 
dáva, nech každé ďalšie ráno s chuťou sa Vám vstáva.

Prianie pevného zdravia, dar múdrosti, aby ste všade 
okolo seba šírili len lásku, radosť a spokojnosť. 

Krásne narodeniny plné nádherných zážitkov prajú maminka, 
braček Teo, starká Evka a všetci ostatní, ktorí Vás majú radi.

Dožiť sa radosti kvitnúceho
rána je zázrak milosti, 
najkrajší dar Pána.

Nech Ťa žehná, drahá Katka, 
milý Pán Boh ešte v zdraví 
dlhý čas, aby si sa radovala

stále zo všetkých nás.
Zo srdca blahoželáme našej 

drahej oslávenkyni
KATKE ZACHAROVEJ 

z Veľkého Krtíša, ktorá sa dožila 
8.7. okrúhleho jubilea 
− päťdesiat rokov.

Pri tejto príležitosti jej chceme ešte raz 
zablahoželať veľa zdravia, šťastia, 

spokojnosti a božej milosti. 
So slovami plnými lásky 

sa jej prihovárajú: Mami, sestra Betka 
a Martuška s rodinami, švagor Milan,

krstná mama Mariška, teta Eva 
s rodinou, strýkovia Jozef a Miki 

s rodinami. Ku gratulácii sa pripája
celá ostatná rodina, priatelia a známi.

Úmorné horúčavy v ostatných
dňoch netrápia iba ľudí ale aj zviera−
tá, či už chované doma jednotlivo, a−
lebo vo veľkochovoch. Rozpálené
strechy a zvyšujúca sa teplota vo
vnútri hál na hydinovej farme v
Neninciach spoločnosti HrKo
Holding, a.s., prinútili vedúceho farmy
Vladimíra Ivana 3.7. zavolať na po−
moc hasičov.  Napriek tomu, že haly
majú vetranie a ventilátory pracovali
naplno, pri vonkajšej teplote blížiacej
sa k 40 o C to nestačilo.

V. Ivan: "Telesná teplota sliepok
je 39 °C, keď sa teplota v dvoch
našich halách blížila k 37 °C, pri−
volali sme na pomoc hasičov, aby
sme zabránili možnému úhynu
nosníc v tejto horúčave. Tých má−
me v každej z týchto hál približne
po 18 500 kusov. " 

Hasiči s dvomi hasičskými autami
schladzovali rozpálené strechy hál
vodou pomocou 4 hadíc typu C, ako
nám povedal vedúci zásahu Marián
Tomaškin.  Hasičom sa podarilo zní−
žiť teplotu vo vnútri hál o niekoľko
stupňov. Pracovníci farmy však majú
obavy, ako sa bude táto situácia vy−
víjať, keď extrémne horúčavy budú
pokračovať aj v ďalších dňoch, ako to
aj predpovedajú meteorológovia. 

−red−

Horúčavy už niekoľko dní sužujú celé Slovensko. Vysoké teploty vzduchu si v týchto dňoch  vyžiadali mnoho
zásahov lekárov a záchranárov. V našom okrese bol na stredu (4.7.) vyhlásený Slovenským hydrometeorolo−
gickým ústavom 3. stupeň ohrozenia, nakoľko predpokladal až 37 stupňové teploty. Horúčavy so sebou priná−
šajú mnoho zdravotných rizík a kolapsy. Záťaž organizmu teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej
únave a prehriatiu organizmu a s tým je spojená malátnosť, ospalosť, bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť až zvra−
canie. Niet divu, že niektorí ľudia z nadmerného tepla skolabovali a museli byť prevezení do nemocníc. 

Chráňte si zdravie počas horúčav 
Kolapsové stavy ľudí zaznamenali vKolapsové stavy ľudí zaznamenali v
uplynulých dňoch aj vo Všeobecnejuplynulých dňoch aj vo Všeobecnej
nemocnici s poliklinikou, n. o., vonemocnici s poliklinikou, n. o., vo
Veľkom Krtíši. Viac už hovorí riaditeľVeľkom Krtíši. Viac už hovorí riaditeľ
nemocnice a primár interného oddenemocnice a primár interného odde−−
lenia MUDr. Jozef Kanyó, ktorý salenia MUDr. Jozef Kanyó, ktorý sa
spolu s vedením nemocnice usilujespolu s vedením nemocnice usiluje
o to, aby boli nielen operačné sályo to, aby boli nielen operačné sály
postupne zariadené klímou, ale ajpostupne zariadené klímou, ale aj
všetky jednotky intenzívnej starostlivšetky jednotky intenzívnej starostli−−
vosti, nakoľko tam majú zatiaľ ibavosti, nakoľko tam majú zatiaľ iba
ventilátory. ventilátory. 

Horúčavy trápia
ľudí i zvieratá

S vysokými teplotami v týchto dňoch bojujú pacienti aj zdravotnícky personál na internom
oddelení, kde sa snažia maximálne vetrať a  využívajú ventilátory, povedal riaditeľ veľkokrtíšskej
nemocnice a primár interného oddelenia MUDr. Jozef Kanyó (tretí zľava).  
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"Už nepočuť po dome otcov hlas, 
už nepríde medzi nás. Osud nám nevráti,
čo nám navždy vzal. Za pokojný spánok
Tvoj v modlitbách prosíme a spomienku 

na Teba v srdci stále nosíme."
Dňa 16.6.2012 nás opustil po ťažkej 

chorobe vo veku 70 rokov náš drahý 
manžel, otec, starký, prastarký, 

brat a švagor
VILIAM KAMAS z Hrušova. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí ho odprevadili na jeho 

poslednej ceste a prejavmi sústrasti 
sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina.

SRDCE DOTĹKLO, ODIŠLI SILY

"Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na

Teba spomínať." 
Dvadsať rokov uplynie 12.7.2012, kedy

nás navždy opustil náš drahý otec a starý
otec JOZEF ČERNÍK zo Záhoriec. 

S láskou a úctou spomínajú: dcéry 
a vnuci Ján s rodinou a Marián.

UŽ DVADSAŤ ROKOV JE IBA
V NAŠICH SPOMIENKACH

„Tvoj odchod prišiel nečakane, už ťa 
medzi nami niet. Každý deň si ale v našich
spomienkach a navždy zostaneš v našich
srdciach. Ani dva roky, ktoré uplynuli od

najsmutnejšej chvíle v našom živote, 
nezmiernili náš nesmierny žiaľ.“

Štrnásteho júla si pripomenieme smutné
výročie, ako nás navždy opustil náš 

milovaný syn, otec a brat 
PETER BACKO vo veku 41 rokov 

z Veľkého Krtíša. 
S láskou na Teba spomínajú rodičia, dcéra Livka, syn Marek,

sestra Vierka s rodinou, rodina a známi. 

ODIŠIEL SI BEZ ROZLÚČKY...

"Odišiel si tichučko, ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka

len. Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú
láska v našich srdciach nezničí ani čas."

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že 24.6.2012 náhle zomrel náš 

drahý manžel, syn, brat, strýko, švagor 
a krstný otec MILAN RUSNÁK

z Veľkého Krtíša 
vo veku nedožitých 56 rokov. 

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Chceme sa veľmi pekne poďakovať riaditeľovi VšNsP, n. o.,

vo Veľkom Krtíši a primárovi interného oddelenia 
MUDr. Jozefovi Kanyóvi a jeho tímu za príkladnú starostlivosť. 

Ďakujú a spomínajú: manželka, mama, bratia, švagriné,
švagrovia, svokra a ostatní príbuzní. 

BOLESTNÝ JE PRE NÁS 
JEHO ODCHOD

"Jediné srdce na svete sme mali, ktoré
dokázalo nás milovať. 

Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo
spať. Taký krátky bol život Tvoj, taká krátka
bola radosť naša, prečo ten osud k Tebe
taký krutý bol. Mama. Milovali sme Ťa, 
Ty si milovala nás, tú lásku v našich 

srdciach nezničí ani čas."
Dňa 11.7.2012 si pripomenieme 2.výročie úmrtia našej drahej

maminky, starkej, prastarkej a sestry 
ELENKY ŽILÍNEKOVEJ zo Slovenských Ďarmôt. 

Ak ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S nehýnucou láskou spomínajú: syn Ivan s rodinou, dcéra Hela

s rodinou a ostatní príbuzní. 

