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Kto sa hlboko vryje do srdca, nikdy sa
z neho nevytratí." 

Dňa 18. januára 2013 uplynulo 
10 rokov, ako nás opustil manžel, ocko

a starký JÁN TÓTH zo Širákova. 
S láskou spomínajú manželka Júlia, 

syn Róbert s manželkou
a malý vnúčik Matúško. 

Nikdy na Teba 
nezabudneme

"Nebolo v rodine človeka, 
ktorý Ťa nemal rád. 

Smrť prišla nečakane a my sme
Ti to nestihli povedať. Život i nás si

mal rád, teraz tichý je dom, tak veľmi
chýbaš v ňom. Už rok spíš večným
snom, tmavý hrob je Ti domovom. 

Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kyticu
kvetov na hrob a s láskou spomínať."
Strata blízkeho človeka bolí a my sme
stratili najcennejšie, čo sme mali, nášho drahého syna, brata,

vnuka, krstného syna a bratranca 
MAŤKA FILKUSA z Malých Zlievec, 

ktorý prehral boj s ťažkou chorobou pred rokom 
10. januára vo veku 19 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Veď, na koho sa spomína, ten nezomiera, 

ale žije v našich srdciach. 
S láskou rodičia, sestra Katka s rodinou, starí rodičia, krstní 

rodičia, bratranci, sesternice, kamaráti, susedia a známi.

Maťko, ostal si 
v našich srdciach

MASÍROVALI SRDCE
Na Venevskej ul. vo V. Krtíši pri−

šlo 2. januára dopoludnia nevoľno
obyvateľovi mesta. Na pomoc k
tejto udalosti privolali aj členov
Hasičského a záchranného zboru.
V čase príchodu posádky HaZZ
boli na mieste už aj záchranári z
RLP a lekár poskytoval pacientovi

lekársku pomoc. Na jeho
požiadanie mu dvaja ha−
siči asistovali pri masáži
srdca a po stabilizácii pa−
cienta pomohli pri jeho
prenose do vozidla RLP.  

Nepozorný
úvod roka

Tiesňová linka sa 2. 1.
2013 ozvala u hasičov aj

kvôli nehode Octavie a Fordu
Mondeo. Autá (na fotografiách) sa
zrazili na križovatke neďaleko S.
Kľačian, pričom jedno z nich skon−
čilo mimo vozovky. Operačný dô−
stojník poslal na zásah štyroch ha−
sičov na Mercedese Atego. Po prí−
chode na miesto nehody hasiči u−
robili protipožiarne opatrenia, sta−

bilizovali autá a za−
bránili úniku prevádz−
kových kvapalín pou−
žitím sorpčného ma−
teriálu. Po zdoku−
mentovaní nehody
pomohli odťahovej
službe pri odtiahnutí
vozidiel na bezpečné
miesto. 

Zdroj a foto: 
−OR HAZZ VK−

Hasiči si nestíhajú vydýchnuť

Akoby len pred niekoľkými dňami utíchol tvoj najkrajší hlas 
medzi stenami nášho domu... Už sú to však štyri roky. 

Stále nám však bolesť zovrie hrdlo a srdce pri spomienke 
na najsmutnejšiu nedeľu v našom živote − 18.1.2009, 

kedy naposledy dotĺklo Tvoje láskavé srdiečko, bijúce po celý 
Tvoj život len pre nás, Tvojich najbližších.  

S láskou a úctou si spomíname na našu matku, 
starkú a prastarkú

MÁRIU IVICOVÚ z Dolných Plachtiniec, 
ktorá nás opustila vo veku 77 rokov.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Stále je tu bez Teba prázdne miesto

Z čitateľov, ktorí sa zapojili do DECEMBROVEJ KUPÓNKY
sa tentokrát usmialo šťastie na:

* IVANA KUCEJA zo Sklabinej, ktorý vyhráva permanentku 
do wellness − sáun a bazénov Aquatermal v D. Strehovej. 

* Ďalšími cenami − knihou a CD podľa vlastného výberu potešíme
Veľkokrtíšanky SOŇU ŠTROMAJEROVÚ 

a Mgr. MONIKU JÓŽOVÚ. 
Výhercovia si môžu prísť prevziať ceny 
do redakcie 17. 1. 2013 o 14.00 hod. 

 Ak ste sa v minulom roku pravidelne zapájali do POKROKOVEJ
KUPÓNKY a nič ste nevyhrali, nebuďte smutní, už v budúcom čísle

 uverejníme mená piatich výhercov celoročnej kupónky, 
ktorí sa môžu tešiť na pekné ceny! 

Na vozovke treba počítať s poľa−
dovicou, preto treba maximálne
zvýšiť opatrnosť. Predísť nehodám
v takýchto podmienkach je možné
aj znížením rýchlosti a zväčšením
vzdialenosti medzi vozidlami. Šofé−
rovanie v sťažených podmienkach
si vyžaduje maximálnu pozornosť.

Ak sa na vozovke nachádza sú−
vislá snehová vrstva, ľad, alebo
námraza, môže vodič osobného
auta použiť takéto vozidlo v cestnej
premávke len ak má na všetkých

nápravách zimné pneumatiky.
Nákladné vozidlá a autobusy mu−
sia byť vybavené zimnými pneu−
matikami aspoň na jednej z hna−
cích náprav, v čase od 15. novem−
bra do 31.marca a mimo tohto ob−
dobia v prípadoch, ak sa na vozov−
ke nachádza súvislá snehová vrs−
tva, ľad, alebo námraza. Za nepo−
užitie zimných pneumatík je možné
uložiť pokutu až do výšky 60 eur.
− mjr. PhDr. MÁRIA FALTÁNIOVÁ

− hovorkyňa KR PZ− Poznáme víťazov decembrovej kupónky

Hazardéri na cestách
Aj v súčasnom období, keď poveternostné podmienky v

Banskobystrickom kraji  (husté sneženie, dážď so snehom, dážď i
mráz) sa nájdu vodiči, ktorí jazdia na letných pneumatikách. Pritom
aj na cestách veľkokrtíšskeho okresu môžu rozmary počasia spô−
sobiť veľa kolíznych situácií, ktoré v mnohých prípadoch zavinia
práve vodiči jazdiaci na motorových vozidlách s letnými pneumati−
kami. 

