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KOZOROŽEC  (22.12. − 20.1.)
Dni tohto týždňa vám budú na pracovis−
ku robiť iba radosť. Práca vám pôjde od
ruky, medzi vami a vašimi spolupracov−
níkmi vládne príjemná atmosféra. Aj vaši
nadriadení sa k vašim výkonom vyjadru−
jú pochvalne a s  uznaním. V súkromí a v
partnerskom spolužití je všetko v poriad−
ku. Stále však máte sklony byť neverní.
Dávajte pozor, aby ste takto nezranili člo−
veka, ktorý vás úprimne miluje. Snažte sa
hlavne počas víkendu presvedčiť o vašej
oddanosti a silných citoch.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Po psychickej stránke ste na konci.
Začína sa to na vás prejavovať aj fyzicky.
Je to vážne dlhé obdobie, v ktorom musí−
te čeliť neúspechom na pracovisku.
Všetko, do čoho sa chcete pustiť, sa vo
vašich rukách rozpadáva. Jedinou zbra−
ňou, ktorou tomuto všetkému môžete če−
liť, je trpezlivosť. Po boku však máte part−
nera, ktorý vás v tomto náročnom a ne−
prajnom období vie vo všetkom podržať a
úprimne vás miluje. Počas víkendu sa
snažte odpočívať a relaxovať.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Ste na najvyššej vlne úspechov na vašom
pracovisku. Každý deň tohto týždňa sa
vám to potvrdí. Neexistuje žiadna prekáž−
ka, ktorá by vám zabránila dosahovať iba
tie najlepšie výsledky v tom, čo vám vaši
nadriadení zadali ako úlohu na tento týž−
deň. Aj v súkromí prežívate šťastie a po−
hodu. Milujete a ste milovaní. Čo viac si
môžete priať? Víkend venujte iba partne−
rovi. Má pre vás milé prekvapenie.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Od pondelka do stredy to máte v pracov−
nej oblasti veľmi dobré. Vo štvrtok a pia−
tok to však bude doslova neuveriteľné.
Budete excelovať vo všetkom, o čo vás
vaši nadriadení požiadajú. Využite tento
týždeň maximálne, zaručuje vám na dlhú
dobu významné miesto a ďalší postup v
kariére. Bohužiaľ, takto dobré to nebude
vo vašom súkromí, hlavne v partnerských
záležitostiach. Buďte opatrní, hrozí vám
trvalý rozpad vzťahu. Počas víkendu sa
snažte relaxovať.

BÝK (20.4. − 20.5.)
V zamestnaní by ste sa mali tento týždeň
snažiť hlavne v pondelok a v utorok. Tieto
dni sú pre vašu kariéru dôležité. Od stre−
dy do piatku to bude takisto dobré.
Môžete sa tešiť z celkového úspechu na
pracovisku vo všetkom, čím ste boli po−
verení. Aj v súkromí vám všetko klape
podľa vašich predstáv. Je pred vami se−
dem dní naplnených láskou a porozume−
ním. Pokiaľ uvažujete o počatí, môžete sa
do toho pustiť. Aj najbližší víkend si mô−
žete rezervovať na túto bohumilú činnosť.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Ak ste si v práci naplánovali nové projek−
ty, pustite sa do nich hlavne v pondelok
a v utorok. V tieto dni vám hviezdy natoľ−
ko prajú, že dokážete urobiť všetko, čo
ste si zadelili na celý týždeň. Tak budete
nápomocní aj svojim kolegom, ktorí vás
určite budú žiadať o radu a pomoc. A vy
im radi vyhoviete. Ste plní ochoty a dob−
rej nálady, ktorú si prinášate na praco−
visko zo svojho súkromia. Prežívate ob−
dobie naplnené citmi a láskou. Pozvite si
na víkend priateľov a podeľte sa s nimi o
vašu radosť zo života.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Vášmu znameniu počas tohto týždňa
hviezdy natoľko prajú, že si na vašom pra−
covisku môžete, v dobrom slova zmysle,
dovoliť zariskovať. Môžete vašim nadriade−
ným predostrieť návrhy na nové projekty,
ale ich aj požiadať o zvýšenie platu či po−
výšenie. Bude vám vyhovené. Aj v oblasti
lásky a rodiny nad vami šťastena drží o−
chrannú ruku. Nemusíte sa obávať žiad−
nych nepríjemností alebo sklamaní. Počas
víkendu si užijete veľa príjemných chvíľ v
kruhu vašich najbližších.

LEV (23.7. − 22.8.)
V zamestnaní to pre vás objektívne bude
úspešný týždeň. Vo všetkom, do čoho sa
pustíte. Subjektívne sa však nebudete cítiť
dobre. Akoby ste neboli vo svojej koži. Nič
si z toho nerobte. Je to iba dočasná zále−
žitosť, ktorá neovplyvní vaše výkony a vý−
borné výsledky. V osobnom, rodinnom a
partnerskom živote sa nebude diať nič vý−
znamné. V tejto oblasti vášho života to pre
vás bude pokojných sedem dní. Na víkend
si neplánujte žiadne mimoriadne fyzické
aktivity. Radšej doma relaxujte.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Tento týždeň budete svojim kolegom do−
kazovať neuveriteľnú pracovitosť. Budú
mať skutočne čo robiť, aby s vami dokáza−
li držať krok. Aj tak nebudete spokojní.
Niektorí z nich budú mať uštipačné po−
známky a vás sa to dotkne. Nedajte sa ni−
mi znechutiť, nestoja vám za to. Radšej sa
tešte z toho, že ste všetkými najbližšími
milovaní, a aj vy milujete. Víkend si naplá−
nujte v kruhu rodiny.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Pracovne je pred vami zaujímavý a dobrý
týždeň. No vo vašom vnútri sa zahniezdila
nespokojnosť. Cítite, že by vás mali vaši
nadriadení odmeniť za vašu doterajšiu prá−
cu povýšením, ale nemali by ste sa tým až
tak zaťažovať. Berte to s nadhľadom. Ak sa
tak ešte nestalo, je to iba preto, že na to
nenastal ten správny čas. Zamerajte sa na
vašu myseľ, lásku a city. Hlavne v utorok
a stredu by nezadaní nemali sedieť doma.
Choďte von, tam niekde vás čaká váš osu−
dový partner.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Aj tento týždeň pre vás v zamestnaní
skončí jeho úspešným zavŕšením. Čo je
však pre vás podstatné, tieto pracovné dni
budú bez stresov a napätia. Teší vás to,
pretože za posledné obdobie ste ich zažili
naozaj dosť. Zaslúžite si to. V láske a ci−
toch budete, hlavne v prvej polovici týž−
dňa, s partnermi prežívať nirvánu. Aj tá
druhá však bude plná príjemných spoloč−
ných zážitkov. Čaká vás zaujímavý víkend,
šetrite si sily. Budete ich potrebovať.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Na pracovisku máte dosť neprajníkov. Aj
cez ich snahu robiť vám problémy sa vám
naďalej darí vynikajúco plniť všetko, čo ste
si na tento týždeň naplánovali. Budete mať
snahu túto nepriaznivú klímu riešiť, ale bo−
lo by to zbytočné. Berte to tak, že ľudia sú
už takí. Radšej presmerujte energiu na váš
partnerský vzťah. Je v kríze a vás to za−
rmucuje. Snažte sa vystihnúť ten správny
moment a porozprávajte sa spolu. Čo tak
využiť na to najbližší víkend?   

Suroviny: 500 g hovädzie
zadné mäso, korenie, soľ,
5 PL olej,   4 PL hladká mú−
ka, 1 červenú cibuľu,    3
strúčiky cesnaku,    300 g
šampiňóny, 1 ks červená
paprika, 1 PL pálivá papri−
ka,  2 KL rasca,
400 g lúpané pa−
radajky v ple−
chovke,    350 ml
hovädzí vývar, ci−
buľová vňať..

Umyjeme mäso,
nakrájame ho na
kocky, okoreníme,
osolíme a obalíme v múke.
Olej rozpálime a mäso sprud−
ka opečieme. Potom pre pre−
ložme do pekáča. Na oleji, v

ktorom sme opiekli mäso
sprudka osmažíme nakrájanú
cibuľu, papriku, huby a
nadrobno nasekaný cesnak.

Zmes dochutíme ostatnými
prísadami a pridáme lúpané a
nakrájané paradajky spolu s

horúcim výva−
rom. Zmesou
zalejeme mä−
so v pekáči,
prikryjeme a
pečieme v rú−
re pri teplote
180 oC asi 2,5
h o d i n y .

Hotové mäso posypeme ci−
buľkovou vňaťou a podávame
s knedľou.

Pečený paprikový guláš
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

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.

Redakcia POKROK
vyhlasuje ďalší ročník súťaže 

DETSKÁ TVÁR POKROKUDETSKÁ TVÁR POKROKU
Detičky sa budú uchádzať o priazeň čitateľov 
v dvoch kategóriách. I. kategória 0−3 rokov 

a  II. kategória 3−6 rokov. Fotografie detí je potrebné
priniesť osobne do redakcie Pokrok spolu 

s písomným súhlasom rodičov o zverejnení 
fotografie ich dieťaťa v našom týždenníku. 

Víťazmi pekných cien sa stanú detičky, ktoré získajú
najvyšší počet čitateľských hlasov − kupónov. 

V budúcom čísle uverejníme

foto prvého dieťaťa!
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Pre vývin každého jedinca je
dôležitá konzumácia mliečnych
výrobkov. Žiaci ZŠ v Bušinciach
sa mohli nasýtiť mliečnych pro−
duktov 27. 9.2012. Práve tento
deň patril k jedným výnimočným
− bol to DEŇ MLIEKA. Každá trie−
da mala v tento deň k dispozícii
mliečko, drahocenný produkt
tzv. posvätných zvierat. Žiaci
každej triedy na I. i II. stupni sa
so svojimi triednymi učiteľmi
rozprávali o výrobe mlieka a o
jeho dôležitosti pre zdravý vývin
človeka.

Žiaci I. stupňa po diskusii so svo−
jím triednym učiteľom kreslili a ma−
ľovali kravičky. Pestrofarebné diela
teraz zdobia nástenky  v hlavnej
budove školy. Majú upozorniť  na
nevyhnutnú potrebu konzumácie
mliečnych produktov.

− Mgr. MONIKA HEGEDŰŠOVÁ −

...a to je jasný dôkaz toho, že  je tu
jeseň. S jeseňou je neodmysliteľne
spätý zber jesenných plodov, ktoré
nám pomáhajú prežiť nepríjemnú
zimu. Čo všetko nám nezištne po−
skytuje naša Zem sme vystavili v
spoločenskej miestnosti Gymnázia
A.H. Škultétyho v prvý októbrový
týždeň. Výstavku sme spestrili vý−
tvarnými prácami našich žiakov
zameraných na ochranu životné−
ho prostredia a využitie odpado−
vého materiálu. Poďakovanie pat−
rí všetkým, ktorí sa podieľali na jej
tvorbe. − Mgr. L. CIBUĽOVÁ, 

Mgr. M. ČOPOVÁ −

V bušinskej škole malo mlieko svoj sviatok

Na fotografii: Edmund Meszároš, Denis Botoš, Ľudovít Oláh,
Nikoleta Meszárošová, Deniska Oláhová, Laura Oláhová, Samuel
Pallai, Martina Huďanová, Brett Peter Oláh, Tomáš Jakubec, Rudko
Oláh, Norbert Sýkora, Aneta Barányiová

Príroda sa odela 
do farebného šatu...

O výstavu bol medzi
žiakmi školy 
veľký záujem
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Napriek očakávaniam sa tento rok nestretla
súťaž so záujmom pestovateľov, určite sa pod
nízky počet exponátov podpísalo aj mimoriad−
ne suché leto. Tešili sme sa každému "kúsku"
a zúčastnených sme odmenili ako každoročne
sladkou dobrotou. Ďakujeme najmä  Anne
Petrusovej a Emílii Janíkovej, ktoré aj tento rok

ukázali, že záhradka je naozaj ich hob−
by. Potešil nás aj historicky najmladší
pestovateľ Martinko Adamove, ktorý nám
priniesol zábavné zemiačiky. Veríme, že
tento rok, chudobný na počet pestovateľov,
ktorí sa mali čím pochváliť, je naozaj výnim−
kou.                − Mgr. OĽGA UHLIAROVÁ −

Dolnostrehovčania hľadali naj plodinu 

Žiaľ, radosť z pobytu v Nowom
Saczi im opäť trošku pokazili dažďo−
vé kvapky. Napriek nepriazni poča−
sia strávili pekný víkend, za ktorý sú
vďační hlavne vedúcemu regionál−
neho spolku piesní a tanca
Piatkowioki  Andrzejovi Lukasikovi.
A. Lukasik nielenže sprostredkoval
pozvanie FS Prameň, ale o svojich
hostí sa celý čas príkladne staral a
zabezpečil aj zaujímavý program.  