TO, ČO BOLO MEDZI NAMI,
BUDE VEČNÉ

"Spustla už záhrada, spustol aj dvor,
ticho je v dome, nepočuť 

Tvoje kroky v ňom. Tíško si trpel, 
ubolené srdce prestalo Ti biť, ale zaspal
si, hoci si chcel ešte žiť. Keby tak mŕtvych
vzkriesil náš hlas a láska by divy robila,
nikdy by Ťa zem čierna nebola prikryla."

Oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že vo veku 

65 rokov zomrel 29.6.2012 po krátkej a ťažkej chorobe náš drahý
manžel, otec, starý otec, brat, svat, švagor, krstný otec a strýko 

JÁN MATUŠOV − rodák z Hrušova 
(bydliskom z Veľkého Krtíša).

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, 
ktorí sa s našim drahým zosnulým prišli rozlúčiť.     

Smútiaca rodina.

UBOLENÉ SRDCE 
PRESTALO BIŤ

"Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. 

Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali."
Dňa 8.7.2012 uplynie päť rokov, kedy nás
opustil náš milovaný manžel, otec, syn,

brat, švagor a kamarát 
ĽUBOMÍR POLORECKÝ 

z Veľkého Krtíša. 
Spomienku na Teba nám nikto nevezme.
Spomínajú: manželka, dcéra, mama, brat, 

ostatná rodina a kamaráti. 

MILOVAL ŽIVOT, MILOVAL BLÍZKYCH

Ďakujem za návrat do života!  
Prežívame obdobie krízy vo všetkých oblastiach. Najviac sa to do−

týka nás − obyčajných ľudí. S nepokojom sledujeme v médiách a čí−
tame v dennej tlači o kríze v zdravotníctve. V duchu máme prianie,
aby sa nás to osobne nedotklo. Lenže v živote to často býva inak.
Dňa 25. mája (v piatok poobede) som sa ocitla v nemocnici vo
Veľkom Krtíši. S určitou obavou, ako to bude cez víkend. Na inter−
né oddelenie ma prijímal mladý lekár so slovami, že bude o mňa
dobre postarané a dohliadnu na všetky prejavy ochorenia. Aby
som bola na pokoji. Mal pravdu. Na oddelení sa ma ujali sestričky
a mladá  doktorka MUDr. Monika Lajtnerová. Všetky moje zdravot−
né ťažkosti riešila ihneď, a aj počas soboty a nedele. Okrem zdravotnej
starostlivosti pridala k tomu vľúdne slovo a milý úsmev. Zrazu som sa
cítila v bezpečných rukách počas celej hospitalizácie. 

Chcem sa touto cestou úprimne POĎAKOVAŤ MUDr. Monike
Lajtnerovej, mladým lekárkam, ktoré sa počas služieb o nás stara−
li, všetkým milým a ochotným sestričkám, ako aj celému zdravot−
nému personálu za ich láskavú a obetavú prácu a starostlivosť,
ktorá sa dostala nielen mne, ale aj ostatným pacientkám. Ďakujem
primárke MUDr. Drahomíre Šarankovej a primárovi MUDr. Jozefovi
Kanyóvi za jeho dobrý kolektív, ktorý lieči nielen odbornou sta−
rostlivosťou, ale aj citlivým prístupom k pacientom. Chcem sa po−
ďakovať aj lekárkam a lekárom, ktorí sa o môj zdravotný stav na−
ďalej starajú. Ďakujem za návrat do života! Nemocnici vo Veľkom
Krtíši prajem do budúcnosti menej problémov, aby sa mohli dobre
starať o pacientov z celého okolia Veľkého Krtíša. 

− MÁRIA MIHÁĽKINOVÁ, Sucháň − 
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Dospelí si tu 
oddýchnu 

a deťúrence vyšantia 
Zákazníci uvítajú peknú veľkú te−

rasu, kde je možnosť usporiadať
narodeninové oslavy, stretávky, gu−
ľášpárty, grilovačky po dohode s
majiteľmi alebo personálom. Určite
sa tu bude páčiť hlavne rodinám s
deťmi, pretože sa tu nachádza det−
ský kútik s hračkami a hojdačkami.
Okrem príjemného posedenia von−
ku si tu môžete zahrať šípky, stolný
futbal, karty, poker, šach v klimati−
zovanom prostredí. Grill Bar Zetko
je centrum zábavy aj s možnosťou
pripojenia na internet (wifi zone). 

"Z nášho zariadenia by sme
chceli urobiť menšie zábavné
centrum. Môžu k nám prísť rodi−
ny s deťmi, ktoré by sa u nás za−
bavili a dospelí si oddýchli a pri−
šli na iné myšlienky. Radi priví−
tame aj viacej detí, ktoré sa u
nás môžu zahrať, samozrejme
pod dohľadom rodičov. Už čo−
skoro v tomto letnom období pre
najmenších prichystáme aj tram−
polínu na skákanie a uvažujeme,
že na terasu dáme detský bazén.

Mali by sme tu takú malú detskú
škôlku" − hovorí s úsmevom
Viktória Dobrocká a dodáva, že do
ich pohostinstva môžu prísť aj psíč−
kári so svojimi štvornohými miláčik−
mi, o ktorých sa tu postarajú. A ak
prídete autom, v okolí je možnosť
parkovania.  

Radi grilujete? V Gril
Bare Zetko si môžete

ukuchtiť svoje 
špeciality

V Grill Bare Zetko z jedál ponúka−
jú obľúbený chlieb s masťou a ci−
buľou, no pohrávajú s myšlienkou,
že začnú variť zabíjačkové špeciali−
ty a špeciality urobené na grile.
"Keď k nám prídu zákazníci gri−
lovať mäso a klobásy, ktoré si
prinesú z domu, podmienkou je,
aby u nás konzumovali naše ná−
poje. Donesené nápoje sú neprí−
pustné. V prípade, že si zákazní−
ci urobia uzavretú spoločnosť
(terasa sa uzavrie), môžu si do−
niesť aj svoje nápoje a zaplatia
iba za prenájom. Je možnosť sa
dohodnúť."

V sparných 
a horúcich dňoch dobre

padne chladené 
V Grill Bar Zetku z nealka nápo−

jov predávajú originál čapovanú ko−
folu, a tiež  minerálne vody, Vineu,
džúsy.  Na svoje si tu prídu hlavne
tí,  ktorí majú radi dobre vychlade−
né pivo. Vybrať si môžete zo širo−
kého sortimentu fľaškového piva
STEIGER a RADLER. Vyskúšať
môžete aj novinku − čierne nealko−
holické pivo STEIGER. 

"Pravdaže, pivo máme aj čapo−
vané VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
10 % a PLZEŇ 12 %." V GB
Zetko dbajú na hygienu a čisto−
tu. "Po každom narazenom sude
zakaždým preplachujeme trubky.
Každý večer sud natlakujeme,
prepláchneme a necháme ho na−
tlakovaný vodou. Nehrozí žiadne
kvasenie, takže pivo u nás ne−
môže podľahnúť skaze.
Minimálne raz denne preplachu−
jeme celý systém." Veľké pivo tu
stojí 1 euro a malé pivo 0,60 eur.
Za veľmi prijateľné ceny ponúkajú
aj niektoré alkoholické nápoje
napr., Fernet za 0,80 eur/0,4 dcl,
vodku a borovičku za 0,50 eur/0,4
dcl. "Máme nové ceny, ktoré sa ob−
mieňajú a takisto aj nové akcie.
Každú druhú sobotu máme špeciál−
nu akciu. Ponúkame vodku od 0,20
eur. Veľmi lacné sú džúsy pre deti,

ich ceny sa pohybujú do jedného
eura, nanuky sú v cene od 0,37 eur
do 1,00 eura. Kto má rád kávu, v po−
nuke je presso káva, ale i miešané
nápoje a varené víno.