Vás srdečne pozýva na spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 166. výročia 

narodenia Kálmána Mikszátha,
ktorá sa uskutoční

pri Pamätnom dome 
Kálmána Mikszátha v Sklabinej.

Slávnostný príhovor: Attila Mizser
16. január 2013, 14. 00 hod.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU
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"V našich srdciach však budeš stále
žiť." So žiaľom v srdciach oznamujeme 

všetkým priateľom a známym, 
že nás 3. 1. 2013 po dlhej chorobe 

opustila naša drahá mamička, starká,
prastarká a svatka 

PAVLÍNA HROZOVÁ zo Sklabinej 
vo veku nedožitých 81 rokov. 

Ďakujeme vdp. Mgr. Dominikovi
Markušovi a vdp. Ing. Jozefovi Garajovi

za dôstojnú rozlúčku a všetkým 
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 

S láskou v srdci spomínajú: 
dcéry Mária a Jana s rodinami a svatka Marta.  

Zavrela si oči, drahé
srdce prestalo Ti biť 

"Krutý mráz zastavil srdce syna, 
ktorého sme milovali, zamrzli naše 
úsmevy a srdcia zostali prázdne... 
Ani po roku sa nevieme zmieriť 

so stratou nášho Martina 
a spomienka na jeho smrť nás bolí čím

ďalej, tým viac..." 

Pred rokom − 24. januára − sa rodičia
Folkovci zo Slatinky dozvedeli najsmutnejšiu správu, akú môže

rodič počuť. Vo Viedni sužovanej mrazmi skončil život 
ich milovaného syna päťdesiatjeden ročného 

MARTINA FOLKA z Pôtra. 

Po ťažkom úraze, ktorý Martin utrpel v pieskovej bani, sa z bý−
valého aktívneho futbalistu, rybára, milovníka kvetov, amatérske−
ho herca stal zo dňa na deň invalid, ktorého amputácia nohy pri−
tlačila na vozík. Hrozný úraz ho neodradil a stále si našiel spô−
sob, ako pomôcť iným − hoci aj pri oprave pokazeného auta sa
vždy vedel vynájsť. Bol to chlap tvrdý a húževnatý, ale kamarát−
sky, obetavý a v mnohých veciach sebestačný. Ku problémom,
ktoré mu po úraze priniesol život, sa snažil postaviť chlapsky.
Nikoho neobťažoval svojimi ponosami, hoci mal na to plné prá−
vo, no nezniesol ľútosť. Ani po roku slzy v očiach rodičov nad
stratou jedného zo synov nevysychajú:  

"Po rozvode sa viac začal utiekať ku zlému "kamarátovi" − al−
koholu, presťahoval sa do bytovky v Pôtri. K jeho pádu prispeli
nedoplatky a potom exekúcie, ktoré nebol schopný zo svojho dô−
chodku splácať. Ako invalid na vozíčku si prácu nevedel v našom
okrese nájsť, a tak po dlhšom zvažovaní svojej zlej situácie sa
rozhodol pre krok, ktorý sa mu stal osudným." 

Nebohý Martin dal zábrany nabok a rozhodol sa ísť do zahrani−
čia za vidinou peňazí, ktoré mu podarujú súcitní okoloidúci.
Najprv to skúsil v Taliansku a potom, až do jeho skonu, chodie−
val do Rakúska. Tak tomu bolo aj v januári 2012, kedy sa v kru−
tých mrazoch "stratil" tým, ktorí ho tam odviezli. Paradoxom zo−
stalo, že ho našli po piatich dňoch − 24.1. práve na tom istom
mieste, kde ho nechali, hoci tvrdili, že ho hľadali. Rodičia veria,
že keby mal pri sebe protézu a barlu, tak by si určite vedel po−
môcť, ale bez nich bol odkázaný iba na vozík, a tak v cudzom ďa−
lekom svete sa mu nedostalo pomoci, ktorú by bol potreboval k
prežitiu. 

Dlhých desať dní trvalo vybavenie formalít, kým sa nebohé telo
Martina vrátilo na rodné Slovensko, aby ho mohli rodičia pocho−
vať so všetkou úctou a v kruhu rodiny a blízkych. Tretieho feb−
ruára sa s ním lúčili aj bývalí kolegovia baníci, susedia i známi,
ale najmä zronení rodičia, pre ktorých bol Martin vždy dobrým a
poslušným synom, s ktorým sa osud kruto zahral a vymedzil mu
miesto na kraji spoločnosti, kde je len krôčik od pádu do prie−
pasti biedy.  

S láskou spomínajú užialení rodičia, brat Stanislav, sestra
Anna s rodinou, dcéra, vnučka a celá ostaná rodina i známi. 

Zostal sám 
bez pomoci  

So smútkom v srdci si 15. 1. 2013 
pripomíname 1. výročie úmrtia 

nášho drahého TIBORA PÉTERA 
z Čeboviec, ktorý nás opustil 

vo veku 70 rokov. 
Za tichú spomienku ďakuje manželka
Elena, dcéry Helena a Eva  s rodinami 

a ostatná rodina a blízki.  

Mal rád život 
a všetkých nás

„Svieť svieca pokoja, ja som už dožil. 
Pán to vie, miloval som ťa braček, mami.  

Už pocítil som lásku neba, 
žijem v jeho objatí,

raz stretneme sa všetci spolu, 
tu čas sa už nekráti.