Sobotňajšie popoludnie patrilo ná−

všteve jednej časti Sadeckého etno−
grafického múzea, v ktorej  bolo
možné obdivovať tradičnú  ľudovú
architektúru. Zaujímavá bola pre−
hliadka požiarnej techniky a príchod
cvičnej požiarnej stráže. Upršané
počasie spôsobilo, že sprievodné
podujatia tohto zariadenia sa skonči−
li skôr, a tak sa aj folkloristi ponáhľa−
li na ubytovňu, kde strávili pracovný
i oddychový večer. V nedeľu ich opäť
čakala prehliadka Sadeckého etno−

grafického múzea, jeho druhej časti.
O tom, že toto múzeum je vraj v
Poľsku najkrajším skanzenom, sa
mohli presvedčiť na vlastné oči. Pri
jeho návšteve  stretávali poľských,
ruských či nemeckých vojakov, po−
prezerali  si dávnu vojenskú techni−
ku, niektorí si pochutili na kapustnici,
ktorú vojaci varili. Nazreli  do obydlí
chudobnejších, ale i bohatších ľudí,
dozvedeli sa viac o ich živote, kultú−
re bývania, zvykoch a tradíciách.
Zasadli  do školských lavíc niekdaj−
šej školy, potešili sa zábavou detí
pred školou, pochutili si na chlebe s
masťou či domácich koláčoch. A
keďže bola nedeľa, hoci  sa nemoh−
li zúčastniť  svätej omše, uspokojili
sa aj s návštevou historického kos−
tolíka. Pri návšteve tohto etnografic−
kého múzea  vďaka pestrým sprie−
vodným podujatiam nazreli do minu−

losti , strávili  tu krásne slnečné pred−
poludnie. Popoludní nasledovalo vy−
stúpenie FS Prameň a spolku
Piatkowioki v neďalekej Malej Wsi.
Pred vystúpením lialo ako z krhly,
ale po ohlásení vystúpenia moderá−
torom programu sa aj počasie u−
múdrilo − obloha sa postupne vyjas−
nila a spoza mrakov vykuklo sem−
tam aj slniečko.  
Večer sa strehovskí  folkloristi una−

vení, ale obohatení o nové zážitky
(samozrejme i o tradičné krovky) vy−
brali na cestu domov.  Počas nej už
premýšľali o tom, aký program pre
poľských priateľov z Regionálneho
spolku piesní a tanca Piatkowioki a
priateľa Andrzeja, ktorých do Dolnej
Strehovej pozvali na Madáchovské
dni, pripravia. Nech bude aj pre nich
návšteva Dolnej Strehovej nezabud−
nuteľným zážitkom.

− PaedDr. ANNA MALATINCOVÁ −

Upršané návštevy Prameňa v Poľsku
Členovia Folklórneho súboru Prameň z Dolnej Strehovej majú po−
čas svojej existencie za sebou mnoho vydarených vystúpení na do−
mácej pôde, ale i za hranicami našej vlasti. Návšteva susedného
Poľska však akoby bola začarovaná.  11. 8. 2012 vyrazil autobus so
strehovskými folkloristami do poľského mestečka Nowy Sacz už
druhýkrát. Na svoj prvý pobyt v tomto meste majú veľmi pekné
spomienky, teda sa na tento dvojdňový zájazd opäť tešili.  Keďže
ich predchádzajúce vystúpenia v Poľsku sprevádzal dážď, verili, že
tento raz sa na nich bude usmievať slniečko. 

Folkloristi z Dolnej Strehovej aj napriek nepriazni počasia strávili pekný víkend v poľskom Nowom Saczi 

Obecný úrad v D. Strehovej  aj tento rok vyhlásil tradičnú a obľúbenú súťaž o naj−
zaujímavejšiu plodinu tohtoročnej pestovateľskej sezóny. Výstavka sa konala v ter−
míne od 14. − 21.9.2012.
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Cestovný ruch v
Banskobystrickom
kraji v roku 2011

Podľa údajov Štatistického úradu
SR poskytovalo ku koncu decembra
2011 ubytovacie služby 424 ubyto−
vacích zariadení so sídlom v
Banskobystrickom kraji. Z hľadiska
štruktúry zariadení 372 bolo hro−
madných ubytovacích zariadení a
52 prevádzkovateľov poskytovalo u−
bytovanie v súkromí. Podľa katego−
rizácie z hromadných ubytovacích
zariadení 151 bolo hotelov a penzi−
ónov, 169 bolo zariadení ostatného
hromadného ubytovania, 47 turistic−
kých ubytovní a 5 chatových osád.

K dispozícii bolo 7 040 izieb s 18
523 lôžkami. Počas roka 2011 za−
riadenia cestovného ruchu ubytova−
li 366 982 návštevníkov, z toho 21
% bolo zahraničných. 
Podľa krajiny trvalého pobytu naj−
viac cudzincov tvorili občania Čes−
kej republiky (9,2 % z celkového
počtu návštevníkov) a Maďarska (2
%). Návštevníci z Nemecka mali za−
stúpenie 1,9 %, Poľska 1,4 %,

Rakúska 1,1 % a Ruska 0,5 %.
Návštevníci Talianska, Francúzska
a Rumunska mali rovnaký podiel
(0,4 %) na cestovnom ruchu
Banskobystrického kraja. Spojené
štáty a Spojené Kráľovstvo sa po−
dieľali zhodne 0,3 %. Priemerný po−
čet prenocovaní na jedného ná−
vštevníka dosiahol 3,7 noci, pričom
zahraniční návštevníci prenocovali
3,1 noci a domáci návštevníci 3,9
noci. Priemerná cena za ubytovanie
spolu vrátane DPH bola 16,76 EUR,
ktorú návštevník zaplatil za jedno
lôžko a noc. Domáci návštevník za−
platil priemerne 15,55 EUR a zahra−
ničný 22,26 EUR.

Čisté využitie lôžkovej kapacity u−
bytovacích zariadení v kraji vypočí−
tané z počtu stálych lôžok dosiahlo
25,7 %. Podľa kategórie zariadení
najviac boli využité hotely a penzió−
ny na 29,2 %, z toho hotely **** na
44,9 %, hotely *** na 37,8 %, hotely
** na 25,6 % a hotely * na 23,8 %.
Nasledovalo ostatné hromadné uby−
tovanie s využitím na 25,9 %.
Ubytovanie v súkromí bolo využité

na 7,5 %.
Z územného hľadiska najvyšší po−

čet ubytovacích zariadení bol v o−
krese Banská Bystrica, ktorý sa na
úhrne za kraj podieľal 22,2 %. V o−
krese Brezno sa nachádza 21,7 % z
počtu zariadení v kraji a v okrese
Zvolen 10,6 %. Zariadenia v okrese
Banská Bystrica ubytovali 23,2 %
návštevníkov kraja, Zvolen 17,2 %,
Krupina 13,1 % a Žiar nad Hronom
12,8 %. Najvyššie čisté využitie lôž−
kovej kapacity bolo v okrese
Krupina na 50,5 %. Ďalej nasledo−
vali okresy Zvolen s využitím kapa−
city 37,4 %, Rimavská Sobota 37 %
a Revúca 26,4 %. Najmenej využité
zariadenia boli v okrese Žarnovica (
8,7 %).

Na celkovom počte ubytovacích
zariadení v SR sa zariadenia v kraji
podieľali 14,1 %. Počet návštevní−
kov, ktorých ubytovali tvoril 10,3 % z
celkového počtu návštevníkov v SR.
Priemerná cena za ubytovanie v
kraji bola o 7,41 EUR nižšia, ako je
priemer za SR (24,17 EUR). Čisté
využitie lôžkovej kapacity v

Banskobystrickom kraji bolo v roku
2011 o 4 percentuálne body vyššie
ako je priemer za SR (21,7 %).

Cestovný ruch v 
okrese Veľký Krtíš
V roku 2011 bolo v okrese Veľký

Krtíš 14 ubytovacích zariadení a ich
služby využilo 6 639 návštevníkov.
Z nich 77 % tvorili domáci a 23 %
zahraniční návštevníci, ktorí do okre−
su pricestovali prevažne z Českej
republiky. Najviac návštevníkov sa
ubytovalo v turistických ubytov−
niach. Priemerná cena za jedno pre−
nocovanie dosiahla v okrese Veľký
Krtíš 9,57 EUR, v tom u domácich
návštevníkov 8,69 EUR a u zahra−
ničných návštevníkov 15,82 EUR. 
Počet ubytovacích kapacít v okrese
oproti roku 2010 klesol o 1 zariade−
nie a celkový počet návštevníkov,
ktorí využili ich služby sa znížil o
161. Pokles nastal u domácich ná−
vštevníkov (o 219), zahraničných
návštevníkov bolo o 58 viac.
Priemerná cena za ubytovanie sa o−
proti roku 2010 znížila o 0,82 EUR.

Stavy hospodárskych
zvierat v našom kraji
medziročne poklesli

Podľa údajov Štatistického úradu SR
za rok 2011 dosiahli stavy hospodár−
skych zvierat k 31.12.2011 v
Banskobystrickom kraji (BBSK) 72
376 kusov hovädzieho dobytka (z to−
ho 43,4 % kráv), ošípaných spolu 74
790 kusov (z toho 9 % prasníc), hydi−
ny bolo 1 467 614 kusov (z toho 61,8
% sliepok) a oviec spolu 133 831 ku−
sov, z čoho bolo 66 % bahníc. Z o−
kresov kraja najviac kusov hovädzie−
ho dobytka, ošípaných aj oviec cho−
vali v R. Sobote a najviac hydiny vo V.
Krtíši.

V medziročnom porovnaní došlo k
poklesu všetkých hospodárskych
zvierat. Najväčší pokles bol zazname−
naný v stavoch hydiny, medziročne
ide o pokles o 20,9 %. Výrazne po−

klesli stavy ošípaných o 12,8 %. Stav
hovädzieho dobytka sa znížil o 2 %,
pri poklese stavu kráv o 2,5 % a sta−
vy oviec klesli o 0,7 % . 

V reprodukčných ukazovateľoch v
BBSK od začiatku roka do konca de−
cembra 2011 sa narodilo 22 209 ku−
sov teliat, z toho 1 179  uhynulo do 3
mesiacov veku. Za rovnaké obdobie
sa narodilo 149 847 kusov prasiat a
do odstavu ich uhynulo 5 218. Od jed−
nej prasnice sa narodilo 20,26 kusov
a odchovalo sa 19,55 kusov prasiat.

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka poklesol počet narode−
ných teliat na 100 kráv zo 75,09 na
74,87 kusov. Mierne poklesol počet
odchovaných teliat na 100 kráv, a to
zo 70,92 na 70,90 kusov. Úhyn teliat
do 3 mesiacov veku z počtu narode−
ných teliat poklesol medziročne z 5,6
% na 5,3%.

V reprodukcii ošípaných poklesol po−
čet narodených prasiat od prasnice z
20,62  na 20,26 kusov, a zároveň po−
klesol počet odchovaných prasiat od
prasnice z 19,79 na 19,55 kusov.
Úhyn prasiat do odstavu  medziročne
poklesol zo 4 % na 3,5 %.
Poľnohospodárske podniky kraja vy−

produkovali v sledovanom období 107
669 000 kg kravského mlieka. V po−
rovnaní s rovnakým obdobím minulé−
ho roka poklesla výroba kravského
mlieka o 0,6 %. Priemerná výroba
mlieka na 1 kravu sa zvýšila zo 4 656
na 4 898 kg a priemerná denná doji−
vosť na kravu vzrástla o 0,6 kg.
Produkcia slepačích vajec v kraji do−

siahla viac ako 222 miliónov kusov.
Medziročne vzrástla o 5,7 milióna ku−
sov (2,6 %). Priemerná znáška vajec
na jednu sliepku dosiahla 250,6 kusov
vajec, čo predstavuje medziročný po−
kles o 3,1 kus.