Plánov majú veľa
V lete v Grill Bare Zetko chystajú

robiť dvojhodinové koncerty pre ka−
pely, ktoré by tu mali záujem vy−
stupovať. Partia maximálne pätnás−
tich ľudí sa tu môže zabaviť na dis−
kotéke pri jubox−e, pre viac ľudí by
ale tento priestor nepostačoval. "S
celovečernými diskotékami za−
tiaľ neuvažujeme. Ak by mali zá−
kazníci nejaké dobré nápady, ra−
di ich privítame a najlepší nápad
aj odmeníme. Chceli by sme robiť
turnaje v šípkach alebo v stolnom
futbale. Určilo by sa  štartovné, v kto−
rom by sme súťažiacim ponúkli kva−
litné plzenské pivo alebo grilované
špeciality. Ak všetko dobre dopadne,
v našom zariadení sa budú dať tipo−
vať športové zápasy. Radi privítame
ľudí všetkých vekových kategórií a
chceme, aby sa u nás všetci cítili prí−
jemne. Postarajú sa o to barmani
Zuzana Molnárová a Marko Mihál," −
povedala na záver Viktória Dobrocká.    
Grill Bar Zetko je otvorený kaž−

dý deň od 15.00 do 24.00 h., v
prípade záujmu aj v doobedňaj−
ších hodinách. Bližšie informá−
cie o možnosti rezervovania
si terasy, či zorganizovania
oslavy, alebo grilovačky v
priestoroch Grill Bar Zetko
vám podajú telefonicky
047/48 97 117, 0918 858 545. 

− EDIT − 

V Grill Bare Zetko pripravili na leto rôzne novinky   
Leto a prázdniny sú ideálne na trávenie voľného času v prírode kúpaním, opaľovaním, ale aj pri

opečkách a grilovačkách. Dobrú grilovačku pre svojich blízkych, kamarátov alebo kolegov z práce si
môžete urobiť aj netradične v okresnom meste. Takúto možnosť vám ponúka v pokojnom prostredí v
okrajovej časti mesta Veľký Krtíš Grill Bar Zetko, na Železničnej ulici, ktorý je znova otvorený od 1.má−
ja a jeho novou majiteľkou je Viktória Dobrocká. 

Grill Bar Zetko na Ul. Železničnej vo Veľkom Krtíši má na leto pre
svojich zákazníkov pripravené rôzne novinky 

Dobre vychladené pivko alebo nealko si môžete vypiť  na tejto te−
rase, kde budete dobre uchránení od slnka  

Zuzana Molnárová a Marko Mihál vás radi
obslúžia a pripravia rôzne druhy nápojov

V detskom kútiku sa môžu deti pohojdať na hojdačkách a zahrať
s hračkami 



5 / 9. júl 2012

Podobné praktiky sa však nedo−
týkajú PKO vo V. Krtíši, čo dokazu−
je aj ich povesť jedného z najlep−
ších pracovísk kontroly originality
na Slovensku. Vie o tom nielen ich
nadriadený orgán IRIS IDENT,
s.r.o., B. Bystrica, ale aj kolegovia
z ostatných PKO a aj dovozcovia
áut. Takéto pracoviská sú v kaž−
dom okrese i vo V. Krtíši.
Prevádzkuje ho spoločnosť

Originalitavk, s.r.o., V. Krtíš a sídli v
moderných priestoroch na Baníckej
ul. Otvorené majú od pondelka do
piatku od 7:00  hod do 15.00 hod.
Je dobré, ak sa na kontrolu vozid−
la dopredu objednáte. Mesačne tu
traja kvalifikovaní a riadne zaškole−
ní technici odhalia niekoľko prie−
stupkov. Kontrolujú sa motocykle,
štvorkolky, osobné i nákladné vo−
zidla prakticky z celej Európy i zá−

moria. Najčastejšie sa ale autá do−
vážajú z Talianska, Nemecka,
Francúzska, Švajčiarska.
Najčastejšie sa dovážajú vozidlá
už aj u nás pomerne bežných zna−
čiek − Audi, BMW či Mercedes, ale
kontrolovali už aj Ferrari,
Lamborghini alebo Bentley. Podľa
toho sa odvíja aj cena kontroly, kto−
rá sa pohybuje od 55 do 150,− eur. 

Modernými prístrojmi schválený−
mi Ministerstvom dopravy, pôšt a
telekomunikácií, ktoré sú pravidel−
ne kalibrované, sa na vozidlách
kontrolujú identifikátory (VIN), či
neboli vykonané ich neoprávnené
zmeny, neoprávnené zásahy do
konštrukcie vozidla (napr. rozreza−
né a poskladané z viacerých vozi−
diel) a do dokladov vozidla.
Zároveň sa overuje výskyt údajov o
vozidle, dokladoch v pátracích evi−
denciách, blokáciách leasingu a e−
xekúcií odhaľujú ďalšie neoprávne−
né alebo podvodné praktiky spoje−
né s vozidlami. Okrem dovezených
vozidiel sa na PKO kontrolujú aj
vozidlá, ktoré už sú evidované na

Slovensku, ale na ktorých bol me−
nený napríklad podvozok alebo ka−
roséria, na ktorej sa nachádza i−
dentifikačné číslo vozidla VIN alebo
identifikátor, ktorý bol úradne pride−
lený, pri zmene farby alebo fareb−
ného vyhotovenia vozidla a podob−
ne. V prípade nejakých nejasností,
alebo podozrení na manipuláciu,
sú aj výsledky z veľkokrtíšskeho
PKO zaradené do celoeurópskeho
systému pátrania po ukradnutých
vozidlách. 
Výsledok kontroly originality je za−

znamenaný do Odborného posud−
ku o kontrole originality vozidla, do
informačného systému KO a vyjad−
ruje stav spôsobilosti vozidla pre
premávku na pozemných komuni−
káciách. Ak je všetko v poriadku,
dostane vozidlo nálepku o jeho
spôsobilosti podobnú STK len
modrej farby.  Každý kto kupuje
auto, by mal požadovať od predaj−
cu kontrolu originality, pretože aj tu
platí: Dôveruj, ale preveruj!

− P.GAŠPAROVIČ − 

Trojplachtinský futbalový
turnaj už túto nedeľu

Starostovia obcí Dolné Plachtince,
Stredné Plachtince a Horné Plachtince

vás srdečne pozývajú na 
TROJPLACHTINSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, 

ktorý sa bude konať 15.7.2012 so začiatkom o 13.00 h., 
na futbalovom ihrisku v Stredných Plachtinciach. 

V zápasoch Plachtinčanov pôjde skôr 
o zábavu ako o veľké športové výkony. 

Zahrajú si zmiešané mužstvá aktívnych hráčov a amatérov. 
O občerstvenie je postarané. Bude sa žrebovať aj tombola.

Príďte si zahrať volejbal na pláži
Už IX. ročník plážového volejbalového tunaja
zmiešaných družstiev Beach Polar Cup 2012

bude na plážovom volejbalovom ihrisku kú−
paliska Krtko vo V. Krtíši 14.7. 2012.
Všetkých priaznivcov plážového volejbalu na
turnaj srdečne pozýva Volejbalový klub PO−
LAR  Veľký Krtíš, Kúpalisko Krtko a Mesto
Veľký Krtíš.  Hrať budú štvorčlenné zmiešané
družstvá, v ktorom by mala byť minimálne jed−
na žena. Štartovné je 8,− eur na osobu.

Družstvá sa môžu prihlásiť do 13.7. 2012 cez o−
ficiálnu web stránku klubu www.polar.vk.szm.sk ,

kde nájdete aj bližšie informácie. Tešíme sa na vás. 
Kontakt: 0917 / 471948  −ORGANIZAČNÝ VÝBOR−

Program:    KULTÚRNY DOM: 
15.00 hod. Otvorenie festivalu
− Výstava ČIPKA V HONTE
− Súťažná výstava OZDOBNÝ
VANKÚŠIK, výstavy trvajú 14. − 20.
júla (9,00 − 15,00 hod.)
− Obrazová prezentácia
Praktické využitie hontianskej čipky
− Výstava suchánskych krojov, výši−
viek a ľudových umeleckých výrob−
kov

EVANJELICKÁ FARA:
− Výstava OD KOLÍSKY ...