Už nikdy neobjímu ma mamine ruky,  
a trpkosť osudu, tá ma už nemučí. 

Už našiel som pokoj 
v nebeskom náručí.

Viete, ako veľmi som vás miloval,
prečo ma anjel pod svoje krídla neschoval?

Za bránou času tíško odpočívam,
tam krásny sen ja naveky snívam.
Za bránu času náhle som vkročil,

ani som sa s vami nerozlúčil.“
S neutíchajúcou bolesťou v srdci si pripomíname 

1. výročie tragického úmrtia nášho milovaného syna, 
brata a vnuka JANKA ZAŤKA z Veľkého Krtíša, 

ktorý nás navždy opustil 15. januára 2012 vo veku 20 rokov. 
Stále spomína : Mama, brat Dominik, starká, 

otčim Stano, kamarát Viktor a Peťo. 

Spomienka 
na milovaného Janka

14. 1. Radovanom a Radovanám, 15. 1.
Dobroslavom, 16. 1. Kristínam, 17. 1.

Natašám, 18. 1. Bohdanám, 19. 1. Drahomíram, Máriom a Sáram, 20.
1. Daliborom a Sebastiánom 

Blahoželáme

Sú to oni, naša
mama a otec, ktorých 

láska spája a vzájomne
im silu dáva v radostných

i ťažkých chvíľach.
Dňa 18. 1. pred 

päťdesiatimi rokmi 
si spoločné ÁNO povedali

a teraz zlatú svadbu 
oslavujú

Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, 
pokoja želajú dcéra s rodinou a synovia 
s rodinami. Aby ste medzi nami ešte 

dlho žili, naši drahí rodičia. 
Ku gratulácii a želaniu sa pripája 

aj sestra Alžbeta s rodinou.   

Blahoželanie k zlatej svadbe

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

HELENA A JOZEF DIBALOVCI z Veľkého Krtíša. 

50
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V Neninciach sa v po−
sledný deň starého roka už tradič−
ne zišli priaznivci "koženej lopty"
na futbalovom turnaji. V obci sa
podarilo dať dokopy až 8 mužstiev,
ktoré počas celého dňa súperili o
celkového víťaza turnaja. Energiu
si dopĺňali párkami, čajom i vare−
ným vínkom. 

Mladí Neninčania sa večer na

Silvestra stretli na viacerých mies−
tach v obci  − v škole, športovej ha−
le i niektorých pohostinstvách.
Spoločné oslavy rozlúčky so
starým a vítanie nového roka si o
polnoci spestrili ohňostrojmi. 
Samotný nový rok však v obci za−

čal neveselo. Ako nám povedal
starosta Zoltán Kuzma, nevidí naj−
bližšie obdobie príliš ružovo.
Peňazí je stále menej a prejavilo

sa to aj na zamestnanosti. V obci
museli zrušiť Obecný podnik slu−
žieb a práce, ktoré jeho zamest−
nanci vykonávali, ostali na pracov−
níkoch obecného úradu i samot−
nom starostovi. Ako to bude v ďal−
ších mesiacoch, si starosta netrúfol
povedať, a ani to, aké podujatia pri−
pravia. Všetko záleží na tom, koľko
peňazí obec dostane. Koncom ja−
nuára sa však môžu obyvatelia
Neniniec i okolitých obcí tešiť na
maškarný ples, ktorý už tradične
pripravuje miestna organizácia
Csemadoku. 

KRÁTKO Z OBCÍ

Obyvateľov Dolinky
počas vianočných
sviatkov znovu potešil

Betlehem v životnej veľkosti, ktorý
už tradične postavili na javisku
miestneho amfiteátra. Sviatočné
dni si v Dolinke spestrili 29. 12.
2012 stolnotenisovým turnajom o
Silvestrovský pohár. Zúčastnilo sa
ho 18 hráčov z obce a okrem dvoj−
hry sa súťažilo aj vo štvorhre, do
ktorej sa prihlásilo 5 dvojíc.

Obec oficiálne neorganizovala
žiadne silvestrovské oslavy, ale
Dolinčania bez silvestrovskej zába−

vy neostali. Pripravili si ju sami v
kultúrnom dome a niesla sa pod
heslom "Čo dom dal". Na občer−
stvenie a konzumáciu si každý zo
zúčastnených priniesol z domu čo
chcel a čo mal. Spoločne sa tak v
dobrej nálade zabávalo približne
80 prevažne mladých ľudí z obce.
V prvý deň nového roka sa obyva−
teľom s pozdravom a želaním všet−
kého dobrého prihovoril prostred−
níctvom obecného rozhlasu aj sta−
rosta Ing. József  Nagy. 

Mrazivé počasie posledných dní

umožnilo pre obyvateľov pripraviť
klzisko, ktoré pripravili na ploche
futbalového ihriska. Ako nám pove−
dal starosta v tomto roku pripravu−
jú tradičné podujatia, na ktoré sú
už občania zvyknutí Deň matiek,
Deň detí i dôchodcov, aj keď budú
možno skromnejšie ako v minulých
rokoch. Už teraz sa však včelári a
milovníci medu môžu tešiť na 14.
ročník Medového festivalu, ktorý
bude 13. 7. a podporiť by ho mala
aj Európska únia.  