V ukazovateľoch úžitkovosti prie−
merná výroba mlieka na kravu pred−
stavovala 4 898 kg, pri priemernej

dennej dojnosti 13,4 kg. Priemerná
znáška vajec na sliepku dosiahla
250,6 kusov.
Tržby za predaj živočíšnych výrobkov
v BBSK od začiatku roka do konca
decembra 2011 dosiahli 75 076 000
eur. Na úhrne za SR sa podieľali 11,9
%. Oproti rovnakému obdobiu vlani
vzrástli tržby za predaj živočíšnych vý−
robkov o 2,7 %.

Najvyššie tržby 8 919 000 eur do−
siahli podniky z predaja jatočných oší−
paných. Hodnota predaja jatočného
hovädzieho dobytka predstavovala 6
556 000 eur, jatočných jahniat 1 035
000 eur, jatočných teliat 397 000 eur
a jatočnej hydiny 5 300 000 eur.
Medzi okresmi kraja zaznamenali 44
% podiel z hodnoty tržieb za kraj
Lučenec v predaji jatočných ošípa−
ných. V predaji jatočného hovädzieho
dobytka dominoval okres Rimavská
Sobota (19,1 %), Veľký Krtíš (18,2 %)
a Krupina (14 %). Počty hospodár−
skych zvierat v kraji a našom okrese
ku koncu decembra 2011.

Z hľadiska právnej formy z počtu
podnikov dominovali spoločnosti s
ručením obmedzeným, ktorých bolo
11 984 (56,1 % podiel zo všetkých
subjektov zapísaných v obchodnom
registri). Akciových spoločností bolo
k 31.decembru v kraji registrovaných
379, verejných obchodných spoloč−
ností 74. U neziskovo zameraných
subjektov dominovala právna forma
"združenie". Počet združení v

Banskobystrickom kraji dosiahol
hodnotu 4 105. Okrem toho v kraji
pôsobilo 989 rozpočtových a 101 prí−
spevkových organizácií. 
Z hľadiska vlastníctva prevažovalo u
podnikov súkromné tuzemské vlast−
níctvo. Táto forma vlastníctva tvorila
až 84,4 % podiel všetkých podnikov
v kraji. Okrem toho tu pôsobilo 1 705
subjektov s medzinárodným alebo
zahraničným vlastníctvom.

Z hľadiska veľkosti boli najpočetnej−
šie zastúpené podniky do 9 zamest−
nancov, ktorých bolo 11 790 (88,8
%). Nad 1 000 zamestnancov vyka−
zovalo v kraji ku koncu decembra
len 9 podnikov, z toho 5 vo verejnom
sektore. V porovnaní s rokom 2010
vzrástol v štruktúre podnikov hlavne
počet podnikov s 10 až 19 zamest−
nancami (z podielu 3,9 % v roku
2010 na podiel 6,2 % v roku 2011).
Poklesol hlavne podiel podnikov do
9 zamestnancov z 91,2 % v roku
2010 na 88,8 % v roku 2011. 
V štruktúre podnikov podľa druhu e−
konomickej činnosti prevládali podni−
kateľské aktivity v oblasti obchodu
(podiel 29,1 %), v oblasti odborné,
vedecké a technické činnosti (podiel
12,9 %) a v priemyselnej výrobe (po−
diel 10,4 %) V medziročnom porov−
naní sa v odvetvovej štruktúre pod−
nikov nezaznamenali výraznejšie

zmeny. Počet zaregistrovaných fy−
zických osôb podnikajúcich na zá−
klade živnostenského a iného ako
živnostenského zákona dosiahol k
31. 12. 2011 v Banskobystrickom
kraji 43 161. S podielom 91,9 % do−
minovali živnostníci, ktorých počet
dosiahol 39 656. Najviac živnostní−
kov bolo v okresoch Banská Bystrica
(8 787), Zvolen (4 248) a Brezno (4
237). Slobodných povolaní bolo re−
gistrovaných spolu 2 163, najviac v
okrese Banská Bystrica (579).
Samostatne hospodáriacich roľníkov
bolo spolu 1 342, najviac v okrese
Rimavská Sobota − 310. Počet fyzic−
kých osôb medziročne klesol o 3,2
% z toho počet živnostníkov o 3,6 %
a samostatne hospodáriacich roľní−
kov o 1,1 %. Naopak vzrástol počet
osôb podnikajúcich v slobodnom po−
volaní (o 5%).           

Máme viac podnikateľov...

...menej hospodárskych zvierat

Ku koncu decembra 2011 bolo v Banskobystrickom kraji podľa registra or−
ganizácií Štatistického úradu SR zaregistrovaných spolu 21 380 právnických
osôb (vrátane fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri). Medziročne
to znamená nárast o 921 subjektov (4,5 %). Z tohto počtu bolo 13 279 pod−
nikov zameraných na tvorbu zisku (v súkromnom sektore 13 146 a vo ve−
rejnom sektore 133). Počet týchto podnikov medziročne vzrástol o 706
(5,6%). Z hľadiska okresov bolo najviac podnikateľských subjektov zapísa−
ných v obchodnom registri v okrese Banská Bystrica (6 731) a v okresoch
Zvolen (2 921) a Lučenec (2 091). 

ZO ŠTATISTIKY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

Zdroj: Štatistický úrad 
Slovenskej republiky

Okres navštívilo okolo dvetisíc cudzincov
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Vrbovka hostila aj deti z Maďarska
Aj keď pravidelné medzinárodné stretnutie detí a mládeže, ktoré orga−

nizujú vo Vrbovke sa v tomto roku uskutočnilo o niečo neskôr ako zvy−
čajne, neubralo mu to na srdečnosti a dobrej zábave. Kvôli časovému po−
sunutiu teraz neprišla delegácia poľských detí, ale aj tak sa vo Vrbovke
zišlo niekoľko desiatok detí z Vrbovky, Kiarova a Maďarska. V poslednú
septembrovú sobotu na tamojších športoviskách súťažili vo vrhu loptič−
kou, v bicyklovaní, streľbe, hrali futbal, volejbal a iné populárne športy.
Dobrá a priateľská nálada vyvrcholila na záverečnom vyhodnotení jed−
notlivých súťaží a spoločenskom posedení zúčastnených mladých špor−
tovcov.                                                                            −red−

Chcete získať zaujímavé
skúsenosti?

Prijmeme absolventku, absolventa. 
Zn. Najlepšie z  V. Krtíša.

Informácie získate na tel. čísle: 48 315 55, 
mail: noviny.pokrok@stonline.sk 
alebo priamo v redakcii Pokrok.  

Vrátila som sa z ranného nákupu
v potravinách. Pred dverami bytu
stála moja dcéra. Namiesto objatia
na zvítanie sa pustila do mňa: 
− Čo je s tebou? Čo si mám mys−
lieť, keď nedvíhaš mobil, dvere ne−
otváraš?
− Len pred chvíľou som išla do ob−
chodu, − ohradila som sa.
− Prečo nenosíš mobil? Ako mám
vedieť, že ti nič nie je?
− Včera som bola u vás a mohla si
vidieť, že som v poriadku. 
− To bolo včera, ale ty užívaš den−
ne za hrsť liekov, všeličo sa môže
stať. Mobil je preto mobil, aby si ho
vždy nosila so sebou. 
Po tejto kázni si ma privinula ako

nikdy predtým. Teda dobre. Ako

malá som bola poslušné
dievčatko, budem sa
snažiť poslúchať
aj ako prababka.
Mobil si prená−
šam z izby do
izby, z izby do
kuchyne, cho−
dím s ním na
prechádzky, na
nákupy, do
knižnice, k leká−
rovi... Na dverách
ambulancie je napísa−
né: − Neklopať! − teda neklopem.
Poslúchnem aj ďalší pokyn: −
Prosím, pred vstupom do ambu−
lancie vypnite svoj mobilný telefón! 

V jedno neskoré popoludnie nie−

kto zúrivo tlačil na zvonec, potom
mi nástojčivo klopal na dvere.
Otvorila som. Moja zblednutá
vnučka ihneď začala soptiť: − Ty si
doma? Tvoj syn a dcéra sa idú

pominúť, či sa ti niečo nestalo.
Obaja mi volali, aby som sa
okamžite išla na teba po−
zrieť. Susedy nevedia o te−
be, pravnúčatá kričia: −
Kde je mimika? − Povedz,
prečo nedvíhaš mobil?
− Veď nezvonil, − bránila
som sa. Po dlhšom pátraní

som ho našla v kabel−
ke pri liekoch, ktoré
som si v ten deň dala

predpísať. Previnilo som sa pozre−
la na vnučku: − Zabudla som si ho
zapnúť. − Ihneď som zavolala svoj−
mu vystresovanému potomstvu na
vidieku a vnučke som uvarila kávu,
aby sa spamätala zo šoku.

Ubezpečená, že som v poriadku,
skonštatovala, ako dobre vyzerám,
dala mi pusu na povädnuté líca a
povedala: − Mimika, zajtra ťa čaká−
me na obed. 

Povedzte, môže niekto, kto dob−
re vyzerá, zabúdať na takú dôleži−
tú vec, ako je zapnúť si mobil? Nie,
nemôže, ale keby sestrička smela
pripevniť z vnútornej strany na
dvere − Po odchode z ambulancie
aktivizujte svoj mobil! − veľmi by
nám to pomohlo. Ale čo v situáci−
ách, kde nebudú žiadne lístočky,
aby nám osviežili pamäť? Nuž,
moji milí skôr narodení chlapci a
dievčatá, nemôžeme urobiť nič in−
šie, ako denne zmobilizovať svoje
sily a aktivizovať sa sami. Ešte ne−
patríme do starého železa, no nie? 

Podvečer pôjdem prečítať roz−
právku svojim pravnúčatám. 

− EVA ŠOÓŠOVÁ − 

Ja, mobil a moje deti

Ilustračná
fotografia

Cieľom tohto pobytu nebolo iba
psychické uvoľnenie sa členov od
každodenných stresových situácií,
ale aj prehĺbenie priateľských vzťa−
hov medzi jednotlivými ZO  a ich
členmi. Účastníci ocenili samotnú
organizáciu pobytu vrátane proce−
dúr, stravovania, ubytovania i spo−
ločenského vyžitia vo večerných
hodinách. 

Po týchto skúsenostiach sa o−
zvali viaceré hlasy, že podobné
podujatia je potrebné organizovať
aj v budúcom roku. Týmto poduja−
tím sa naplnil aj jeden z bodov plá−
nu činnosti OR SZZP na rok 2012.
Možno by sa podujatí, ktoré OR
pre zdravotne postihnutých pripra−

vuje zúčastnili aj zdravotne postih−
nutí z obcí, kde zatiaľ nie sú vy−
tvorené ZO SZZP. S ich založením
bývajú organizačné problémy, ale
možno by v tom mohli pomôcť o−
becné úrady. 

OR SZZP ďakuje  spoločnosti
Kúpele Dudince, a.s., za ústreto−
vosť voči našim členom i sponzo−
rovi za dopravu. 

Športu sa venujú aj
zdravotne postihnutí  
Pre svojich členov pripravila ZO

Slovenského zväzu zdravotne po−
stihnutých vo V. Krtíši (ZO SZZP)
turisticko−športovo−kultúrny deň.
Od skorého rána 6.10. sa na špor−

tové ihrisko v Malom Krtíši schá−
dzali členovia ZO, aby tu súťažili v
streľbe zo vzduchovky, hode gra−
nátom na diaľku, vo vrhu guľou a
hode oštepom. Súťaživosť tohto
dňa si prítomní členovia ZO sprí−
jemnili opekaním špekáčikov a na−
varením výbornej kapustnice. Aby
si na svoje prišli aj maškrtné ja−
zýčky,  členky ZO napiekli chutné
koláčiky, za čo im patrí poďakova−
nie ako aj OcÚ M. Krtíš za poskyt−
nutie priestorov na športovanie.
Na záver podujatia si prítomní čle−
novia v dobrej nálade aj zaspieva−
li ľudové piesne za hudobného do−
provodu Jána Ďorďa.                

−ZO SZZP− 

Zdravotne postihnutí relaxovali v Dudinciach
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo V. Krtíši (OR SZZP) zorganizovala pre

svojich členov od 24. do 28. 9. 2012 rekondično−kúpeľný pobyt v Dudinciach, ktorého sa zúčastnilo
48 členov základných organizácií z okresu.

Lekárska pohotovostná Lekárska pohotovostná 
služba (Banícka 35, V. Krtíš, služba (Banícka 35, V. Krtíš, 

tel. 48 31 111). Pre dospelých: tel. 48 31 111). Pre dospelých: 

Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne.Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne.
7.00 − 7.00 h. Pre deti a dorast: 7.00 − 7.00 h. Pre deti a dorast: 

Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., 
So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
V MESTE V. KRTÍŠV MESTE V. KRTÍŠ

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

− 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.− 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
22.10. U ČIERNEHO ORLA 

(Nemocničná ul.)
23.10. BELLADONNA (Ul. SNP)
24.10. PANACEA (pri stomatológii)
25.10. AQUA VIVA (Ul. SNP)
26.10. Dr. MAX (v nemocnici)
27. a 28.10. BIELY LEV (Banícka ul.)ul.)

ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS
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n Predám garáž na Ľ. Štúra. Inf. m
0905 315 148.                np − 1312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 1323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám alebo prenajmem 1−iz−
bový byt na Venevskej. Je kom−
pletne zrekonštruovaný a zariade−
ný. Inf. m 0915 583 532.

np − 1431
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej. Inf. m 0918 513
582.                            np − 1447
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Závade
(kompletne prerobený, na 3. pos−
chodí, bez výťahu). Cena: 17.000
eur + dohoda možná. Inf. m 0918
079 202.                        np − 1453
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na B.
Němcovej 32 (2.poschodie). Cena
dohodou. Inf. m 0905 326 368.

np − 1220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo vymením 2−izbový
byt na Venevskej za 1−izbový. Inf.
m 0910 131 719.             np − 1459
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Venevskej (pôvodný
stav). Cena: 18.500 eur, dohoda.
Inf. m 0905 554 069.     np − 1462

n Predám 3−izbový družstevný byt
s balkónom na B. Nemcovej 47 (na
8. poschodí). Byt je kompletne
prerobený. Cena: 22.000 eur, pri
rýchlom jednaní dohoda istá. Inf.
m 0915 371 319.            

np − 1494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1−izbový byt. Inf. m 0915
856 784.                      np − 1495

n Prenajmem garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 374 915.       np − 1503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám byt na Lučenskej v o−
sobnom vlastníctve − čiastočne
zrekonštruovaný. Cena dohodou.
Inf. m 0905 816 841.        np − 1513
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový upravený
byt na Železničnej. Cena: 300 eur.
Inf. m 0907 613 429.       np − 1514
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDáme do prenájmu rodinný dom
so záhradou v M. Kameni,
Zámocká 64/1.  Inf. m 047/48 702
62.                               np − 1524
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf. m
0948 089 380.                np − 1525
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno starší rodinný
dom v Ďurkovciach. Cena: 8.000
eur. Inf. m 0919 218 144.

np − 1526
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve v Lučenci, Rúbanisko
III., po čiastočnej rekonštrukcii.
Byt je voľný (71 m2). Cena: 21.000
eur + dohoda. Inf. volať po 16.00
hod. m 0905 766 781, realitné kan−
celárie nevolať.             np − 1529
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám garáž na Novohradskej.
Inf. m 0907 234 868.       np − 1536
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 4−iz−
bový (nezariadený) byt na Želez−
ničnej 16. Inf. m 0907 359 009.

np − 1538
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve s balkónom (80 m2) na
Hviezdoslavovej 3 (5.poschodie).
Ihneď obývateľný. Cena: 18.000
eur.  Inf. m 0907 484 840. np − 1540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový prerobený byt
na B. Nemcovej. Cena dohodou.
Inf. m 0918 077 327.         np − 1543
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž za Zväzarmom. Do
500 eur. Inf. m 0915 972 782.  

np − 1544
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v Malom
Krtíši. Inf. m 0918 327 733.  

np − 1548
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v M. Kameni. Cena: 27.000
eur. Inf. m 0915 627 462.

np − 1551

n Prenajmeme lukratívne obchod−
né a kancelárske priestory v cen−
tre mesta vo V. Krtíši s vlastným
parkoviskom. Inf. m 047/48 313 15,
0903 258 143.                np − 1553
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf. m
0918 876 715.                np − 1556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve − kompletne prerobený.
Treba vidieť. Inf. m 047/433 07 92.

np − 1557
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v D.
Plachtinciach (ústredné kúrenie,
voda, plyn, veľká záhrada). Cena
dohodou. Inf. m 0911 988 156.

np − 1560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Bátorovej s veľ−
kou záhradou. Cena dohodou. Inf.
m 0940 753 098.             np − 1566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
B. Nemcovej vo V. Krtíši. Pekný
stav, plastové okná. Cena: 250
eur/mesačne komplet, 2−mesačná
záloha nájmu podmienkou. Inf. m
0915 190 360.                np − 1569

n Predám sklo−keramický sporák,
zn., ETA − GORENJE za 150 eur.
Inf. m 0949 588 517.      np − 1448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s opierkou.
Cena dohodou. Inf. m 0910 926
232 − volať po 16.00 h.  np − 1465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pec na drevo−plyn VI−
GAS (25 kW). Inf. m 0908 244 858
(Žihľava).                      np − 1485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve starožitné skrine a
stacionárny bicykel. Inf. m 0908
056 450.                       np − 1486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám praktický a pekný dar−
ček od ZEPTER VERSAILLES obe−
dová + kávová súprava pre 12 o−
sôb. Cena: 980 eur. Inf. m 0917
816 376.                    

np − 1518
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám 4 ks 
LIATINOVÝCH RADIÁTOROV. 
Inf. m 0908 924 349. np − 1350

PONÚKA NA PREDAJ :

Kiarov: Zrekonštruovaný dom, 
pozemok 1 777 m2.
Cena : 19 000,− eur �

Pôtor:  Poschodový dom v tichej
ulici, pozemok 800 m2.

Cena : 59 900,− �eur

Poschodový dom v Neninciach,
pozemok 2174 m2.
Cena 20 000,− eur�

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21, 

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

www.micha.sk

− 4−izbový zrekonštruovaný 
byt na POH

− 3−izbový pôvodný byt na POH
− 2−izbový pôvodný3 byt 

na Železničnej
− 2−izbový pôvodný byt v Balogu n.I.

n Ponúkam na predaj 2−izbový
byt po kompletnej rekonštrukcii
(murované jadro, nové podlahy,
plastové okná, bezpečnostné
dvere). Inf. m 0908 527 535.  

np − 1427

nn Predám rodinný dom 6 kmPredám rodinný dom 6 km
od V. Krtíša (3 izby, kompletod V. Krtíša (3 izby, komplet−−
ne zrekonštruovaný, veľkáne zrekonštruovaný, veľká
stodola, 6−árová záhrada sostodola, 6−árová záhrada so
stromami + piesková pivnica).stromami + piesková pivnica).
Cena: 22.000 eur. Inf. Cena: 22.000 eur. Inf. mm
047/42 92 200.  047/42 92 200.  

np − 1468np − 1468

n Spoločenstvo vlastníkov bytov
Ul. M. R. Štefánika a Ul. SNP hľa−
dá dodávateľa prác na čiastočnú
opravu fasády činžového domu,
rozsah 50 m2. Kontakt: m 0918
678 595.                      np − 1481
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n Predám elektrický sporák − tak−
mer nepoužívaný (ako nový!)
MASTERCOOK. Cena dohodou.
Inf. m 0918 514 975.       np − 1528
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starožitnú 3−zásuvkovú
komodu. Cena dohodou. Inf. m
0905 504 895.               np − 1530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynskú linku v za−
chovalom stave, vešiakovú stenu,
tri váľandy a saxofón B−tenor.
Cena dohodou. Inf. m 0914 286
530.                           np − 1533
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor TECH−
NOSONIC. Cena dohodou. Ďalej
predám obývaciu stenu (ako no−
vá), šírka 3,40 m − jelša. Cena do−
hodou. Inf. m 047/433 07 92.  

np − 1558

n Predám chladničku CANDY (222
l), detský hlboký kočík (oranžovo−
sivý) a hifi vežu AIWA. Inf. m 0908
903 959.                      np − 1568
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pec na ústredné kúrenie
RIMATHERM 23 (drevo−uhlie).
Funkčná. Cena dohodou. Inf. m
0907 552 216.

np − 1570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu pohovku na
kovových nožičkách (rifľová látka)
− veľmi málo používaná. Ďalej pre−
dám konferenčný stolík (okrúhly,
vrch sklo, kombinácia s tmavým
drevom). Inf. m 0905 196 629.  

np − 1573

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.      np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odkvapové rúry. Inf. m
0907 816 646.                np − 1546

n Predám 4 ks pneumatiky zimné
s diskami (rozmer 175/70 R13). Inf.
m 0908 056 450.  

np − 1450
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám malotraktor MT 8−132,2
aj s príslušenstvom. Inf. m 0907
120 757.                       np − 1457
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor VARI − kom−
plet vlečka, prevody, rotavátory,
kosačka lištová, pluh, vyorávač.
Inf. m 0907 815 964.       np − 1473
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MERCEDES 200 D (41−
ročný) alebo vymením za ARO 244
alebo podobné vozidlo 4x4. Inf. m
0903 043 196.              np − 1490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT DOBLO 1.9 D, r. v.
2001, elektrické okná, ťažné, STK a
EK platné do r. 2014. Cena: 2.200
eur. Inf. m 0908 113 925.

np − 1506
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT LEON, r. v. 2007,
najazdených 77.108 km, 1.majiteľ,
športové prevedenie 177 kW.
Cena: 15.000 eur. Inf. m 0911 207
696.                              np − 1515
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám HONDU ACCORD AE−
RODECK, r. v. 1988, objem motora
2.000 cm3, benzín, 3−dverové com−
bi, 100% stav. Cena. 900 eur + do−
hoda. Inf. m 0908 484 439.  

np − 1523
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VAZ − NIVA 2121, r. v.
1987, plyn, poľovnícky nosič, STK,
EK platné do 10/2013. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 947 336.

np − 1539
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim nepojazdné aj odhlásené
osobné autá, Avie, traktory,
Liazky, V3S. Inf. m 0919 345 303.  

np − 1542
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumatiky
165/14, 80 % stav, 1 ks/20 euro (4
ks). Inf. m 0902 335 395.  np − 1554
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU II. 1.6 FSI,
118 PS, komplet v elektrike, najaz−
dené 98.000 km, automatická klí−
ma. Cena: 6.500 eur. Inf. m 0902
335 395.                     np − 1555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku SIMSON. Inf.
m 0915 610 251.           np − 1561
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−n
Predám traktor domácej výroby a
ošípanú. Inf. m 0907 251 655.  

np − 1572

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalé zimné pneu−
matiky 195/55/15 na Š−FABIU. Inf.
m 0907 618 527.           np − 1578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Lacno predám exkluzívne spolo−
čenské šaty. Inf. m 0907 292 545.  

np − 1454

nPredám diskovú sejačku (šírka 3
m) a brány. Inf. m 0905 315 148.  

np − 1313
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká od 0,40 eur/kg.
Inf. m 047/48 873 25.      np − 1472
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kravy, jalovice a býky.
Inf. m 0948 155 120.         np − 1491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0948
155 120.                       np − 1492

n Predám kŕmnu repu. Cena: 10
eur/q. Inf. m 0905 508 104. 

np − 1507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace a sudy na víno.
Inf. m 0917 075 588.        np − 1534
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bažanty zlaté a kráľov−
ské. Inf. m 0911 154 680.  np − 1550
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rôzne narádie na zabí−
jačku. Inf. m 0905 434 554.  

np − 1552
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jačmeň. Inf. m 0907 277
616.                            np − 1567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 791 48 (Potôčik).  np − 1577

l Hľadám prácu ako murár − ovlá−
dam všetky murárske a maliarske
práce. Inf. m 0907 229 634.  

np − 1463
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako cukrárka − pe−
kárka, pumpárka atď. Inf. m 0908
947 045.                      np − 1474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme ženu na rozvoz pizze.
Inf. m 0905 657 689.       np − 1502
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem absolventa/−tku na ab−
solventskú prax. Inf. m 0905 358
389.                            np − 1504

l Hľadám šoféra na kamión.
Nástup ihneď. Inf. m 0915 268 196.  

np − 1541

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                       np − 1806

n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 1355

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n Zemné a výkopové práce. Inf.
m 0908 032 473, www.ambeu.sk  

np − 1169
STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

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

l Kto doučí francúzštinu? 
Zn. Som mierne pokročilá. 