AMFITEÁTER:
17.30 hod. Prehliadka paličkovanej
čipky v odevoch, 18.00 hod.
Scénický program OD KOLÍSKY ...
Účinkujú dedinské folklórne skupiny
zo Sucháňa, Senohradu, Litavy a
Cerovo, 19.30 hod. Posedenie pri
hudbe

Kontroly pre istotu kupujúcich
V čase dovoleniek sa mnohí z nás vyberú na zaslúžené dni odpo−

činku do zahraničia na vlastnom aute. Môže sa však stať, že pri bež−
nej kontrole vám policajti v zahraničí, ale aj u nás, zabavia automo−
bil. Nielenže máte pokazenú dovolenku, ale domov sa musíte vrátiť
bez auta. Takto dovážané vozidlá prejdú kontrolou v oprávnených
pracoviskách kontroly originality (PKO), aby sa overila ich spôsobi−
losť pre premávku na pozemných komunikáciách. Ovšem aj tu môže
dôjsť k pochybeniam či podvodom, ako to ukázal aj  nedávny prípad
legalizovania odcudzených aut veľkokrrtíšskym policajtom a jeho
komplicov, zamestnancov PKO v Leviciach. 

Ďalšie autá čakajú pred vstupnou budovou, kým ich skontrolujú
pracovníci pracoviska originality identifikátorov

V týchto moderných priestoroch sa kontrolujú dovezené vozidlá 

Mikroregión Východný Hont - OZ Obec Sucháň
BBSK - Hontiansko - ipeľské osvetové 

stredisko Veľký Krtíš
Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Vás pozývajú na 10. ročník festivalu

ČIPKA V HONTE
dňa 14. júla 2012 v Sucháni

S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PODUJATIE PODPORILA MATICA SLOVENSKÁ

Sprievodné podujatia: prehliadka ľudového domu, predvádzanie
textilných techník, výstava neprofesionálnych výtvarníkov, 

poľovnícky dvor, trh ľudových remesiel, lukostreľba
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OR PZ vo V. Krtíši, ŠKP i odbo−
ry usporiadali futbalový turnaj, na
ktorom sa stretli mužstvá z
Obvodných oddelení vo V. Krtíši,
D. Strehovej a Vinice, z ODI V.
Krtíš, kriminalisti z OKP V. Krtíš a
mužstvo mestskej polície, ktoré
tvorili príslušníci MsP z V. Krtíša,

Lučenca a Fiľakova. 
Na ihrisku s umelou trávou

Spojenej školy v M. Kameni v pia−
tok 15.6. privítali hráčov jednotli−
vých mužstiev a turnaj otvorili
predseda ŠKP Maťo Kroták a pred−
seda odborov Marián Procházka.
Mužstva potom rozdelili do základ−
ných trojčlenných skupín. Ich víťazi
sa  stretli vo finálovom súboji a
mužstvá na druhých miestach v
súboji o 3.−4. miesto.  Už dlhšie
medzi sebou o titul najlepšieho
mužstva OR PZ vo V. Krtíši súpe−
ria hráči mužstiev z OO vo V. Krtíši
a ODI. Aj na tomto turnaji sa do−
stali tieto mužstvá do finále. V zá−
kladnej skupine mužstvo ODI pora−
zilo hráčov z Vinice i D. Strehovej
a príslušníci OO V. Krtíš si poradili
z mužstvami  MsP a kriminalistov.
Pred samotným vyvrcholením tur−
naja, sa v zápase o 3. miesto stre−
tli policajti z OO v D. Strehovej a
trošku prekvapujúco aj mužstvo
MsP. Vyrovnaný zápas nepriniesol
rozuzlenie ani po záverečnom
hvizde rozhodcu a o konečnom tre−
ťom mieste museli rozhodovať až

pokutové kopy. V nich mali pevnej−
šie nervy hráči z mužstva OO D.
Strehová, ktorí skončili na treťom
mieste. 

Finálový zápas priniesol až neča−
kane veľa gólov. Hneď v úvode sa
vedenia ujali hráči z OO, ktorí si
počas prvého polčasu vypracovali
až 4 gólový náskok.  Mužstvo ODI
sa však nevzdávalo a do polčasu
sa im podarilo náskok znížiť na roz−
diel jediného gólu. Do druhého pol−
času nastúpili so snahou o otoče−
nie výsledku, zabúdali však pri tom
na obranu. Chyby pri bránení hráči
z OO tvrdo trestali a znovu si vy−
pracovali viac gólový náskok, ktorý
už potom umnou obrannou hrou di−
rigovanou Maťom Krotákom a
Igorom Marcinekom, udržali do
konca stretnutia. 
Konečné poradie turnaja: 1. OO V.
Krtíš, 2. ODI V. Krtíš, 3. OO D.
Strehová, 4. MsP, 5. OO Vinica a
OKP V. Krtíš. 

Sily, ktoré hráči vynaložili v úmor−
nej horúčave im vrátila výborná ka−
pustnica od dolnostrehovských ku−
chárov. Zahanbiť sa nenechali ani
kuchárky SŠ M. Kameň, ktoré pre
policajtov pripravili viaceré dobrôt−
ky na spoločnom posedení po vy−
hodnotení turnaja, na ktorom ceny
a diplomy zúčastneným mužstvám
odovzdal riaditeľ OR PZ vo V.
Krtíši plk. JUDr. Pavel Bella, PhD.  

− P. GAŠPAROVIČ − 

Svoj sviatok oslávili športom
Deň polície si na Slovensku každé okresné riaditeľstvo policajného zboru pripravuje podľa svojho

programu. Aj OR PZ vo V. Krtíši po minulom roku, keď predviedli ukážky svojej práce a techniky ve−
rejnosti, zvolili v tomto roku komornejší spôsob osláv Dňa polície − šport. 

Turnaj otvorili M. Kroták 
(vľavo) a M. Procházka

V zápase s D. Strehovou (pruhované dresy) Viničanov možno za−
skočila aj šarmantná policajtka. 

Že policajti hrali turnaj so zápalom a
obetavo, dokumentuje aj zranenie B.
Marka, ktoré ošetrovala Katarína
Nékiová. Prizerá sa J. Čika. 

O víťaza sa vo finále tuho bojovalo. Aj keď na zemi (vpravo), ku
gólovému účtu OO V. Krtíš, prispel aj M. Kroták. 

Víťazné družstvo OO PZ V. Krtíš. 

Ceny mužstvám odovzdal ria−
diteľ ORPZ  plk. JUDr. Pavel
Bella, PhD. 
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Na konferencii sa zúčastnili pred−
nášajúci a hostia z krajín V4 −
Českej republiky, Poľska,
Maďarska a Slovenskej re−
publiky. Konferenciu otvori−
la riaditeľka múzea na
modrokamenskom hrade
Mgr. Helena Ferencová,
ktorá privítala vzácnych
hostí, medzi nimi i generál−
neho riaditeľa SNM
PaedDr. Rastislava Púdelku.
Po jeho krátkom príhovore pri−
vítal na pôde Mesta M. Kameň ú−
častníkov konferencie primátor M.
Kameňa Ing. Aladár Bariak.
Samotnému rokovaniu predchá−
dzala malá slávnosť, keď pracovník
Múzea M. Kameň Mgr. Jaroslav
Hanko predstavil prítomným hos−
ťom svoju prvotinu, knihu o rode
Balašovcov  − "Balašovci z Ďarmôt
a M. Kameňa". 

Hovorilo sa 
o milostnej poézií

i o kostiach
Po tejto milej slávnosti, sa už ú−

častníci započúvali do prednášok o
rode Balašovcov. Zaujala hneď pr−
vá prednáška "Milostná poézia "vi−
segrádskeho" priestoru v dobe
Bálinta Balašiho", ktorú si pripravi−
la Simona Kolmanová, PhD., z
pražskej Karlovej univerzity. Počas
nasledujúcich hodín si účastníci
konferencie vypočuli veľa zaujíma−
vých prednášok, či videli viaceré
prezentácie, z ktorých sa dozvede−
li mnohé, pre nich viac, menej ale−
bo vôbec neznáme skutočnosti.
Viacerých, ale hlavne pracovníkov
Múzea M. Kameň, zaujala pred−
náška Mgr. Maroša Mačuhu, PhD.,
výkonného riaditeľa bratislavskej o−
krašľovacej spoločnosti − "Inventár
Modrokamenského kaštieľa a pan−
stva z roku 1772." 