V Dolinke si obúvajú korčule

V obci neubúda iba o−
byvateľov, ale nie je záu−

jem ani o folklór, ktorý tu mal za−
pustené hlboké korene, ako sme
mohli vidieť aj na Štedrý deň v do−
kumente Zima v Honte. Mladí ľudia
o tradície svojich predkov už neja−
via veľký záujem a chýbal aj tra−
dičný Trojkráľový tanec. To sa po−
poludní na sviatok Troch kráľov zi−
šla mládež, ktorá chodila od domu
k domu, tancovala, spievala a že−
lala domácim novoročné vinše. Za
to dostávali špeciality zo zabíjačky
i domácej pálenky, ktoré sa potom

skonzumovali na večernej zábave. 
Aj keď obyvateľov ubúda, pribúda

starosti s neprispôsobivými občan−
mi, najmä mladými výrastkami.
Často sa správajú vandalsky a ni−
čia nielen obecný, ale aj osobný
majetok. Mladí akoby nevedeli čo
so sebou, o čom svedčí i prípad,
ktorý sa stal priamo na Štefana.
Mladý muž vyskočil z okna bytovky
na treťom poschodí. Na šťastie do−
padol do kríkov, ktoré rastú pod ok−
nami a neutrpel žiadne vážnejšie
zranenia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva
na svojom zasadnutí koncom roka
okrem iného schválili aj to, že sa v
obci nebudú zvyšovať žiadne
miestne poplatky a súhlasili s or−
ganizovaním detského maškarné−
ho plesu, ktorý by mal byť vo feb−
ruári. Aké ďalšie podujatia v obci
pripravia však starostka zatiaľ ne−
vie. Mrzí ju však, že po 10 − tich ro−
koch sa skončil festival Čipka v
Honte. Ale ako povedala A.
Triznová, bez ochoty ľudí a peňazí
sa zázraky robiť nedajú. 

AJ POČAS KRÍZY SA ĽUDIA RADI ZABÁVAJÚ
Hoci si stále musíme uťahovať opasky a kríza stále trvá, ľudia sa radi zabavia aj v skromnejších pod−

mienkach. Presvedčili sme sa o tom aj počas sviatkov koncom roka, kedy nie iba vo V. Krtíši, ale aj
vo viacerých dedinách vítali nový rok občania spoločne. Informovali nás o tom niektorí starostovia,
ktorých sme sa pýtali i na to, čo pripravujú v ich obciach na prvé mesiace nového roka. 

Obec Sucháň sa pomaly vyľudňuje, a aj v minulom roku mali v tejto obci s 260 obyvateľmi až
7 pohrebov. Aj preto sa možno, ako nám povedala starostka obce Anna Triznová, obyvateľom  do
zábavy príliš nechcelo. Napriek tomu si suchánska mládež urobila silvestrovské posedenie
v miestnom pohostinstve, kde sa zabávali až do skorých ranných hodín Nového roka. 

Ubúda záujem o ľudové tradície

Vážení 
čitatelia, 

máme pre vás
SKVELÚ SPRÁVU: 

Už v 5. čísle Pokroku uverejní−
me februárovú hraciu kartu
Pokrokovej kupónky, v ktorej zo−
stávajú aj tento rok nezmenené
pravidlá: Každý týždeň uverejní−
me jeden kupón, ktorý potom
spolu so všetkými, za príslušný
mesiac, nalepíte na hraciu kartu
a pošlete poštou alebo donesie−
te priamo nám do redakcie. 

Každý mesiac vyžrebujeme
troch výhercov, ktorí získajú

hodnotné ceny: 
1. CENA:

Permanentka 
do AQUATERMALU
STREHOVÁ, ktorá 

zahŕňa 10 dvojhodino−
vých vstupov do bazénov 

a wellness  ( 4 sauny −
fínska, bylinková, soľná
a infra; jakuzza) v hodnote 

85 eur. 

2. CENA:  
Darček z predajne 
KAPA svietidlá, 
Ul. Nemocničná 

Veľký Krtíš

3. CENA
Kozmetický balíček
venuje ORIFLAME −
Marcela Krnáčová −

Olšiaková, Nám. 
Škultétyho 1, V.Krtíš 
Milí čitatelia, čítajte Pokrok, 
vystrihujte kupónky a hrajte 

o hodnotné ceny!  

Všetko pre to robí aj
starosta Závady Miroslav
Kalmár. Aj v tejto obci

majú menej peňazí a ešte menej
ich očakávajú. Ani tu Obec neor−
ganizovala záverečné oslavy roka,
ale v miestnom pohostinstve i škol−
skej jedálni sa zišli partie spriatele−
ných ľudí, ktorí spoločne oslávili
Silvestra a príchod nového roka.
Nechýbal ani tradičný polnočný

ohňostroj. 
Aké podujatia pripravia v obci za−

čiatkom roka však bude záležať na
momentálnej finančnej situácii.
Podľa starostových slov bude mož−
no prvou veľkou akciou až Deň
matiek či Deň detí. Populárne jaz−
decké preteky v auguste však chcú
organizovať aj v tomto roku. Radi
by realizovali aj niektoré projekty,
na ktoré žiadosti podali na prísluš−

né miesta. Najmä čistička odpado−
vých vôd by potrebovala rekon−
štrukciu. Či sa však tento projekt
podarí zrealizovať,  závisí na tom,
či ho príslušné orgány schvália. 

Zatiaľ sa Obec v rámci svojich
možností snaží o to, aby obyvate−
lia bývali v peknom a čistom pro−
stredí. Pracovníci na aktivačnej
činnosti v posledných týždňoch vy−
sekávali drobné náletové dreviny,
kríky a čistili potok pretekajúci ob−
cou.  

Aby bola obec čistejšia

Dajme si dolu ružové okuliare KUPÓNKA AJ 
V TOMTO ROKU
POKRAČUJE ! 