Inf. m 0910 989 479.  np − 1400

n PREDÁM ZEMIAKY, CIBUĽU,
KAPUSTU, KŔMNE ZEMIAKY A
KVALITNÉ A ZDRAVÉ JABLKÁ.
AJ DOVEZIEM. Inf. m 0905 497
133.                           np − 1497

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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PREDÁM 3−METROVÚ 
SEJAČKU NA OBILIE  

−  FABRICKÁ, AKO NOVÁ. 
M 0908 903 749

np−1555b

n Predám kombinovaný sporák
GORENJE (3−ročný, plynový
sporák − elektrická rúra) za 150
euro, mrazničku PHILCO PF 832
(3−šuflíková, 83 l, ročná ešte v
záruke) za 150 euro, rozťahova−
ciu pohovku s úložným priesto−
rom (ročná, výborný stav) za 150
euro, rohový stolík s nadstav−
com, vhodný pre PC, notebook
(dvojročný) za 30 euro, akorde−
ón v dobrom stave, plne funkčný
(Accord II) za 30 euro a starú o−
bývaciu stenu + rozťahovací
gauč + 2 kreslá za 50 euro. Inf.
m 0949 680 757.           np − 1565

n Za symbolickú cenu predám
detské oblečenie na chlapca a
dievčatko vo veku od 0 − 5 ro−
kov. Inf. m 0915 656 889.

np − 1564

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ NAD MORAVOU 

prijme 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 b

n Ponúkam prácu v oblasti po−
isťovníctva a finančného pora−
denstva. Inf. m 0905 871 851.  

np − 1545

n MASÁŽNY SALÓN.
Objednávky na & 0905 468 639.  

np − 1417



l Kúpim kováčske kliešte. Inf. m
0908 056 450.                 np − 1451
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n JEDNODUCHÁ PÔŽIČKA PRE
ŽIVNOSTNÍKOV. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.          np − 1455

n Prerábanie bytových jadier. Inf.
m 0904 016 735.            np − 1487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−nápravový nákladný
vozík (prerobený na bufet).
Vhodný aj pre rybárov. Inf. m 0907
808 707.                      np − 1505
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vozím opatrovateľky do
Rakúska. Inf. m 0908 154 232,
0903 762 493.                np − 1532

n VEŠTENIE. Inf. m 0918 327 733.  
np − 1547−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Hypoúvery bez skúmania príj−
mu. Ručenie nehnuteľnosťou.  Inf.
m 0918 327 733.             np − 1549
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.         np − 1559

n Kto poskytne finančnú pomoc?
Inf. m 0949 568 180.      np − 1571

n Predám ručnú čističku obilia,
drevenú kolísku, korytá, kaď, ša−
motové kachle, šijací stroj, skrine,
postele, stoly, kotlanky. Inf. m
0907 313 966.                np − 1575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj štiepaného palivového
dreva. Inf. m 0908 923 039. 

np − 1576

lHľadám rozvedenú dámu, vdovu
od 40 − 65 rokov plnších tvarov,
ktorá túži byť milovaná a rozmaz−
návaná. Som 48−ročný nealkoho−
lik, nefajčiar, ktorý verí ešte na lás−
ku. Len SMS odpovede na m 0944
369 572.                     np − 1562
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n AUTODOPRAVA od 0,33
eur/km. Inf. m 0907 840 647.  

np − 1106

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 1106

ZOZNÁMENIE

n PREDAJ PALIVOVÉHO 
DREVA AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0918 565  355.     np − 1456

Ak si u nás do 31.10.2012 záväzne objednáte šaty, 
zaplatíte za ne len 35 eur.

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 26. 10. 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

IV. liga JUH: Málinec − V. Krtíš

V. liga D: Príbelce − Nenince

V. liga D: Hnúšťa − Vinica

V. liga D: Hrnč. Ves − Radzovce

I. trieda okres: Hrušov − M. Kameň

V. liga D: Čebovce − D. Strehová

V. liga D: Sklabiná − Tornaľa

I. trieda okres: K. Kosihy − Lesenice

V. liga D: S. Ďarmoty − Lubeník

I. trieda okres: V. Čalomija − Olováry

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 11. KOLO

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. Prví traja zís−
kajú 30, 20 a 10 eur. Veľa šťastia!

VÝKUP JABÅK
Výkupňa: 

Dolné Plachtince, 
bývalý areál družstva. 

Čas výkupu: 
Po. − Ne. 12.00 − 17.00 h. 
Po dohode s p. Šimúnom 

tel. 0907 178 238, 
0907 817 825 i v iný čas.
Začiatok výkupu (utorok) 

9. 10. 2012. Cena: 0,06 eur/kg.  

n AUTODOPRAVA 1,3 t od
0,33 eur/km, 5 t od 0,58 eur/km.
Inf. & 0904 101 671.  np − 1537

r.v: 1996, zdvihový objem valcov: 1289 cm3, max. výkon: 50Kw/5000,
užitočná hmotnosť: 485 kg, celková hmotnosť: 1460 kg, palivo: BA95,

farba: biela, platnosť TK: 8.10.2012, platnosť EK: 20.8.2013
počet najazdených km: 303807, technický stav podľa posudku zo dňa

1.3.2012, je úmerný dobe prevádzky a najazdených km. 
Cenovú ponuku, vyjadrenú pevnou sumou, doručte najneskôr do 10 dní do
15.00 hod. odo dňa nasledujúceho po uverejnení inzerátu v uzavretej obálke
na adresu SNM MBKH Modrý Kameň s čitateľnou adresou odosielateľa a o−
značenou heslom "Neotvárať − "Felicia". Na cenové ponuky doručené po tej−
to lehote sa nebude prihliadať. Predaj bude uzatvorený s tým záujemcom,
ktorý ponúkne najvyššiu sumu. Správca majetku  si vyhradzuje právo  od−
stúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne prime−
ranú cenu. Informácie na  tel. č. tel:+421472454106 mail: antolova@snm.sk

n Hĺbkové tepovanie a čistenie
kobercov a sedačiek. Inf. m
0918 843 647.             np − 1574

SNM MBKH hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

Ponúka na odpredaj prebytočný majetok  
štátu osobné motorové vozidlo 

ŠKODA FELICIA COMBI 1,3

Takmer po dvoch rokov sa šacho−
vý oddiel v Čebovciach znovu dal
dokopy a po  prestávke začali če−
bovskí šachisti znovu hrať šachovú
ligu. Veď v obci s tak hlboko zakore−
nenou vášňou pre túto kráľovskú hru
nemohla pravidelná súťaž chýbať. V
uplynulých dvoch rokoch pomáhali
hráči Čeboviec iným mužstvám z o−
kresu, ale v ročníku 2012/2013 za−
čali znovu v III. lige skupiny C a za−
čali víťazstvom, keď jasne prevýšili
juniorov z Fiľakova.  To sa o ostat−
ných dvoch účastníkoch tejto súťaže
z nášho okresu nedá povedať. M.
Kameň prehral iba tesne po tuhom
boji s B. Ďarmotami, ktoré sú tiež

účastníkom našej krajskej ligy.
O niečo výraznejšie prehrala Vinica
vo Fiľakove, ale už v ďalšom kole si
iste obe mužstvá napravia chuť ví−
ťazstvom. 

VÝSLEDKY: 
* FTC Fiľakovo juniori − Čebovce
0:8, body Čeboviec: Š. Pásztor, L.
Pásztor, R. Jakab, Š. Jakab,  Balga,
Hegedűs, Molnár, Urhegyi.
* Slovan M. Kameň −
Ballasagyarmat Kabel CE  3,5 :
4,5; body M. Kameňa: Terek a
Suchár po 1, Sucháč, Tomášik,
Pavlov po 0,5, Slobodník, Magura,
Lentvorský 0 −
* FTC Fiľakovo B − ŠK Vinica  5:3;
body Vinice: Somlo, Imre po 1, Gal,
Zolcer po 0,5, Koltanyi, Allaram,
Takacs, Weis po 0.               −red−

Čebovce sa vrátili 
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ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Predvolávame na zasadnutie komi−

sie dňa 24.10.2012 o 15:00 h. zo stret−
nutia II. triedy Bušince – Sečianky: R –
František Balga, AR – Ladislav
Ubrankovič, AR – Jozef Balga, za FK
Bušince: hlav. usporiadateľ – Ján
Szeneši, ved. družstva – Rácz Tibor,
kap. družstva – Rácz Tibor, za FK
Sečianky: ved. družstva − Zsolt Lukáč, le−
kár družstva – Július Oroszlány, zástup−
ca kap. družstva – Otto Celleng.

Oznamujeme R a FK, že stravné
podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestov−
ných náhradách je počnúc dňom
1.9.2012 vo výške 4,00 � (účtuje sa len
pri dvojzápase – viď RS 2012/2013 časť
3., bod a).

Delegovanie DZ: I. trieda dospelí 10.
kolo 21.10.2012 o 14:00 h. Záhorce –
Balog (Halaj), finančné náležitosti – ošat−
né a ostatné náhrady vyplatí pre DZ do−
máci klub.

Delegovanie DZ: II. trieda dospelí 10.
kolo 21.10.2012 o 11:00 h. Sečianky –
Kosihy n. I. (Halaj), finančné náležitosti –
ošatné a ostatné náhrady vyplatí pre DZ
domáci klub.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D34 ŽK zo dňa 14.10.2012 I. trieda do−
spelí: T. Legát 860707 Hrušov, E.
Celleng 911114 K. Kosihy, P. Balík
900328, I. Andok 770131, S. Knopp
770709, J. Cesnak 700418 S.
Plachtince, R. Naszvady 910120, T.
Suchetka 871002 V. Čalomija, E.
Krupčiak 940204, K. Radoš 940518
Balog, G. Skabella 850429 Olováry, P.
Novák 820402, M. Ubertáš 790309 M.
Kameň, Š. Mihálik 880121, L.− Iždinský
791215, P. Péter 910523 O. N. Ves, L.
Marinec 810111, M. Babka 800102, R.
Babka 801126, L. Majer 740125, M.
Bača 810712 Lesenice, D. Vanko
800708, R. Bartoš 810928, Z. Garaj
650621 Želovce.
ŽK II. trieda: K. Papp 840115 Sklabiná
„B“, R. Dobrík 740402, M. Maruškin
811222 M. Zlievce, J. Dian 750411
Kosihy n. I., J. Fuzák 710923, M.
Juhaniak 910214, P. Oláh 920104, E.
Tóth 920808 D. Strehová „B“, P. Barko
890703 Bušince, R. Koncz 920513
Sečianky.
D35 D. Németh 0001010 Lesenice 1
MFS pod. od 17.10.2012 do 14.5.2013
podľa 1/5a, poplatok 3 eurá.
D36 B. Kalmár 951118 Balog 3 MFS ne−
podmienečne od 14.10.2012 podľa 1/3b,
poplatok 3 eurá.
D37 Neprerokované previnenia pre po−
rušenie DP: Gergely Varga 910801
Sečianky chýba poplatok za ČK.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvo−
lať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  
KR (predseda, Peter Kuchársky)

Delegačný list č. 11
Dospelí I. trieda 11. kolo 28.10.2012 o
14:00 h. K. Kosihy – Lesenice (Majer,
Zaťko, Húšťava), Hrušov – M. Kameň (G.
Skabella, Ambrozi, Hrubík), Balog – S.
Plachtince (KR, Košelák, Bódiš), Želovce
– Záhorce (Bakoš, Ďurčov, F. Balga), V.
Čalomija – Olováry (Pásztor, P. Kalmár
st., J. Balga), O. N. Ves – D. Lom (KR,
M. Skabella, Ubrankovič).
Dohrávky:
Dospelí I. trieda 3. kolo 4.11.2012 o
13:30 h. S. Plachtince – O. N. Ves
(Ubrankovič, J. Balga, Bódiš). Dospelí II.
trieda 5. kolo 28.10.2012 o 11:00 h.
Kosihy n. I. – Sečianky (Majer, Zaťko, Ď−
určov). Dorast  1. kolo 27.10.2012 o
14:00 h.
Sklabiná – Želovce (P. Kalmár ml.).
Správy zo sekretariátu:
Na základe nerešpektovania Spravodaja
ObFZ Veľký Krtíš č. 13 2012/2013 zo
dňa 20.9.2012 a následne listu zo dňa
27.9.2012 hráčom Júliusom Molnárom
850706 FK Slovenské
Ďarmoty, predseda ObFZ
Veľký Krtíš Ladislav
Krnáč odstupuje uvedený
prípad na doriešenie, na
DK SsFZ.  Registračné
preukazy sa neposielajú
AUTOMATICKY ani pri
transferoch, ani pri zá−
kladnej registrácii. Je nut−
né si ich objednať SAMO−
STATNE!!! Najlepšie
priamo cez Elektronickú
podateľňu v ISSF. TMK
SsFZ v súlade s plánom
práce na rok 2012 plánu−
je otvoriť  v novembri
2012 1 beh školenia  C li−
cencie (pre trénerov bez
trénerského vzdelania) a
a 1 beh školenia UEFA
B licencie (pre trénerov −
držiteľov C licencie).
Podrobnejšie informácie
o školeniach nájdete na
www.ssfz.sk / komisie /
trénersko−metodická ko−
misia/ materiály / plán
školení SsFZ na rok
2012. Aktuálny zoznam
prihlásených trénerov
ako aj  prihlášku na uve−
dené školenia nájdete na
www.ssfz.sk / aktuality.
4. Pokyn generálneho
sekretára SFZ na ukon−
čenie používania starých
tlačív. Vzhľadom na štan−
dardizáciu tlačív pri pre−
chode na ISSF týmto vy−
zývam všetky regionálne
a oblastné futbalové zvä−
zy a ich matrikárov , aby