Mgr. M. Mačuhovi, PhD., sa poda−
rilo pri skúmaní iných materiálov
získať podrobný súpis predmetov,
zariadenia a iných vecí, ktoré boli
v kaštieli na M. Kameni v roku
1772. Je to cenný materiál, z kto−
rého sa možno dozvedieť čo všet−
ko potrebovali šľachtici k pobytu v
kaštieli  v M. Kameni v tom čase.
Na konferencii sa hovorilo i o por−
trétoch Balašovcov na zámku v
Betliari, zvolenských županoch z
tohto rodu, ich sídlach na Považí,
stopách, ktoré Balašovci  zanecha−
li v Poľsku, ale aj o kostrových po−
zostatkoch z rodinnej hrobky na
nedávno zrekonštruovanom rodin−
nom cintoríne v M. Kameni.  K za−
ujímavému a poučnému programu
konferencie prispel svojou pred−
náškou "Stopy balašovcov v zbier−
kach slovenských múzeí", aj pra−
covník modrokamenského Múzea
Mgr. J. Hanko. 

Aby sa účastníci mohli aj odrea−
govať od prednášok, mali možnosť
navštíviť expozície múzea a v pod−
večer prvého dňa sa zúčastniť ver−
nisáže výstavy od Pre účastníkov
konferencie bol pripravený aj sprie−
vodný program. Hneď prvý večer, v
stredu 6.6.,  sa mohli zúčastniť ver−

nisáže medzinárodnej výstavy sak−
rálneho umenia "Dialóg" v kaplnke
Sv. Anny. Koncert gospelovej hu−
dobnej skupiny Misztrál, " Daj nám
pokoj, Pane",  na gotických zrú−
caninách hradu bol nádherným
zážitkom, ktorý vnímavé duše
akoby preniesol o niekoľko sto−
ročí späť, do doby Balašovcov.  

Objav v bzovickej
pevnosti

V posledný deň konferencie ú−
častníci nesedeli v slávnostnej sále
modrokamenského kaštieľa, ale
vybrali sa navštíviť niekdajšie sídla
rodu Balašovcov v našom regióne.
Po položení vencov  k pamätnej ta−
buli Valentína Balašu na hrade a
návšteve historického cintorína ro−
du Balašovcov v M. Kameni, po−
stupne navštívili Divín, Zvolen, B.
Štiavnicu a Bzovík. Najmä na pev−
nosť v Bzovíku boli účastníci konfe−
rencie veľmi zvedaví. Potom, čo
približne tri dni pred začiatkom
konferencie sa zrútil prístupový
most do pevnosti, mali obavy či sa
vôbec dostanú do vnútorných

priestorov. Starostke Bzovíka sa
ale podarilo urobiť provizórny most
a tak vedci zaoberajúci sa rodom
Balašovcov, si mohli potvrdiť to, čo
zatiaľ iba tušili z písomných materi−
álov. Na vnútorných hradbách pev−
nosti objavili do kameňa vytesaný
erb rodu Balašovcov. Je to pravde−
podobne najstarší zachovaný erb
tohto rodu, vytesaný do kameňa. 

Ako je vidieť, aj keď sa nám zdá,
že už nie je čo nové objaviť, vždy
sa niečo nájde a starobylé pamiat−
ky ešte stále neodkryli všetky svo−
je tajomstvá. A k tomu, aby sme sa
dozvedeli niečo nové a zistili zaují−
mavé veci o našej histórií, pomôžu
aj podobné konferencie, aká bola
na hrade M. Kameň o rode
Balašavcov. 

− P. GAŠPAROVIČ − 

Generálny riaditeľ SNM PaedDr. Rastislav  Púdelka spolu s riadi−
teľkou Múzea Mgr. Helenou Ferencovou otvorili konferenciu o
Balašovcoch.

Na pôde mesta hostí privítal
primátor Ing. Aladár  Bariak.

Pevnosť v Bzovíku skrývala
najstarší erb rodiny

Balašovcov. 

Pohľad na hostí konferencie

Neznámy známy rod Balašovcov 
Najvýznamnejšiu pamiatku nášho regiónu hrad M. Kameň niekoľko storočí vlastnil rod Balašovcov. Aj

keď tento rod patril medzi významné rody Uhorska, na Slovensku je medzi laikmi, ale aj odborníkmi, po−
merne neznámy. Aby sa viac o tomto rode dozvedeli odborníci i verejnosť, ktorú zaujíma minulosť náš−
ho kraja, usporiadalo Slovenské národné múzeum, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad M.
Kameň medzinárodnú konferenciu o tomto rode pod názvom Rod Balašovcov v 13. − 19. storočí v dňoch
6.−8. 6. 2012 na hrade M. Kameň.  Organizačne sa na tomto podujatí spolupodieľali Maďarský inštitút  v
Bratislave, Poľský inštitút Bratislava, Olajág keresztény Művészeti Társaság, Balassi Intézet, Petőfi
Irodalmi Múzeum v Budapešti  a svoj diel pridalo aj mesto M. Kameň. 
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Do kroniky sa podpísalo vyše 200 osôb.
Ťažko niečo na margo výstavy napísať, le−
bo slovami nemožno vyjadriť krásu vysta−
vovaných prác − fotky hovoria samy o se−
be. Vystavovatelia si však zaslúžia, aby
sme ich mená zverejnili aj v našich okres−
ných novinách. Svoje kresby vystavili
Mária Rimóicová, Kristína Halková a naj−
mladší Kevin Kilmajer.
Návštevníci mohli obdivo−
vať maľby Štefana
Bojtoša a Ladislava
Schmidta, ale už aj zo−
snulého Štefana Hecseiho a
Mikuláša Nemčoka − ich prá−
ce poskytla rodina. Výšivky a
gobelíny vystavovali Terézia
Péterová, Eva Bevízová a
Zlata Báštiová. Háčkované
dečky: Eva Bevízová, Anna
Báštiová, Zlata Báštiová a
Georgina Vargová. Kroje
pre bábiky zhotovila Eva
Bevízová, výrobky z dre−
va Ladislav Schmidt a makramé tašky a bižuté−
riu Georgina Vargová.

Mňa najviac zaujali maľby a bábiky, preto som
sa opýtala Evky Bevízovej, ktorá vystavovala až
trinásť bábik: "Evka, ktorá bábika je najdrah−
šia?" "Mladá žena v bielom čepčeku",  znela
odpoveď −" Hádaj, koľko mohla stáť jej ró−

ba?" "Keď bola drahá, tak možno aj 15−
20 euro," − pokúšam sa uhádnuť su−

mu. Evka sa zasmiala a povedala
sumu, ktorá mi vyrazila dych:

"Dvestodeväťdesiatosem
euro a najdrahší bol čep−
ček."

Na výstave boli aj krosná z bátorovskej dielne a
tak si záujemcovia
mohli pozrieť, ako naše
staré mamy tkali kober−
ce a zároveň si aj moh−
li vyskúšať svoju zruč−
nosť. Niektoré práce bo−
li aj na predaj, tak sa
nečudujme, že v nedeľu
už boli všetky koberče−
ky predané. Počas vý−
stavy bolo návštevní−
kom ponúkané drobné
pečivo ale aj chladená
limonáda, nakoľko nám
leto prialo a slnko hri−
alo. Hrialo nás však aj
vedomie, že šikovní ob−

čania z Opatovskej Novej Vsi si popri svo−
jom zamestnaní, ale aj pri práci v záhrade,
okolo domu, či vo vinohradoch, nájdu čas
aj na kreatívne ručné práce, ktoré potešili
nielen ich ako zhotoviteľov, ale aj návštev−
níkov výstavy.

− Text a foto: JÚLIA PÉTEROVÁ − 

Na margo vydarenej výstavy v Opatovskej Novej Vsi

Bábika v takmer tristo eurovom kroji
Miestna organizácia Csemadok−u v Opatovskej Novej Vsi na čele s vedúcouMiestna organizácia Csemadok−u v Opatovskej Novej Vsi na čele s vedúcou

Teréziou Tóthovou usporiadala v sále miestneho kultúrneho domu výstavu, ktoTeréziou Tóthovou usporiadala v sále miestneho kultúrneho domu výstavu, kto −−
rá mala byť pôvodne otvorená len v piatok 22. júna, ale pre veľký záujem to borá mala byť pôvodne otvorená len v piatok 22. júna, ale pre veľký záujem to bo −−
lo až do nedele 24. júna. Práce našich šikovných obyvateľov videli turisti zlo až do nedele 24. júna. Práce našich šikovných obyvateľov videli turisti z
Talianska, Francúzska, Rakúska a samozrejme mnohí prišli aj zo susednéhoTalianska, Francúzska, Rakúska a samozrejme mnohí prišli aj zo susedného
Maďarska. Maďarska. 