Necelú hodinu a pol po polnoci
1. 1. havaroval v M. Kameni vodič
(21 r) na Seate Ibiza. Pri prechá−
dzaní ľavotočivou zákrutou nezvlá−
dol riadenie a zišiel z cesty, kde
narazil do kamenného múru a dre−
venej brány. Pri nehode sa nikto
nezranil, ale vodičovi pri dychovej
skúške namerali 1,73 promile alko−
holu. Pri nehode vznikla na vozid−
le, múre a bráne škoda približne
za 1 200,− eur.           − KRPZ BB−

DRAHÉ VÍTANIE
NOVÉHO ROKA

− INFORMÁCIE Z OBCÍ PRIPRAVIL PETER GAŠPAROVIČ −
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Vážení čitatelia, tak ako sme vám sľúbili, v tomto − Vážení čitatelia, tak ako sme vám sľúbili, v tomto − 
teda narodeninovom roku Pokroku, máme pre vás teda narodeninovom roku Pokroku, máme pre vás 
pripravených viacero zaujímavých súťaží. Tá prvápripravených viacero zaujímavých súťaží. Tá prvá

bude mať každý mesiac dvoch víťazov, bude mať každý mesiac dvoch víťazov, 
ktorí dostanú od redakcie po 20 eur. ktorí dostanú od redakcie po 20 eur. 

Stačí, ak si zaspomínate na čokoľvek pekné, zaujímavé,
veselé alebo vážne, čo sa vám spája s týždenníkom

Pokrok a napíšete nám o tom list alebo mail. 
Napríklad − ak sme písali niečo zaujímavé o vás alebo 

o vašej rodine, alebo ak ste si vďaka Pokroku našli 
prácu alebo partnera, alebo ste urobili výhodnú kúpu  

či predaj a podobne. Kľudne môžete svoje námety
s nami prekonzultovať na telefónnom čísle 0902 302 102 alebo 0918 59

65 65 (R. Hornáčeková) alebo mailom: noviny.pokrok@stonline.sk 
Nenechajte si ujsť šancu vyhrať 20 eur a súčasne si spoločne Nenechajte si ujsť šancu vyhrať 20 eur a súčasne si spoločne 

zaspomíname na pokrokové roky. zaspomíname na pokrokové roky. 

19
73

20
13

Sú�a�  2 x 20 = 40 rokov = 40 eur

Drahí priatelia, po sviatkoch plných radosti, zhonu, pečenia 
a príjemného priberania nadbytočných kilogramov do našich 
najkrajších partií tela, zaklopal na dvere už aj nový rok, a preto 
v duchu minuloročných krásnych čitateľských zážitkov by sme radi

otvorili nový rok rozlúčkovou
čítačkou nášho drahého 

Pavla Hiraxa Baričáka 
s jeho hosťom, dobrým 

priateľom a bratom, 
hudobníkom Jankom

Martonom.

Čítačka sa 
uskutoční 

19.1.2013 o 17:13h 
v reštaurácii Mafík

Pozvánka na ďalšiu čítačku

Na výklade potravín o rozmere
1,7 x 2,1 metra v obci Kiarov do−
teraz neznámy páchateľ rozbil v
noci zo 4. 1. na 5. 1. sklo a otvo−
rom o priemere približne pol
metra sa vlámal do predajne.
Ukradol odtiaľ tovar rôzneho
druhu, čím majiteľke spôsobil

škodu vo výške 680,− eur a po−
škodením zariadenia škodu vo
výške 100,− eur. Polícia vo
Veľkom Krtíši začala voči nezná−
memu páchateľovi trestné stíha−
nie pre prečin krádeže. 

−krpz bb− A
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Projekt podporili: Mesto Veľký Krtíš, MsKS 
a Obec Stredné Plachtince. Mediálny partner: Týždenník POKROK

Na prelome rokov vraždil 
mladý futbalista

Vyšetrovateľ v Lučenci začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť
závažného zločinu vraždy a zločinu porušovania domovej slo−
body. Mladý muž −  aktívny futbalista, v čase medzi 00.30 až 6.00
hodinou v utorok (1.1.), vnikol do rodinného domu v Cinobani ,
kde za doposiaľ nezistených okolností usmrtil 85−ročnú ženu by−
tom Ľuboreč, prechodne bytom Cinobaňa. Po tom, čo bol pá−
chateľ vyrušený 69−ročnou majiteľkou domu, ušiel cez balkón na
medziposchodí. Majiteľka domu našla ležať na zemi v suteréne
domu poškodenú bez známok života. To, že išlo o násilnú smrť,
potvrdila súdna pitva. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
na 20 až 25 rokov, alebo trest odňatia slobody na doživotie. 

−krpzbb−  

Doteraz neznámy páchateľ v
noci z nedele 6. 1. na pondelok
7. 1. na hospodárskom dvore v
Sucháni doteraz neznámym spô−
sobom odstránil zámky z dverí a
vlámal sa do sústružníckej i
montážnej dielne a do skladu.
Spolu, zatiaľ neznámy zlodej, u−
kradol 4 predné pneumatiky na
traktor, uhlovú brúsku, pneuma−

tický skrutkovač, štartovací i
predlžovací kábel, prenosnú lam−
pu, kardanové hriadele na kom−
bajn, rozmetadlo hnojív i kosač−
ku. Poškodením zariadenia a
krádežou spôsobil majiteľovi
Prvej poľnohospodárskej, a.s.,
Dačov Lom škodu vo výške viac
ako 6 000,− eur. 

−krpz bb−

ZÁSOBIL SA NÁHRADNÝMI DIELMI

VYKRADOL POTRAVINY

Foto: youtube
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Aj Štefan Imre, ktorý so svojou
družkou Helenou Fulajtárovou bý−
va a žije v osade Útlaka pri
Dačovom Lome sa stará, aby ich
domáce zvieratá mali počas celej
zimy dostatok potravy. Už približne
desať rokov však pán Štefan pri−
pravuje na zimu krmivo i pre vtáči−

ky, ktoré žijú v blízkom i šírom oko−
lí osady. 