s okamžitou platnosťou ukončili prijíma−
nie žiadostí a registrácie na iných ako
predpísaných tlačivách na všetkých mat−
rikách.
Všetky platné predpísané tlačivá sú vždy
dostupné v informačnom systéme slo−
venského futbalu (ISSF) v časti
Dokumenty. Tlačivá sú vyplniteľné for−
muláre vo formáte PDF.
5. Odôvodnenie GS SFZ: Nové tlačivá
sú schválené a dostupné od 1.7.2012 a
ubehol dostatočný čas na prechod a vy−
bavenie posledných žiadostí a registrácií
podaných na starých tlačivách pred dá−
tumom 1.7.2012.
6.  Upozornenie GS SFZ: Upozorňujem
na dodržiavanie nutnosti úradne overe−
ného podpisu na tlačive Žiadosť o trans−
fer hráča – Slovensko.
7.  Úradná správa ObFZ uverejnená v
týždenníku  Pokrok má informatívny cha−
rakter a nemusí obsahovať všetky infor−
mácie. Kompletná a záväzná je Úradná
správa ObFZ zverejňovaná na stránke
www.obfzvk.sk

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

ObFZ Veľký Krtíš Spravodaj č. 17 − 2012/2013

Futbal − II. trieda dospelí (po 9. kole)

Futbal − Dorast (po 9. kole)

Futbal − ŽIACI A (po 9. kole)

Tibor Kiššimon, V. Zlievce, 72 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 69 b.
Jozef Kováč, Vinica, 69 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 68 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom, 68 b.
Stefo Svorník, Želovce, 67 b.
Pavel Filip, st., Záhorce, 67 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 66 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 62 b.
Samuel Bulin, Nenince, 62 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 61 b.
Pavel Filip ml., Záhorce, 59 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 58 b.
František Petényi, Vinica, 58 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 57 b.
Erika Macková, Záhorce, 56 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 56 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom, 55 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 55 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 54 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 52 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 52 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 51 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 51 b.
Erik Košík, Čebovce, 51 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 51 b.
Ján Kiss, Vinica, 50 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 50 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 49 b.
Ján Macka, Záhorce, 49 b.
Ján Urda st., V. Krtíš, 49 b.
Vladimír Grnáč, Dačov Lom, 49 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 49 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 48 b.
Adrián Krnáč, V. Krtíš, 48 b.
Miro Černák, M. Kameň, 47 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 47 b.
Ivana Balgová, Obeckov, 46 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 45 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 43 b.
Jakub Havrila, Obeckov, 42 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 42 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 41 b.
Roman Badó, Záhorce, 38 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 36 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 31 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince, 27 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 22 b.
Tibor Medve, Vinica, 21 b.
Ján Čalomický, Lesenice, 19 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 14 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 13 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 9 b.
Tibor Petrezsél, Vinica, 5b.

Poradie tipovačky po 9. kole

Stolnotenisové
družstvá z nášho
okresu hrajúce
IV. ligu, začali se−
zónu 2012/2013
v oblasti R.
Soboty, kde hrajú

mužstvá z okresov Lučenec,
Poltár, R. Sobota a Revúca. Po dl−
hých rokoch účinkovania vo
Zvolenskej oblasti, Zvolenčania už
nechceli cestovať do nášho okresu
a odmietli byť v jednej súťaži s
mužstvami z V. Krtíša. Oblasť R.
Sobota sa rozdelila na východnú a
západnú časť a v západnej hrajú z

nášho okresu ŠKST a−spektrum V.
Krtíš B, Slovan M. Kameň A,
Victoria Želovce, Ipeľ Balog nad
Ipľom A, TJ Malá Čalomija. Hracím
dňom je piatok a prvé kolo sa hra−
lo 12.10. Úspešne do súťaže vstú−
pili Veľkokrtíšania a hráči z Balogu.
Menej sa už darilo mužstvu z M.
Čalomije a Želoviec. M. Kameň
mal v tomto kole voľno. 

Výsledky: 
l ŠKST V. Krtíš B − Želovce
15:3; body: Kmeť a Rechtorík po
4/0, Bokroš a Beranský po 2/0,
Gašparovič 1/1 a štvorhry
Beranský, Rechtorík 1/0, Kmeť,

Bokroš 1/0 − Husár 1/3, Bavko
0/3, Rég 0/3, Deák 0/4, − Bokroš
dva zápasy vzdal w.o. 
l Balog nad Ipľom A− Jednota

Málinec  13:5; body Balogu:
Németh 4/0, Bevíz 3/1, Súth 2/0,
Csíri 2/2, Kukučka 0/2, a štvor−
hry Kukučka, Csíri 1/0 a Bevíz,
Németh. 1/0
l TJ M. Čalomija − STK
Lučenec−Kalinovo D  2:16; body
M. Čalomije: Svatík 1/3,
Kremnický a Šimko po 0/4, E.
Mäsiar 0/3, Fraňo ml. 0/1, štvor−
hra E. Mäsiar, Kremnický 1/0,
Svatík, Šimko 0/1. 
l STK Lučenec−Kalinovo C −
STK Lučenec−Kalinov E  9:9. 
l Slovan M. Kameň − voľno

A-čkarom sa nedarí
Hráči ŠKST A−spektrum V. Krtíš A

nastúpili v zápase III. ligy proti svo−
jej dvojičke z R. Soboty na domá−
cich stoloch. Žiaľ, v tomto zápase
sa im príliš nedarilo a prehrali 14:4. 

Výsledok: ŠKST A−spektrum V.
Krtíš A  − Mladosť R. Sobota B

4:14. 

Veľkokrtíšania po troch odohra−
ných kolách zatiaľ uzatvárajú ta−
buľku III. ligy. V ďalšom dvojkole
20.10. privítali hráči ŠKST mužstvá
z Hliníka nad Hronom a Brehov.
Ďalšie zápasy sú až 3.11., kedy V.
Krtíš cestuje do B. Bystrice a
Brezna.                           −PG−

Nová oblasť pre štvrtoligistov
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Góly: 24.´ Sabo, 34.´ Sabó (11 m),
68.´ Pixiades, resp., 83.´ Kovács.
Rozhodoval: Ján Grenčík zo
Zvolena, návšteva 155 platiacich di−
vákov. Žlté karty: Lachký,
Ondrejkov, M. Nilaš, Čepo (FC),
resp., Petrík, Sándor, Námešný (TJ).
Zostava FC Baník: Čepo − J.
Ondrejkov, Horn, Lachký, D.
Ondrejkov − Šiket (M. Nilaš),
Horváth, Gerbáč, Greguš (Kukolík) −
Pixiades (Láskavý), Sabó. Tréner: N.
Kelemen. 
V poslednom majstrovskom zápase je−
sennej časti na domácej pôde sa pred−
stavil zdatný súper. Svojim výkonom
však neuspokojil. Upútal teatrálnym vy−
stupovaním, ale nie futbalovým ume−
ním. A tak sa podarilo domácim vybo−

jovať v dôležitom zápase zaslúžené ví−
ťazstvo, čo bolo dielom obetavosti a sr−
diečka. 
Prvé nebezpečné zakončenie prišlo z

kopačky domáceho Saba, nemalo po−
trebnú presnosť. O chvíľu sa prezento−
val nádhernou strelou Horváth, ktorý zo
značnej vzdialenosti 25 m prudkou stre−
lou opečiatkoval horné brvno súperovej
brány. Hostia opätovali a ich kapitán
Mihályi neprekonal v domácej bráne
Čepa (z dorastu). Aj ďalšiu veľkú príle−
žitosť mali hostia, keď do brejku sa do−
stal Kovács, gólovú príležitosť nevyužil,
brankár Čepo strelu vyrazil. Naopak,
baníci príležitosť na skórovanie využili,
keď Sabo brankára hostí Petríka preko−
nal − 1:0. Po polhodine hry kopali hos−
tia proti domácim priamy kop, strelu

Mihályho Čepo chytil. Na druhej strane
hosťujúci hráči faulovali v pokutovom ú−
zemí Šiketa a nariadenú 11−tku Sabo
premenil − 2:0. V I. polčase upútala eš−
te pohotová strela Pixiadesa, ktorú
brankár hostí kryl. 

Úvodné minúty druhej časti hry patrili
hosťom. Doplácali však na nepresnosť
a slabý dôraz. Mali dobrú príležitosť po
ľavej strane ihriska, túto nevyužili.
Baníci bojovali, mali srdiečko na správ−
nom mieste. Osvedčilo sa. Útok potiah−
li po pravej strane ihriska, Pixiadesovu
strelu z uhla brankár hostí neudržal, ale
loptu obrana hostí následne odvrátila. V
mužstve hostí pútal pozornosť kapitán
mužstva Mihályi, bol technicky dobre
vybavený, často sa dostával do brej−
kov. Tak sa stalo aj v 65.´, keď obišiel
stoperov domácich, ale prudko trafil len
bočnú žrď. Nedáš − dostaneš. V 68.´
prišiel brejk Pixiadesa, obišiel aj bran−
kára a do prázdnej brány zvýšil na 3:0.

Hostia pritvrdili a otvárali priestor pre
rýchlonohých domácich útočníkov. Títo
zaznamenali aj štvrtý gól, žiaľ o ten ich
obral nepresný rozhodca zápasu.
Nasledovalo viacero jeho chybných
verdiktov (strkanie, prihrávky rukou − čo
posudzoval veľmi nepresne). V 79.´ pri−
šla pekná kombinácia Nilaša s
Pixiadesom, nasledoval center z uhla,
prešiel popred prázdnu bránu, ale
Greguš trafil len do ľavej žrde. Stav zá−
pasu dokázali hostia korigovať v záve−
rečných minútach. Najprv pri ich útoku
sa znova vyznamenal Čepo, ale po
ďalšom rohovom kope zaznamenali
čestný úspech. Pred domácou bránou
došlo k strkanici a nepresný rozhodca
udelil žltú kartu brankárovi Čepovi, dru−
hú žltú Lachkému, po ktorej musel do−
máci hráč opustiť ihrisko. Zápas sa do−
hral v nervóznom ovzduší. V nedeľu,
28.10., cestujú baníci do Málinca. Hrá
sa o 14.00 hodine.

− Mgr.JOZEF DUDÁŠ − 

Góly: 26.´ Sokol, 44.´ Juriga, 70.´ Žil−
ka. Zostava D. Strehovej: Daniel Hriň
− Báťka, Žilka, Klátik, Novák − Juriga,
Richard Hudec, Sokol, Drozd −
Korbeľ, Marek Hriň. Striedali: 78.´
Korbeľ − Tóth, 82.´ Hudec −
Abelovský, 86.´ Marek Hriň − Nagy.
Žlté karty: domáci: 32.´ Žilka, 82.´
Klátik, hostia: 14.´ Horváth, 23.´

Segeč, 83.´ Repka (červená karta).
Rozhodoval: Jozef Husák z Litavy
pred 150 divákmi. 

V 3.´ po rohu Drozda Jurigova hlavič−
ka narobila Vilhanovi v bráne
Tomášoviec veľké problémy. Korbeľova
strela v 6.´ po otočke z prvej smerovala
vedľa tyče. V 13.´ Segečova zdravá
strela na druhej strane skončila na tyči

dolnostrehovskej brány. V 26.´ po dra−
vom prieniku Mareka Hriňa dotlačil lop−
tu do prázdnej brány Sokol. Po krídel−
nom úniku Drozda v 28.´ Korbeľ z 2 m
prekopol prázdnu bránu. Strelu Mareka
Hriňa v 33.´ Vilhan vytlačil nad brvno na
roh. V 41.´ Korbeľ svoj individuálny prie−
nik zakončil strelou z uhla, Vilhan od−
vrátil na roh. Futbalisti Prameňa  pred−
viedi v 44.´ ligovú akciu, ktorú založil
Drozd na vlastnej polovici. Marek Hriň
sa následne vyhol ofsajdu a spätnou

nahrávkou našiel úplne voľného Jurigu,
ktorý z hranice pokutového územia do
prázdnej brány zvýšil na 2:0. 