Práce našich šikovných obyvateľov Opatovskej N. Vsi videli turisti z Talianska, Francúzska, Rakúska i Maďarska.
Obdiv si vyslúžili všetky exponáty, ale viacerých zaujal kroj bábiky za takmer 300 eur.

Bábika 
s najdrahším

krojom 
na výstave



9 / 9. júl 2012

l Keď sa povie Veľký Krtíš, čo
všetko vás v súvislosti s týmto
mestom napadne?
Kuly: − Veľký Krtíš je pre našu
kapelu známe mesto. Poznáme
ho veľmi dobre a tento región
máme radi. Dokonca aj náš gi−
tarista Rišo mal priateľku
Moniku práve z V. Krtíša. Ďalšia
spojitosť, ktorá sa mi vybaví v
súvislosti s V. Krtíšom je meno
Peter Cmorik. Viem, že je to ro−
dák od vás. No a prednedáv−
nom sme na našom albume Iný
rozmer spolupracovali s pani
Ľubkou Šarinovou, ktorá ma
zasväcovala do tajov posunko−
vej reči, čo sme potom využili v
našom klipe ku skladbe Zvuko−
prázdno.  Aj o nej viem, že po−
chádza od vás. Spolupracovalo
sa  s ňou veľmi dobre, je to
vtipná, zábavná dáma a vo svo−
jej oblasti je profíčka.

l Keď ste prijali pozvanie na
Hrkofest Sklabiná, tušili ste, kam
sa vlastne vybrať? ☺
Kuly: − Našťastie existujú navi−
gácie, takže to nebol až taký
problém (smiech), priznám sa
však, že na prvé počutie som
netušil, kde sa Sklabiná nachá−
dza. Až potom, keď ma obozná−
mili s tým, že je to neďaleko V.
Krtíša, mal som predstavu, kam
cestujeme.

l Už dlhé roky ste na výslní slo−
venskej hudobnej scény a zďaleka
nevyzerá, že by vaša hviezda ma−
la tak skoro zhasnúť. Máte za se−
bou nespočetné množstvo koncer−
tov a festivalov. Kam by ste, čo sa
úrovne týka, zaradili tento sklabin−
ský?
Kuly: − Na to, že je to prvý ročník,
je tu skutočne veľa ľudí a to sa
mi páči. Organizátori tohto po−
dujatia sú skúsení ľudia. Všetko
je však len o záujme ľudí a ná−
vštevnosti. Závisí to od organi−
zátorov, aký dokážu vyskladať li−
ne −  up, aké kapely pozvú. Je tu
vytvorené úžasné zázemie, skvelo
zvládnutá organizácia. Nevidím

dôvod, prečo by sa z tohto festi−
valu nestala tradícia. 

l Chystáte sa niekam na dovolen−
ku?
Kuly: − Áno, chystám sa, mám už
zarezervovanú dovolenku nieke−
dy od jari a popravde, už sa mi
tam ani veľmi nechce. Veď teplo

máme aj doma (smiech).  Naozaj
by som najradšej precestoval
Slovensko a navštívil zaujímavé
miesta, ktoré som ešte naživo
nevidel. Chystám sa však k mo−
ru, ale chvalabohu len na sedem
dní, takže to nejako „prežijem“.
Musím sa totiž priznať, že veľmi
nerád lietam. 

l Na čo sa môžu v najbližšej dobe
fanúšikovia skupiny DESMOD te−
šiť?
Kuly: − Pripravujeme album, kto−
rý bude na nás trošku nezvyčaj−
ný. Povedali sme si, že upravíme
zopár našich starších skladieb a
dáme ich do baladickej podoby.
Balady nám celkom idú, majú u
ľudí skvelú odozvu, takže sme
vybrali asi 15 skladieb s baladic−
kými textami a fanúšikovia sa
môžu tešiť na naše známe pies−
ne v „slaďákovej“ podobe. Budú
určené či už do auta alebo na
rôzne ľúbostné hrátky J jedno−
ducho na chvíle pohody.  Oslovili
sme v tejto súvislosti Ivana
Táslera spolu s jeho bratom
Mirom, ktorí sa podujali aj s bas−
gitaristom Koljom (Lukášom
Kolivoškom) z IMT Smile tento
album produkovať. Verím, že
spolu s touto partiou ľudí vytvo−
ríme niečo nové, čo sa bude ľu−
ďom páčiť. Bude to celé iné −
komorné, intímne, unpluggedo−
vé...  

S Kulym o V. Krtíši, strachu z lietania i novom albume...
Pre väčšinu návštevníkov Hrkofestu v Sklabinej bolo vyvrcholením celého podujatia vystúpenie jednej z
najúspešnejších kapiel súčasnej slovenskej hudobnej scény − skupiny DESMOD. Ešte predtým, ako sa
Mário Kollár alias Kuly postavil za mikrofón a pozdravil nažhavené publikum, vybral som sa za ním do
karavanu vedľa stage a položil mu niekoľko otázok, na ktoré mi ochotne a hlavne trpezlivo odpovedal.
(Predsa len, už bolo po polnoci, a aj novinár tráviaci celý čas v pohostinnej VIP zóne je len človek...) J

Určite je sa na čo tešiť, a už teraz je jasné, že tento album bude tr−
hať rebríčky predajnosti. To už ale doznievali posledné riffy maďar−
ského metalového zoskupenia Tankscapda a na scénu sa pomaly
chystali chalani z Desmodu. Sympatickému Kulymu som preto po−
ďakoval za rozhovor, vzdal hold za jeho skromný a kamarátsky prí−
stup a išiel si spolu s ďalšími tisíckami fanúšikov vychutnať ich
úžasný koncert.                                      − MARIAN SEDLAČKO −

Milá spomienka na záver rozhovoru. Spoločná fotografia s Pánom 
spevákom Kulym a nenapodobiteľným šoumenom Sajfom.

Kulyho z Desmodu príjemne prekvapila návšteva HrKofestu a aj vďaka tomu mu predpovedá úspešné pokračovanie v budúcnosti
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Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru vo V. Krtíši upozorňuje star−
ších občanov na zvýšený počet
trestných činov podvodov spáchaných
na starších osobách. Páchateľ, alebo
páchatelia,  najskôr zatelefonujú
staršej osobe (spravidla ide o vyti−
pované volania na pevné linky),
predstavia sa ako príbuzní poško−
deného (vnuk, synovec) a pod zá−
mienkou kúpy vozidla, darčeka,
poskytnutia pôžičky alebo iného
dôvodu vylákajú od poškodeného

finančnú hotovosť. Neskôr znovu
zatelefonujú poškodenému s tým,
že osobne nepríde pre dohodnutú
finančnú hotovosť, pretože nemô−
že odísť, nemá čas, a že by mohol
prísť o zloženú zálohu, ale posiela
svojho známeho, spolupracovníka
a podobne.

Celý podvod sa robí prostredníc−
tvom telefonického hovoru s tým,
že k odovzdaniu finančnej hoto−
vosti príde na ulici pred domom, na
schodisku obytného domu, alebo

pred bytom poškodeného. Osoba,
ktorá príde pre dohodnutú sumu
peňazí v hotovosti sa predstaví do−
predu dohodnutým menom.

Takúto telefonickú požiadavku si
ale vždy najprv dôkladne preverte
u svojich príbuzných a v prípade,
ak príbuzní o takejto požiadavke
vôbec nevedia, kontaktujte políciu
na čísle 158.
V záujme vlastnej bezpečnosti:

Nikdy nedávajte čísla svojich
kreditiek, sociálneho poistenia a
bankového konta nikomu po te−
lefóne. Nenechajte sa nútiť do
podpisovania čohokoľvek, všet−
ko čítajte pozorne a majte nie−
koho pri sebe komu dôverujete,

aby všetko skontroloval. Ak o−
púšťate byt, skontrolujte pries−
tor pred dverami panoramatic−
kým prierezom. Nikdy neotváraj−
te neznámej osobe dvere bez
zaistenia správne inštalovanou
a pevnou retiazkou. Nevpúšťajte
do domu či bytu, bez overenia si
dokladov pracovníkov elektrár−
ní, plynární, domovej správy.