Š. Imre: "Zo začiatku som ku−
poval niekoľko kilogramov sl−
nečnice počas celej zimy.
Niekedy ju však bolo uprostred
zimy ťažko zohnať a preto ostat−
ných pár rokov si už na jeseň
kúpim približne 200 kilogramov
slnečnice, ktorá mi vydrží až do
jari."     

Pravidelne každý deň 3 − 4 krát
nasype krmivo do štyroch kŕmidiel.

rozmiestnených po celom dvore.
Na studni, na stojane na hojdačku,
na stole i na starej moruši, ktorú
pred domom nechal iba kvôli tomu,
že sa sem zlietavajú vtáčiky za kr−
mivom. Kým gazda nasype krmivo,
drobné operence trpezlivo vyčká−
vajú na neďalekých stromoch a len

čo poodíde o niečo ďalej, ozýva sa
povetrím šum krídel a vtáčiky sa v
celých kŕdľoch zlietavajú na hody. 
Š. Imre: "Často si sadnem v ku−

chyni k oknu a sledujem ako
vtáčiky na dvore šantia. Niekedy
sa ich na dvor zlietne aj okolo
dvesto. Prilietavajú, odlietavajú
a zvádzajú súboje o najlepšie
miesta pri kŕmidle. Sledujem aj
ich spôsob pri kŕmení. Napríklad
sýkorky uchytia semiačko a od−
letia, naopak strnádky vylúskajú

semiačka priamo na mieste a až
potom odletia. Je to radosť, sle−
dovať ich." 

Ako dodáva H. Fulajtárová medzi
vtáčikmi sa nachádzajú rôzne dru−
hy. 
H. Fulajtárová: "Nepoznám pres−
ne ako sa všetky vtáčiky volajú,
ale najviac je tu vrabcov a sýko−
riek, ktoré som si pomenovala aj
podľa sfarbenia − čiernohlávky,
modrohlávky. Prilietavajú sem
stehlíky, strnádky, ďatle i stra−
ky."

Tým vraj najviac chutí hovädzí loj
či bravčové sadlo, ktoré domáci
tiež rozmiestnili okolo kŕmidiel.

Pravdou je, že takáto starostlivosť
o vtáčiky niečo stojí a ceny slneč−
nice sa takmer každý rok zvyšujú.
Š. Imre však neľutuje a pozorova−
nie vtáčikov na zasneženom dvore
pri ich "tancovaní" okolo potravy ro−
bí jemu i jeho družke veľkú radosť. 

Š. Imre: "Navyše, vtáčiky sa za
starostlivosť vedia aj odvďačiť.
Okrem toho, že si u nás pochut−
najú na krmive a robia nám ra−
dosť svojou prítomnosťou, vyzo−
bú spod kôry ovocných stromov
všetkých červíkov a chrobáčiky,
takže nemusím kupovať postre−
ky proti škodcom."

Text a foto: P. GAŠPAROVIČ  

Vtáčiky sa za starostlivosť 
vedia svojmu darcovi odvďačiť

Každý dobrý hospodár sa na zimné obdobie dobre pripravil. Postaral
sa nielen o seba a svoju rodinu, ale aj o zvieratá, ktoré mu počas ce−
lého roka prinášajú úžitok. Hlavnou starostlivosťou je, aby zvieratá
mali počas studených zimných mesiacov dostatok stravy.

Veselý trilkot vtáčikov počas mrazivých dní vie
pekne zahriať pri srdci − tvrdia Štefan s Helenou

Okrem toho, že si vtáčiky pochutnajú na krmive  vyzobú spod kôry
ovocných stromov červíky a chrobáčiky, takže Š. Imre ušetrí na po−
strekoch proti škodcom

Kým gazda nasype krmivo, 
drobné operence trpezlivo 

vyčkávajú na dobrotu
v neďalekých korunách stromov

Na konci kalendárneho roka
býva zvykom vo firmách orga−
nizovať koncoročné večierky. S
rokom 2012 sa rozlúčili aj za−
mestnanci veľkokrtíšskej firmy
GASTRO HELL, ktorá sa špe−
cializuje na reštauračné a stra−
vovacie služby a jej jedáleň sa
nachádza na baníckej slobo−
dárni.   Ich koncoročný večie−
rok sa tento raz konal v široko
− ďaleko známej reštaurácii
Zbrojník v Haliči, ktorej majite−
ľom je moderátor, herec a za−
bávač Jozef Pročko. Ten za−
mestnancov GASTRO HELL
vo svojej reštaurácii vrelo priví−
tal a celý večer pre nich robil

dobrú zábavu. Terajší aj bý−
valí čašníci, kuchári, čašníčky
a kuchárky Janka Kukučková,
Mirka Eremiášová, Vladimíra
Trojčáková, Janko Bartók,
Tímea Kováčová, Elena
Ivaničová, Milan Navrátil a bý−
valá vedúca prevádzky
Elenka Kókayová si spoločne
pochutili na dobrej večeri.
Všetci dostali aj malé darče−
ky, ktoré pre svojich zamest−
nancov pripravila Nataša
Suchá a zároveň zorganizo−
vala koncoročný večierok a
toto stretnutie s Jožom
Pročkom, ktorý sa na záver
so všetkými rád odfotil. 

− Text: EDIT, 
foto: ZUZKA PROČKOVÁ −

Zamestnancov GASTRO HELL bavil Jožo Pročko 

Koncoročný večierok zamestnancov 
reštaurácie Gastro Hell sa konal v Pročkovej zbrojnici



7 /  14. január 2013

* Čistenie bytových 
a nebytových priestorov,

* čistenie objektov 
pred kolaudáciou,

* tepovanie,
* upratovanie 
po stavebných zásahoch.