V 58.´ svoj individuálny prienik Marek
Hriň zakončil strelou do brankára
Vilhana. Lašákova strela v 62.´ zo skru−
máže minula tesne bránu D. Strehovej.
V 69.´ po Korbeľovom centri Drozdovu
strelu zlikvidoval pádom pod nohy
Vilhan. V 70.´ po Drozdovom centri hla−
vou zvýšil Žilka na konečných 3:0. 

Dolnostrehovskí futbalisti 28.10., odo−
hrajú vonku derby zápas s Čebovcami.
Hrá sa o 14.00 h.      − JÁN HRIŇ − 

Do konca uzávierky Športovej prílohy sa nám nepodarilo telefonicky spojiť so žiadnym z komentátorov Príbeliec.

Zostava Neniniec: Holub, Schmidt,
Hampachel, Gemer, Sladovník, P.
Papp, Krivánsky, A. Papp, Čepo,
Varga, Š. Papp; na striedačke:
Kuzma, Varga, Kati, Nozdrovický a
Gyenes (náhradný brankár). 
Zostava Čeboviec : Bojtoš, Zaťko,
Balga, Babčan, Mudroň, Slávik,
Gemer, Koncz, Vlačucha, Bojtoš,
Bogdányi; na stried. : Ďőrgy, Kováč,
Husár, Jakab, Š. Balga, L. Bakša. ŽK
za domácich : Gemer; po dvoch ŽK
dostal ČK Š.Papp; ŽK za hostí
Gemer.  

Za krásneho počasia si okresné su−
sedské derby prišlo pozrieť rekordný

počet divákov, až okolo 350 fanúšikov
futbalu. Títo však museli čakať až do
15.´, kým sa domáci ukázali v prvej
vážnejšej akcii, keď Gemer z 5− ky pá−
lil tesne vedľa. Hneď na to, v kontra ak−
cii mali veľkú šancu hostia, ale Holub
bezpečne kryl loptu. V 33.´ Sladovník
stratil loptu, dostali sa k nej hostia a vy−
strelili na Holuba − ten prvú strelu vyra−
zil, ale na druhú už nedočiahol a Če−
bovčania otvárajú skóre −0:1.  V 38.´
rozhodca odpískal ruku hráča hostí v
16− ke, po čom nasledovala penalta.
Čepo ju bezpečne premenil a vyrovná−
va na 1:1. Hneď na začiatku druhého
polčasu prišla v 47.´studená sprcha pre

domácich, keď Mudroň z neudržateľnej
strely zvyšuje na 1:2. V 52.´ bol faulo−
vaný v 16−ke Bogdányi, po čom nasle−
doval pokutový kop hostí, ale vynikajú−
co chytajúci Holub senzačne chytil lop−
tu na dvakrát a skóre sa vďaka jeho
bravúrnemu zákroku nezmenilo.  V 56.´
mal obrovskú šancu Denis Čepo, žiaľ,
netrafil bránu. V 66.´ bol po druhej ŽK
vylúčený Š. Papp. V 68.´ nasledoval
priamy kop domácich −  Krivánsky pek−
ne centroval loptu a Kuzma presnou
hlavičkou vyrovnal na 2:2 a zápas sa
až do záverečného hvizdu len dohrá−
val.  

− VOJTECH FEKETE− 

IV. LIGA SK. JUH: VEĽKÝ KRTÍŠ - TACHTY 3:1 (2:0)

V. LIGA SK. D: DOLNÁ STREHOVÁ - TOMÁŠOVCE 3:0 (2:0)

V. LIGA SK. D: NENINCE - ČEBOVCE 2:2 (1:1)

V. LIGA SK. D: RADZOVCE - PRÍBELCE 3:0

Zostava Vinice: Geregai − K. Bugyi,
T. Régi, D. Régi, Antal, Zsigmond,
Halko, Gál, Nemčok, Sz. Tóth, A.
Bugyi; na striedanie : Czibulya, T.
Tóth, Pobori. 
Sklabiná: Š. Koči − Černák, Maslaňák,
Fűlőp, Ďurica, Drienovský, Kalmár, P.
Kováč, Tuhársky, Matikovský,
Berký; na striedanie: R. Kováč, L.
Kočí, Černoch. Rozhodcovia: Šim−
ko − Žiak, Riša, delegát J. Alakša.
Posledný jesenný domáci zápas za

pekného počasia začali domáci s
miernou prevahou. V 8.´ odvrátil hos−
ťujúci brankár loptu pred Antalom na
roh, z ktorého Nemčokovu hlavičku o−
päť Š. Kočí vyrazil do poľa. Ten istý
hráč v 11.´nebezpečne vystrelil, ale
iba tesne vedľa. Hosťujúca obrana v
16.´zarzila v pokutovom území Sz.
Tótha a nariadenú penaltu Nemčok
premenil − 1:0. Zvýšiť mohli domáci v
18.´, keď po Gálovej prihrávke
Antalovú strelu brankár vyrazil na roh.

Zápas sa potom vyrovnal a k slovu sa
dostali aj hostia, ale ich prudká strela
v 29.´ išla nad bránu. Podobne skončil
aj Antalov strelecký pokus v 33.´.
Priamy kop hostí v 34.´ odvrátil na roh
Régi a priamy kop Nemčoka o minútu
neskôr išiel nad bránu hostí. Pred kon−
com polčasu ešte v 43.´vystriedal
Halka Pobori. Hostia mali potom ešte
možnosť priameho kopu, ale na vý−
sledku sa už nič nemenilo. 

Druhý polčas sa ešte poriadne ani
nezačal, keď v 50.´ hosťujúci hráč in−
zultoval hlavného rozhodcu a ten zá−
pas predčasne ukončil.    

−GABRIEL ZSIGMOND− 

V. LIGA SK. D:  VINICA - SKLABINÁ 1:0 * (* - NEDOHRANÉ)

IV. Liga dorast - JUH 
12. KOLO : BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ
−  BANÍK KALINOVO   3:1  (2:0)

Zostava Baník V. Krtíš: Čepo,
Gibala, Fodor, Weiss, Petrus, Šiket
(Fehér), Gemer, Boľoš, Greguš
(Hodási), Ádam, Lancini.  Góly: Ši−
ket, Ádam a Lancini  

Veľkokrtíšania od začiatku zápasu
zatlačili súpera na jeho vlastnú polovi−
cu, čo sa im aj vyplatilo a už v 6.´ sa
ujali vedenia. Domáci po úvodnom gó−
le nepoľavili a jasne dominovali na i−
hrisku, čoho výsledkom bol v 35.´ dru−
hý gól v sieti hostí. Aj úvod druhého
polčasu sa domácim dorastencom vy−
daril, keď v 50.´ zvyšovali už na 3:0.
Postupne však domáci začali poľavo−
vať a hostia z Kalinova sa čoraz čas−
tejšie dostávali do nebezpečných brej−
kových situácií, pri ktorých prečíslovali
domácu obranu a aj ich snaha bola
odmenená, keď gólom v 84.´ upravili
stav na konečných 3:1. Posledné 13.
jesenné kolo odohrajú naši v sobotu
27.10.2012 na ihrisku OŠK Hodruša−
Hámre.                      −M.GREGUŠ −

Tabuľka po 11. kole :

ŠPORTOVÁ PRÍLOHA

Hráč hostí inzultoval rozhodcu

Zaslúžené víťazstvo s bojovným srdcom

Super počasie a rekordná návštevnosť priali susedskému derby 

Víťazstvo rozdielom triedy po peknej hre
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Zostava H − Ábelovský, Zachar,
Rajťuk, Holovic, Násaly, Mi. Varholák,
J. Havrila, Molnár, Ďorď, N. Havrila, J.
Kollár, stried.: Beňovič, Grešina,
Bálint, góly: H − N. Havrila, Mi.
Varholák, Molnár, Ďorď, Kollár. 

V ideálnom jesennom počasí na dob−
re pripravenom ihrisku začali lepšie do−
máci. Obrana hostí zabudla na osamo−
teného útočníka, príležitosť mu ale zma−
ril vybehnutím brankár Ábelovský.
Potom sa hra vyrovnala. Domáci boli o
poznanie aktívnejší, ale bez vážnejších
príležitostí. V 11.´ vyskúšal pozornosť
domáceho brankára Holovic, a aj jeho
ďalšiu prudkú strelu brankár kryl. Prvý

roh hostí Ďorď zakončil kolenom nad
bránku. V 17.´ predviedli hostia ukážko−
vú akciu po osi Mi. Varholák − Molnár −
N. Havrila, ktorý prudkou strelou získal
vedenie. V 23.´ hostia premárnili sľubnú
príležitosť, keď sa traja rútili na 1 obran−
cu, ale pokazili prihrávku. V 25.´ "zadá−
ci" hostí zaváhali s odkopom, nasledoval
priamy kop obávaného Szepesiho, ktorý
skončil v múre. Prudká strela Molnára v
32.´ išla tesne nad. J. Havrila prenikol
pred bránu súpera v 37.´ − no strelil ved−
ľa. Na konci I. pol. sériu rohových kopov
domácich hostia bezpečne odvracali.
Do konca polčasu strelou po zemi zvýšil
na 0:2 Mi. Varholák. 

V II. pol. začali hostia aktívne prudkou
strelou N. Havrilu − tesne vedľa. V 50.´
domáci znížili po chybe obrany súpera.
Prudká strela Holovica v 
54.´ išla tesne vedľa a v 66.´ upravil na
1:3 prudkou strelou half volejom Molnár.
Po nezištnej prihrávke Molnára v 70.´
dáva Ďorď na 1:4. Kollár pridal ďalší gól
− v 75.´ na 1:5, keď predbehol obrancu
a klasickými jasličkami brankárovi rozvl−
nil sieť. Prudkú strelu domácich v 84.´
zachránil Ábelovský. Záver zápasu sa
niesol v znamení striedaní. Koniec vyšiel
jasne lepším hosťom. Vyslovujeme po−
ďakovanie hráčom hostí za ochotu a za
to, že do zápasu dali celé srdce a doká−
zali, že futbal vedia hrať. V mene divá−
kov a výboru im ďakujeme. O týždeň S.
Ďarmoty privítajú o 14.00 Lubeník. 

− JOZEF BAČA − 

V. LIGA SK. D:  HAJNÁČKA - S.ĎARMOTY 1:5 (0:2)

l OFK Olováry − TJ Družstevník
Želovce 12:0 (5:0)

Zápas pekných gólov 
Diváci: 60, rozhodovali: Kalmár,
Košelák, Bodiš, góly: D − Gluch 4x,
Žingor 3x, Dobra 2x, Radoš, Šramka,
Nemčok, najlepší: D − Gluch, H − Z.
Garaj, Zostavy: D − Bablena, Šramka,
Fajčík, Kati, Zolnay, Dobra, Skabella,
Radoš, Nemčok, Gluch, Žingor,
stried.: Adam, Paterman, Motoška, H −
Ubrankovič, Bartok, Móc, Z. Garaj,
Bavko, Tóth, Lavo, Merica, Černík,
Rég, L. Garaj, 

V slušne hranom zápase boli domá−
ci jednoznačne lepší, čo vyjadrili aj gól−
mi. Prítomných fanúšikov potešili pek−
nou kombinovanou hrou a krásnymi
gólmi.      − MUDr. JOZEF KANYÓ −
l Modrý Kameň − TJ Družstevník

K. Kosihy 4:2 (0:1) 
Vydreté víťazstvo 

Diváci: 60, rozhodovali: Skabella,
Skabella, góly: D − Šesták, J. Matúška
2x, Špaldoň, H −  Bado, Z. Balla, naj−
lepší: D − J. Matúška, H − Nászaly, zo−
stavy: D − Libiak, Melišík, L. Laššan,
Bariak, Špaldoň, Novák, Andok,
Kováč, Šesták, J. Matúška, Ubertáš,
stried.: Bednár, Pűšpőky, M. Laššan,
M. Matuška, Lőrincz, H − Chrien,
Celleng, Z. Balla, Sebenský, R. Balla,
Sliacky, Rybár, Nászaly, Vado, Tóth,
Povaľač, stried.: Petrík, Harfay. 