Neverte každému, kto vás za
dverami požiada o pohár vody,
možnosť zatelefonovať si od
vás, pomoc pri nevoľnosti a po−
dobne. Situáciu môžete vyriešiť
aj bez otvárania dverí tak, že za−
voláte pomoc k vašim dverám
telefonicky alebo z okna. Ak mal
neznámy zlé úmysly, rýchlo od−
íde.

−OR PZ V. Krtíš− 

Mnohí podvedení si povedali: „Mne sa to nemôže stať...“
..ale treba si uvedomiť, že zoznam dôvodov, prečo si chcú pod−
vodníci požičať peniaze, je veľmi dlhý a často sa čudujeme, čo−
mu všetkému dokážu občania, najmä straší obyvatelia uveriť a
poskytnúť svoje úspory úplne neznámym osobám. 

− Ak bývate na prízemí alebo v
rodinnom dome zvýšte svoju
bezpečnosť okenicami, alebo
mrežami, zasklievaním bezpeč−
nostnými sklami, uzamykateľný−
mi kľučkami,
− ak je váš dom osamelo stojaci,
zvážte namontovanie alarmu,
ktorý poskytuje núdzové sledo−
vanie proti krádeži a požiaru,
− neskrývajte kľúče do pošto−
vých schránok, pod kvetináče,
alebo pod rohožku,
− pred odchodom zamknite
vstupné dvere a skontrolujte či
sú uzatvorené okná a balkónové
dvere,
− ak stratíte kľúče alebo vymení−
te byt, neváhajte vymeniť zám−
kovú vložku,
− na dvere, schránky a zvončeky

uvádzajte meno bez titulov,
samostatne žijúce ženy
uvádzajte radšej muž−
ské meno,
− opravárov a servis−
ných pracovníkov
nevpúšťajte pokiaľ
sa sami neobjed−
nali alebo termín
návštevy neohlási−
li vopred, pozor na
podomových ob−
chodníkov,
− nechváľte sa ma−
jetkovými pomermi
a nerozširujte sa
veľmi o dlhodobej−
šom odchode z domo−
va,
− vytvorte si zoznam cen−
ných vecí a vyhotovte si ich

fotodokumentáciu, uschovajte
si doklady o kúpe drahého

priemyselného a spotreb−
ného tovaru. 

Zaznamenanie výrob−
ných čísel umožní polí−
cii pátrať po vašom od−
cudzenom majetku a
po páchateľovi kráde−
že, vec identifikovať a
vrátiť ju do vášho
vlastníctva,
− vaše cennosti najmä
šperky, zbierky budú
lepšie uschované v
prenajatých trezoroch

finančných inštitúcií,
väčšie finančné hotovos−

ti patria na vkladnú knižku
s heslom alebo na termíno−

vaný vklad do bezpečnej finan−

čnej inštitúcie,
− mať dobré susedské vzťahy je
najlepší spôsob, ako si zabezpe−
čiť byt,
− pokiaľ spozorujete pred rodin−
ným domom, prípadne bytom
pohyb podozrivých osôb, prí−
padne vozidiel, kontaktujte polí−
ciu na čísle 158 (oznámenie je
možné urobiť aj anonymne).

Čo robiť pri zistení
vlámania cudzej 
osoby do bytu

− Buďte opatrný, páchateľ môže
byť ešte stále v byte, okamžite
privolajte na pomoc políciu,
− nevstupujte do bytu, a ak áno,
ničoho sa nedotýkajte, aby ste
nezničili stopy,
− pri obhliadke miesta činu sa
držte pokynov policajtov a buď−
te nápomocný výjazdovej skupi−
ne,
− dôležité je byt opäť zabezpečiť.

−OR PZ V. Krtíš− 

Pozor na zlodejov v rodinných domoch a bytoch 
Aj v našom okrese zaznamenali príslušníci Policajného zboru zvýšený nápad trestných činov krádeží do bytov

a rodinných domov. Páchateľ, resp. páchatelia v nočných alebo skorých ranných hodinách vniknú do bytu po o−
tvorení okna, prípadne balkónových dverí a z priestorov bytu odcudzia najmä peňaženky s finančnou hotovos−
ťou. Do bytu vniknú aj napriek tomu, že sa v ňom nachádzajú spiace domáce osoby, ktoré nemajú tušenie, že
sa po byte páchateľ pohybuje. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši na to upozorňuje obča−
nov a v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň dáva nasledujúce rady:

Počas troch dní od 29. − 31.5.
medzi 9.00 a 11.00 hod. prísluš−
níci Okresného dopravného in−
špektorátu zastavovali a autá pri
Spojenej škole v M. Kameni, pri−
čom im asistovali žiaci 4. a 5.
ročníka modrokamenskej školy.
Pri tejto akcii sa policajti a ich
malí pomocníci zamerali hlavne
na zisťovanie priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky vodičmi motorových
vozidiel, najmä povinnosti vodičov
voči chodcom, či majú predpísané o−
svetlenie, používajú bezpečnostné
pásy alebo iné zadržiavacie za−

riadenia. Kontrolovali aj dodržia−
vanie ustanovenej rýchlosti jazdy
v blízkosti školských zariadení.
Žiaci  po konzultácii s dopravným
policajtom hodnotili jednotlivých
vodičov pochvalou alebo pokar−
haním, ktoré boli spestrené kres−
bami detí s dopravnou tematikou.
Z tejto dopravno − bezpečnostnej
akcie vyšli vodiči vcelku dobre, aj
keď iba "s odretými ušami".  Deti
udelili celkom 13 pochvál a 8 po−
karhaní. A činili sa aj policajti,
ktorí uložili 8 pokút, najmä za ne−
dodržanie najvyššej povolenej
rýchlosti v obci.              −red−

Policajtom pri bezpečnostno − preventívnej akcii  31.5. pomáhali
žiaci 5. ročníka Martin Záležák, Miroslav Kováč, Filip Tornoš,
Kristián Petrovič a pedagogička Mgr. Renata Melichová

Deti dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky
V spolupráci so Základnou školou s Materskou školou v M.

Kameni, pripravilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo V.
Krtíši dopravno − bezpečnostnú akciu v M. Kameni.
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l Podnikáte teda v dvoch štátoch,
čím sú vaše firmy špecifické, a ako
sa vzájomne dopĺňajú? 

"Naše dve spoločnosti sú prí−
kladom dobrej cezhraničnej spo−
lupráce.  Naše produkty a pra−
covníkov máme z Maďarska,
montáž našich produktov vyko−
návajú slovenskí kolegovia. Je
to skutočný  európsky systém.
Podali sme spoločné slovensko−
maďarské projekty do EÚ. V mi−
nulosti  som sa v oblasti nábyt−
kárstva zaoberal úplne všetkým,
od návrhu až po inštaláciu som
robil všetko sám. V súčasnosti
mám jednu kolegyňu,  ktorá robí
počítačovú vizualizáciu. Mám ve−
ľa pomocníkov, ktorí mi pomá−
hajú, aby všetko išlo podľa mo−
jich predstáv, mám aj tlmočníč−
ku a  slovenskú kolegyňu v ob−
chode. Samozrejme, mám profe−
sionálnych kolegov, ktorí inšta−
lujú nábytok. Náš tím vykonáva

vynikajúcu prácu. Taktiež mi ve−
ľa pomáhajú priatelia žijúci na
Slovensku. Medzi nimi sú ob−
chodníci, živnostníci, ale môžem
sa pochváliť, že mám medzi nimi
aj právnika.  
l Aký je sortiment vašich výrob−
kov, čo všetko sa dá  vo vašej pre−
dajni nábytku kúpiť a objednať?  