PROFESIONÁLNA 
UPRATOVACIA AGENTÚRA

P E T I N AP E T I N A

Informácie: 0915 104 289, 
e−mail: petina@azet.sk

ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS

Lekárska pohotovostná služba
(Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111).
Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h.,
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre deti a do−
rast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ

vo V. KRTÍŠI
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.:

14. 1. BIELY LEV (Banícka ul.)
15. 1. Dr. MAX (v nemocnici)
16. 1. AQUA VIVA (Ul. SNP)
17. 1. BELLADONNA (Ul. SNP)
18. 1. U ČIERNEHO ORLA 

(Nemocničná ul.)
19. a 20. 1. PANACEA 

(pri stomatológii)

OZNAMUJEME 
DOBROVOĽNÝM DARCOM

KRVI A ZÁROVEŇ POZÝVAME
Miestny spolok Slovenského Čer−

veného kríža vo Veľkom Krtíši or−
ganizuje ďalší odber krvi pod náz−
vom "Novoročná kvapka", na ktorý
vás srdečne pozýva  24.1.2013.
Odber sa uskutoční na novej ba−
níckej slobodárni v priestoroch
GASTRO HELL Ul. Nemocničná 4
vo Veľkom Krtíši, v čase od 7,30 do
10,00 hod. 
Upozorňujeme bezpríspevkových

darcov krvi, ktorí boli ocenení pla−
ketou prof. J. Janského v roku

2011 alebo 2012 a neprevzali si
ich, že si ich môžu prevziať na
Miestnom spolku Slovenského
Červeného kríža vo Veľkom Krtíši,
Ul. Komenského 3, budova
Mestského úradu po telefonickom
dohovore na č. 0915 656 808.

Milí darcovia, v prípade nejakých
zmien, ktoré sa budú týkať odberu
krvi vo Veľkom Krtíši, vás budeme
o tom informovať prostredníctvom
týždenníka Pokrok a tí, ktorí sa bu−
dú chcieť informovať ohľadne odbe−
ru krvi, môžu tak urobiť na tel. čís−
le: 0915 656 808.

− J. UBRANKOVIČOVÁ−

l 24.1.2013:  Novoročná kvapka
l 21.2.2013: Valentínska kvapka
l 11.4.2013: Svetový deň zdravia
l 6.6.2013: Svetový deň darcov krvi

l 12.9.2013: Svetový deň prvej 
pomoci a svetový deň srdca

l 14.11.2013: Študentská kvapka

Chystáte ples alebo sa
chystáte plesať? 

Dajte nám vedieť o plesoch v okrese 
a my vám poradíme, 

čo a odkiaľ si obliecť, kde 
a aký si dať urobiť slávnostný 

účes, kde si dať urobiť 
krásny make − up, tak aby ste

sa stali kráľovnou plesu.  
Píšte nám na mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk
alebo zavolajte na t.č. 

0902 302 102, 0918 59 65 65 

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO 
ČERVENÉHO KRÍŽA VEĽKÝ KRTÍŠ

NOVOROČNÁ KVAPKA

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Komenského 3
 Veľký Krtíš  organizuje odbery krvi na rok 2013 v nasledovných termínoch:

Obvodná poľovnícka komora vo
Veľkom Krtíši (OPK) oznamuje ši−
rokej poľovníckej ako aj nepoľov−
níckej verejnosti, že v mesiacoch
január − február 2013 opätovne
organizuje prípravu na skúšky z
poľovníctva. Tlačivá prihlášky na
prípravu na skúšky sa dostanete
v kancelárii OPK, ktorá sa nachá−
dza na 1.poschodí budovy na Ul.
Mierovej č. 1 vo Veľkom Krtíši
(tel. 483 0859).

Pre záujemcov bližšie informá−
cie o organizovaní prípravy na
skúšku z poľovníctva podajú Ing.
Tibor Čierny, predseda osvetovej
komisie OPK (0905 964 028) a Ing.
Milan Cúth, vedúci kancelárie
OPK (0905 664 511).

Ing. TIBOR ČIERNY
predseda osvetovej komisie OPK

l 16.1.2013 o  15.00 hod.
PAMÄTNÝ DEŇ PRI PRÍLEŽITOSTI NARODENIA

KÁLMÁNA MIKSZÁTHA, Sklabiná

l 16.1.2013 o 14.00 hod.
PRÍPRAVNÝ VÝBOR PRE 23. ROČNÍK 

LETNÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU  HAH 2013 

TURISTIKA 
S JAŠTERICOU 

OZ Jašterica Spoločnosť pre trvalo
udržateľný rozvoj, Čebovce plánuje
pripraviť na každý mesiac v tomto ro−
ku turistickú akciu. Bude sa konať

vždy v poslednú nedeľu v mesiaci v okolí Čeboviec a zraz bu−
de vždy o 10. hodine pred bývalým Motorestom v Čebovciach.
Prvá túra 27. januára 2013 povedie na Krehoru.  

Banskobystrický samosprávny kraj, Hontiansko 
− ipeľské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, 

990 01 Veľký Krtíš, tel. : 047/ 48 317 46, 48 314 65 

PRIPRAVUJE PODUJATIA

SKÚŠKY 
Z POĽOVNÍCTVA
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Ak sa chystáte
zadovážiť si vlast−
né bývanie, tak
tento rok môže byť
pre vaše rozhod−
nutie priaznivý.
Ceny bytov a do−

mov, ktoré v posledných rokoch kle−
sali, budú klesať ešte aj počas tohto
roku až dosiahnu cenovú úroveň
spred 7 − 8 rokov. Dokonca v okre−
soch s vysokou mierou nezamestna−
nosti, akým je aj Veľký Krtíš, budú ce−
ny nehnuteľností takmer najnižšie na
Slovensku. Ak nemáte dostatok na−
šetrených financií, priaznivou správou
je, že aj hypotekárne úvery budú po−
merne výhodné, len si treba porovnať
jednotlivé banky a vybrať si najvýhod−
nejší. 