Domáci nastúpili proti hosťom, ktorí
hrali iba 10−ti, so snahou o strelenie
rýchleho gólu, čo sa im nepodarilo a
odplatou za nepremenené šance bol
gól hostí z ojedinelej šance. V II. pol.
domáci svoj tlak zvýšili a proti dobre
brániacemu sa súperovi sa im podari−
lo vyrovnať a nakoniec zápas doviesť
do víťazného konca. 

− IGOR MACHAVA − 
l TJ Družstevník D. Lom  − OFK
Astrum V. Čalomija   3:1 (1:1) 

Na domácej pôde stále neporazení 
Diváci: 40, rozhodovali: Bakoš, P.

Kalmár, st., J. Balga,  góly: D −
Kubolek, Tomajka, Zvara, H − Zolcer,
najlepší: D − Tomajka, H − Zolcer,
Zostavy: D − Veľkov,  Jelcha, Matejkin,
Tomajka, Chovan, Kubolek, Zuzina,
Sásik,  Petkov, Odaloš, Drozd, stried.:
Zvara, Oláhm, Bariak, Baláž, Poliak,
Krupčiak, Baláž, Varga, Málik, Bolgár,
Buriš, Zolcer, Mihalovič, Husár,
Kuzma, Nasvabi, stried.: Kollár,

Szuchetka, Kováč.  
Za ideálneho počasia začali obidve

mužstvá aktívne. V 3.´ strela Jelchu i−
šla tesne vedľa a vzápätí aj Mihalovič
zachodil šancu. V 20.´ po chybe do−
mácej obrany otvoril skóre Zolcer −
0:1. Po góle domáci pridali a v 26.´
Kubolek nevídaným gólom vyrovnal −
1:1. V 28.´bola ďalšia pekná akcia do−
mácich, ale Chovan strelil nad. V II.
pol. sa hralo nervózne, akcie sa strie−
dali. V 70.´ Tomajka strhol vedenie na
stranu domácich − 2:1. Od 83.´ hrali
domáci 10−ti. V nastavenom čase v
92.´, keď sa hostia snažili vyrovnať,
Zvara zvýšil na 3:1. 

− VLADIMÍR GRNÁČ − 
l FK Záhorce − TJ Ipeľ Balog nad

Ipľom 2:3 (2:0)
Rozhodca rozhodol zápas 

Diváci: 80, rozhodovali: Danko, Zaťko,
Majer, delegát Halaj, góly: D − Dadko,
Štefan, zostavy: D − Baláž, Jánošík,
Černík, Karasy, Lalík, Bednár, Dadko,
Lajtoš, P. Filip, M. Majoroš, Štefan,
stried.: Hromada, Faršang, Béreš, M.
Filip, Melicher, H − Mics, Nagy, Radoš,
O. Krupčiak, E. Krupčiak, Mihalovič,
Nedela, Oroszlányi, O. Mics, Molnár,
Gyurász, stried.: J. Ďurás, Zolnay,
Radoš. 

"Poďakovanie" za vývoj aj výsledok
zápasu patrí hlavnému rozhodcovi
Dankovi, ktorý nezvládol zápas a sú−
stavne pískal proti domácim. Mohol
vylúčiť aj domáceho hráča, no neuro−
bil tak. Rozhodca, ktorý píska vyššiu
súťaž, by mal pískať objektívnejšie, a
ak chce rozhodovať naďalej, musí mať
rovnaký meter na obidve mužstvá.
Domáci sa nechcú vyhovárať iba na
neho, no zápas ovplyvnil  prvým gó−
lom a rozhodol tretím gólom hostí.
Musíme poďakovať hráčom Balogu za
disciplinovaný výkon a domácim, že
dokázali vyrovnať na 2:2, no aj tak roz−
hodujúci 3 gól padol až  v 90.´ 

− JOZEF KARASY −  
l Lesenice −  TJ Sokol Op.  N.

Ves 1:1 (0:1)
Domáci brankár mohol mať krajšiu

oslavu tridsiatky    
Diváci: 120, rozhodovali: Húšťava, Ď−
určov, Balga, góly: D − Majdán, H −
Mihálik, najlepší: D − Bartoš, H − N.
Híveš, zostavy: D − Bartoš, Galčík,
Majdán, Petrovič, Berecký, Marinec,
Majer, R. Babka, Belá, M. Babka,

Pavlík, stried.: Celeng, Nagypál, Bača,
Žilka, H − Gőrőg, Balga, Sliacky, Péter,
Iždinský, N. Híveš, st., N. Híveš, ml.,
Jánoška, Mihálik, Szatmári, Klacso,
stried.: Jakubec, Krekáč, Zőlley. 

Prvú šancu mali hostia, no nevyužili
ju, rovnako ako o chvíľu Belá a v 16. ´
M. Babka. Prvú vážnejšiu akciu
Majdána v 18.´ brankár kryl. Belovu
strelu v 22.´ brankár vyrazil.
Oslávenec Bartoš v 26.´ chytil
Hívešovu strelu. V 28.´ Jánoškova na−
hrávka našla Mihálika, ktorý nezavá−
hal − 0:1. V II. pol. M. Babka trafil tyč
bránu a vzápätí R. Babkovu strelu
brankár len s námahou vyrazil.
"Gólovka" prišla v 70.´ − Majdán krás−
nymi nožičkami vyrovnal. V 85.´ mal
ešte Nagypál šancu, no trafil iba spoj−
nicu brány hostí.   − JÁN PAVLÍK −  
ŠTEFAN BŐJTŐŠ (hostí): "Vedenie
klubu hostí ďakuje svojim hráčom za
dobrú hru a zvlášť ďakuje N. Hívešovi,
ml., ktorý v sobotu uzavrel manžel−
stvo."   
l OFK S. Plachtince − TJ Partizán

Hrušov − 8:0 (3:0)
Domáci presvedčivo zvíťazili 

Diváci: 60, rozhodovali: Pástor,
Ubrankovič, góly: D − Balík 2x, Knopp,
Martin Penksa, M. Andok, Lupták,
Cesnak, Juhoš, najlepší: D −  Juhoš, H
− P. Lupták, zostavy: D −  Benko,
Vozár, I. Andok, Cesnak, Uhrin,
Sőlský, Juhoš, M. Andok, Balík,
Knopp, Martin Penksa, stried.: Pavlov,
Tomaškin, Šimún, Lupták, Marian
Penksa, H − Kováč, Sás, Fischer, P.
Fašang, Hojsa, Baláž, Augustín, M.
Fašang, Mihálik, Lupták. 
Domáci začali veľmi dobre, na rozdiel

od minulých zápasov premieňali šan−
ce a v 20.´ viedli už 3:0. Hostia sa po−
čas celého zápasu dostávali pred brá−
nu domácich iba sporadicky. V II. pol.
v priebehu ôsmich minút domáci zvý−
šili na 6:0 a do konca zápasu pridali
ešte 2, a tak jednoznačne zvíťazili 8:0,
za čo im vedenie klubu ďakuje.

− MILAN MIKUŠ − 

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

I. trieda okres

Kováčová − Fiľakovo 
Š. Bane − Revúca 
Podlavice − Jesenské 
Poltár−Žarnovica 
Badín − Č. Balog 
Divín − Málinec 
V. Krtíš − Tachty

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

Hajnáčka − S. Ďarmoty 
Lubeník − Hnúšťa 
Vinica− Sklabiná NEDOHRANÉ
Tornaľa − Hrnč. Ves 
Radzovce − Príbelce 
Nenince − Čebovce 
D. Strehová − Tomášovce

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

II. trieda okres -
21.10.2012

FO M.Zlievce − FK Bušince 1:3 
V. Zlievce/D. Strehová "B" −
Družstevník Sklabiná "B" 4:3 

Družstevník Sečianky − TJ
Družstevník Kosihy n. I. 3:3 

DORAST 
Hajnáčka − Bušince 3:8 

I. trieda okres 21. 10. 2012

ŠPORTOVÚ PRÍLOHU FINANÈNE PODPORIL BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ŠPORTOVÁ PRÍLOHA

Jednoznačné víťazstvo hostí 
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n Predám zachovalé zimné pneu−
matiky 195/55/15 na Š−FABIU + re−
ťaze na zimu. Inf. m 0907 618 527.  

np − 1578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 94 424 − volať večer.  

np − 1579
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice čiernych rí−
bezlí. Inf. m 0907 365 988.  

np − 1580
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MERCEDES C 220D, r.
v. 1997, veľmi dobrý stav. Inf. m
0907 708 711.                 np − 1581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detský bicykel v dob−
rom stave (vek 6 − 11 rokov) a ele−
gantné kostýmy a spoločenské ša−
ty (veľkosť 40). Treba vidieť.
Lacno. Inf. m 0907 111 973. 

np − 1583
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0904
668 230.                      np − 1584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový prerobený byt
v centre V. Krtíša a ortope−
dické matrace. Inf. m 0907
180 733.              np − 1585
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám magnetický mat−
rac PULZOTRON. Ide o lieč−
bu chorôb pomocou pulzu−
júceho poľa magnetickej re−
zonancie. Rozmery 180 x 80
x 3 cm. Cena: 1.000 euro.
Inf. m 0944 311 562, 
logisticka7@gmail.com 

np − 1586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám váľandu s úlož−
ným priestorom, chladničku
s mrazničkou, nový detský
matrac do postieľky a dva
perináky. Cena dohodou.
Inf. m 0908 041 817.  

np − 1588
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Stredných Plachtinciach.
Cena: 7.000 eur. Inf. m 0905
846 181.              np − 1589

n Predám zimné pneumatiky na
diskoch 4 ks + 1 ks MATADOR
NORDICA BASIC 165/70 R13.
Zachovalé. Inf. m 0907 833 759.

np − 1590
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko rotwailera −
fenka po mohutných a ostražitých
rodičoch, je hravá a bystrá a bude
z nej dobrý strážca i spoločník. Je
3x odčervená a 1x zaočkovaná.
Inf. m 0903 287 873, 0908 694 979.  

np − 1591
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 5 ks zimných pneumatík
aj s diskami na Š−FABIU 2004, zn.,
MICHELIN 165/70 R14T. Cena do−
hodou. Inf. m 0903 414 532.

np − 1592
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sporák na pevné palivo
v dobrom stave − pravý za 150 eur
a zimné pneumatiky MATADOR (4
ks) aj s diskami 165/70 R, 13−79T,
málo používané. Cena: 150 eur.
Inf. m 047/48 92 229, Veľké Zlievce
324.  np − 1593
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši. Inf. m
0904 323 165.               np − 1596

n Predám skrine, spálňu, stôl +
stoličky, periny, koberce, knižnicu,
veľké hrnce, starodávny aj novší
šijací stroj a veľkú váhu. Inf. m
0907 047 631.                np − 1594
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Želez−
ničnej 23 (3.poschodie). Je kom−
pletne prerobený. Cena dohodou.
Inf. m 0904 624 445.       np − 1595

n Predám jablká bez postreku a o−
vocné stromky. Inf. m 047/48 873
25.                              np − 1599
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka border kólie,
čiernobiele, 8−týždňové, odčerve−
né. Treba vidieť. Za symbolickú ce−
nu, dohodou. Inf.m 0904 642 811

np − 1600

nPredám kozičku a dvoch capkov
(7 mesačné). Cena 15 eur/ks,
vhodné aj na mäso. Inf. m 0904
642 811                         np −1601

PO UZÁVIERKE

SO ŽIVOU HUDBOU

Členovia klubu UŠI V
DUŠI  vás srdečne pozývajú
na ďalšiu čítačku s autorom zbier−
ky Život nie je pes, je to suka
(2009), Eskimák na korze (2010)
a BLUES PRE MASY (2012)
JÁNOM MARTONOM, ktorý je
veľmi blízkym priateľom a spriaz−
nenou dušou Pavla Harixa
Baričáka.                      − red. − 

Čítačka

Prídite si vypočuť poéziu a
hudbu Jána Martona 29. 10.
2012 o 18.30 h., do reštaurá−
cie MAFÍK vo Veľkom Krtíši.

Vstupné: jeden úsmev.
www.facebook.com − uši v duši.  − 

n Novootvorené kaderníctvo
MKA Martina Krisztiánová na sta−
rej baníckej slobodárni,
Nemocničná 3, V. Krtíš, vchod
vľavo II. medziposchodie, (číslo
dverí 1)  ponúka kadernícke a ho−
ličské služby pre dámy aj pánov:
Pondelok− streda, piatok od 9.00
do 17.00 hod., utorok, štvrtok a
sobota na objednávky. T.č. &
0908 627 957.             np − 1597
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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 16,00 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. 

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

53
 − 

12

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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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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