"Moja firma začala na začiatku
najskôr vyrábať kuchyne na
mieru, ale naši zákazníci si
žiadali aj rôzne iné pro−
dukty, ako napríklad
nábytok na mieru do
kancelárie, nábytok
do kaviarní, do bytu
alebo do domu, ale
aj iné produkty z
dreva.  Ak náš zá−
kazník žiada hoci aj
sériový nábytok,  sa−
mozrejme, aj ten mu
vieme zabezpečiť, spolu−
pracujeme so synovou fir−

mou, ktorá sa volá Határ
Bútoráruház  a jeho obchod mô−
žete nájsť oproti Tescu v
Balašských Ďarmotách. Od júla,
vedľa obchodu môjho syna, vy−
tvoríme miesto, kde budeme mať
kuchynské štúdio. Naši zákazní−
ci si budú môcť pozrieť, aké ku−
chyne vyrábame, budú tam vzor−
ky a samozrejme budeme tam
mať kolegu, ktorý bude odpove−
dať na všetky otázky súvisiace s
našou výrobou."
l Vaša klientela však nie je len z
prihraničných oblastí na slovenskej
aj maďarskej strane, čomu za to
vďačíte?  
"Naše produkty, boli to prevaž−

ne kuchyne, sme boli vystavovať
v marci v Nitre na výstave ná−

bytku,

kde sme mali extrémne vysokú
úspešnosť. V prvom rade by
som chcel povedať, že vďaka ú−
spechu na výstave v Nitre môže−
me mať  zákazníkov od Bratislavy
až po Košice. Dosť sa nám roz−
šírila naša klientela. Naše úspe−
chy spočívajú v tom,  že  sme o−
proti slovenským kolegom lac−
nejší o 20−25%. My poskytujeme
naším zákazníkom také služby,
ktoré im žiadna iná firma nepo−
skytne. Spravíme presné preme−
ranie miestnosti, poskytneme
poradenstvo, vypracujeme počí−
tačovú vizualizáciu, vieme za−
bezpečiť vynikajúcu kvalitu ná−
bytku. Doba dodania je jeden
mesiac a naši zákazníci si  môžu
vybrať zo širokej ponuky  a vie−
me zabezpečiť samozrejme aj
viacero doplnkov. Naše produk−
ty môžeme dodať s osvetlením,
elektronickým príslušenstvom a
určite k tomu pridáme aj praktic−
kú radu. Cenovú ponuku poskyt−
neme za hodinu, vizualizáciu

spravíme na nasledujúci deň.
Okrem toho k našim zákazní−
kom pristupujeme korektne
a čestne.  Naši zákazníci
nás skôr vyhľadávali, aby
sme im navrhli a vyrobili
kuchyňu šitú na mieru, ale
čím ďalej tým viac od nás
žiadajú, aby sme im zaria−

dili celý dom či byt.  Pre nás
je veľmi dôležité, aby sme za−

chovali našu dobrú firemnú po−
vesť.“ 
l Aké sú vaše plány do budúc−
nosti?  

"Skúsenosti z nitrianskej vý−
stavy boli veľmi užitočné, preto−
že sme sa na nej mohli dozve−
dieť o potrebách, rozmýšľaní a o
štýle slovenských zákazníkov.
Mohli sme si  vyskúšať, ako sa
dajú maďarské odborné znalosti
využiť na slovenskom trhu.
Presvedčili sme sa, ako môžeme
stavať mosty medzi národmi a
ich kultúrami aj keď hovoria i−
ným jazykom. Zdá sa mi, že sa
nám to podarilo, lebo naši, len
po slovensky hovoriaci zákazní−
ci, sú úplne spokojní a nakoniec
sa s nami rozprávajú ako s rodi−
nou.  V októbri by sme sa chce−
li zúčastniť  na výstave v Bratislave
a veríme, že aj tam budeme mať
podobné dobré zážitky ako v
Nitre. Ale do tej doby si chceme
získať čím viac spokojných zá−
kazníkov aj vo veľkokrtíšskom
okrese."

− R. HORNÁČEKOVÁ − 

Rekonštrukcie bytov či domov sa väčšinou nezaobídu bez vynovenej kuchynskej linky a hlavne my, ženy, 
ak môžeme,  rady vymeníme starý okukaný nábytok za nový s modernejším dizajnom. Ak teda stojíte pred voľbou kúpy
nábytku, možno vám príde vhod náš tip navštíviť predajňu nábytku ALFA, s.r.o.,  v Balašských Ďarmotách oproti Tescu. 

Alfou aj omegou nábytkárstva Alfa je precíznosť a kvalita
Majiteľa nábytkárstva pána Olexu Miklósa sme na začiatku 

rozhovoru požiadali, aby sa čitateľom predstavil.  
"Mám 59 rokov, som vyučený drevársky technik a od mojich 18 ro−

kov, čiže už dlhých 41 rokov, pracujem vo výroby nábytku.  Pred
3 rokmi sme sa kvôli kríze presťahovali z Balassagyarmat
(Balašských Ďarmôt) do Slovenských  Ďarmôt. Po škole som nastú−
pil pracovať do Ipoly nábytku, čo bol najúspešnejší  a najlepší pod−
nik v Maďarsku v 70−ich rokoch. Pracoval som v rôznych technických
a riadiacich pozíciách.  Od  roku 1987 som pracoval v rôznych sú−
kromných firmách a  v roku 1989 som založil našu rodinnú firmu AL−
FA, s.r.o., v ktorej som generálnym riaditeľom. Naše firmy sa nachá−
dzajú  v Maďarsku, a aj na Slovensku." 

Predajňu nábytku ALFA, s.r.o.,  v Balašských Ďarmotách oproti Tescu ponúka široký sortiment nábytku, 
ktorý určite zútulní váš príbytok



Cesta domov môže byť aj nebez−
pečná, najmä z diskotéky vo večer−
ných hodinách. Do základov seba−
obrany zasvätil našich žiakov  Ján
Samson. Predviedol základné dru−
hy pádov, formy sebaobrany pri
napadnutí útočníkom (agresorom),
ktoré si žiaci mohli aj prakticky vy−
skúšať. 

Neodmysliteľnou súčasťou pri zá−
chrane ľudského života je aj po−
skytnutie prvej pomoci. Svojou pro−
fesionalitou upútala pozornosť našich
žiakov Jaroslava Ubrankovičová z MS
SČK vo Veľkom Krtíši. Tematicky sa
zamerala na správne poskytnutie
umelého dýchania a masáže srdca

a prvej pomoci pri šoku, popáleni−
nách, topení a epileptickom zá−
chvate.

Veríme, že na praktické príklady,
rady ale i varovania naši žiaci ne−
zabudnú ani počas letných prázd−
nin, ale hlavne že ich nebudú po−
trebovať využiť v praxi. Všetkým za−
interesovaným patrí poďakovanie a
nielen žiakom Spojenej školy v
Modrom Kameni želáme krásne a
bezpečné prežitie letných prázdnin.

− Mgr. ERIKA BODŽÁROVÁ, 
kordinátorka prevencie 

na Obchodnej akadémii −  

12 / 9. júl 2012

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

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −
20.00 hod., sobota, nedeľa,
sviatok: 9.00 − 12.00 hod. 

a 16.00 − 20.00 hod.

9.7. AQUA VIVA (Ul. SNP)
10.7. Dr. MAX (v nemocnici)
11.7. BIELY LEV (Banícka ul.)
12.7. U ČIERNEHO ORLA 

(Nemocničná ul.)
13.7. BELLADONNA (Ul. SNP)
14. a 15.7. PANACEA 

(pri stomatológii)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
Lekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31
111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 hod., So. − Ne. 7.00 −
7.00 hod. Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 hod., So. − Ne.
8.00 − 22.00 hod.

„...a dávaj si 
na seba pozor!“

To sú najčastejšie vyslovené slová rodičov, ktorými vyprevádzajú
svoje deti z domu. Počas prázdnin opakujeme podobné vety veľmi
často. Deti nám odpovedajú s ľahostajnosťou " Jasné mami, jasné
oci". Ale je im naozaj všetko jasné?  Práve preto sme sa v Spojenej
škole v Modrom Kameni rozhodli pred prázdninami zorganizovať v
rámci účelového cvičenia prednášku, ale i praktické ukážky, ako sa
správať pri nástrahách každodenného života. Prednášku na tému
"Alkohol, drogy a trestnoprávna zodpovednosť" viedol náčelník
Mestskej polície Igor Sanda a Mgr. Martin Kroták z OR PZ vo Veľkom
Krtíši. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie na danú problematiku, čo
svedčilo o tom, že ich prednáška naozaj zaujala. 

Jaroslava Ubrankovičová žiakom vysvetlila ako správne poskytnúť
umelé dýchanie, masáž srdca, prvú pomoc pri šoku, popáleninách,
topení a epileptickom záchvate.

Ján Samson predviedol žiakom základné druhy pádov, formy se−
baobrany pri napadnutí útočníkom, ktoré si žiaci mohli aj prakticky
vyskúšať. 