V tomto roku by
cena liekov, zdra−
votníckych a diete−
tických pomôcok u
nás nemala byť
vyššia ako priemer

troch najnižších cien v EÚ. Vďaka
zmenám z dielne kategorizačnej ko−
misie sa zvýši počet liekov bez do−
platku alebo s doplatkom do 1 eura
už od 1. 1. 2013. Zmena vyhlášky a
úprava klastrov liekov z dielne súčas−
ného vedenia rezortu zdravotníctva
prispeje k ďalšiemu výraznému zní−
ženiu doplatkov za lieky už od 1. ap−
ríla 2013. Navyše každá lekáreň bu−
de môcť pacientovi udeliť zľavu z do−
platku za lieky až do výšky 50 % na
úkor svojej marže.

Od 1.1. 2013 za−
čala platiť novela
Zákonníka práce,
ktorej hlavným cie−
ľom je presadzova−
nie rovnováhy u−

platňovania práv a povinností medzi
zamestnancom a zamestnávateľom,
ako aj vytváranie dôstojných pracov−
ných podmienok. Novela je sociálnej−
šia, spravodlivejšia a solidárnejšia.
Okrem iného sa do pracovného prá−
va znovu zavádza súbeh odstupného
a výpovednej doby. Hlavným účelom
poskytovania odstupného je určitá
satisfakcia poskytovaná zamestnan−
covi zo strany zamestnávateľa za to,
že pracovný pomer sa končí skôr,
ako účastníci pôvodne v pracovnej

zmluve predpokladali. Zamestnávateľ
už bude môcť uzatvoriť zmluvu na do−
bu určitú len na dva roky.

Výraznejšie zdra−
žovanie by nás
tento rok nemalo
čakať. Inflácia −
rast cien sa prav−
depodobne spo−

malí a to zrejme už od januára. Za
pomalším rastom cien sa skrýva naj−
mä pomalší rast cien energií, či regu−
lovaných cien, ale tiež utlmený spo−
trebiteľský dopyt. Ak nepríde k neja−
kému nepríjemnému prekvapeniu, tak
by sa podľa analytikov mohla inflácia
spomaliť do konca roku k úrovni 2,2
% a mohla by byť najnižšia od konca
roku 2010. Pokles cien plynu by mo−
hol priniesť aj ďalšie dodatočné stl−
menie rastu spotrebiteľských cien,
netýka sa to však cien potravín.
Motoristov poteší, že za diaľničnú
známku si nepriplatia, cena ročnej na
osobné auto zostáva 50 eur. 

V domácnostiach
by sme v tomto ro−
ku mohli na elektri−
ne ušetriť pár eur,
pretože jej cena
mierne klesne. Za
ostatné energie si

síce trocha priplatíme, ale rast ich
cien je len veľmi mierny. Maximálne
ceny elektriny v budúcom roku pre
domácnosti v priemere klesnú o 3,28
% a maximálne ceny plynu vzrastú v
priemere o 0,46 %. Domácnostiam
mierne vzrastú ceny za vodné, a to v
priemere o 0,9 % a za stočné v prie−
mere o 1,1 %. Zmeny v cenách tepla
regulačný úrad neočakáva. Ušetriť na
energiách môžete aj voľbou lacnej−
šieho dodávateľa, ale aj tým, že ňou
budete šetriť dodržiavaním jednodu−
chých zásad. Tak ušetríte nemalé su−
my z vášho rodinného rozpočtu.

Hoci to s našou
ekonomikou nebu−
de vyzerať v tomto
roku najružovejšie,
stále sa nám však
bude v porovnaní s

ostatnými krajinami starého kontinen−
tu dariť. Podľa analytikov by sa do−
konca Slovensko malo zaradiť medzi
krajiny, ktoré zaznamenajú síce mier−

ny ale predsa len rast ekonomiky a to
približne 1,5 až 1,7 %, čo bude zna−
menať jeden z najrýchlejších rastov v
rámci všetkých krajín EÚ.  

Vysokoškoláci do−
stanú od nového
roka vyššiu dotáciu
na stravné. Minulá
vláda znížila výšku
tejto dotácie na

0,80 eura, od nového roka výška prí−
spevku znova vzrastie na jedno euro.
Príspevok na stravovanie sa momen−
tálne poskytuje formou preddavku
maximálne na dve teplé jedlá v jeden
deň, ktoré denným študentom vydáva
stravovacie zariadenie vysokej školy,
alebo zmluvné zariadenie. Študent−
ská rada podniká kroky, aby sa toto
denné obmedzenie zmenilo na me−
sačné.

Nedostatok pracovných príležitostí
bude trápiť mnohých Slovákov a aj v
tomto roku bude miera nezamestna−
nosti vysoká. Koncom roka 2012 bo−
la priemerná evidovaná nezamestna−
nosť 13,56 % a v tomto roku sa pred−
pokladá jej zvýšenie na 14,15 %. Náš
okres, sa, žiaľ, aj naďalej bude radiť k
tým, s najvyššou mierou nezamest−
nanosti. 

Parlament zbavil samosprávy povin−
nosti poskytnúť od 1. 1. 2013 odká−
zanému sociálnu službu už do 60 dní
odvtedy, čo o ňu požiada. Časový li−
mit nebudú musieť dodržať najmenej
do 31.12.2015. Šanca na rýchlejšie
umiestnenie v niektorom domove se−
niorov či zariadení pre zdravotne po−
stihnutých sa tak asi desiatim tisícom
súčasných čakateľov ani v tomto roku
nezvýši.

Rozdielne ceny poistiek pre mužov
a ženy, napríklad za havarijné poiste−
nie áut, sa majú na Slovensku stať od
marca minulosťou. Zmena na stáva
podľa verdiktu Európskeho súdneho
dvora, ktorým sa v európskej smerni−
ci zrušila posledná výnimka na použí−
vanie faktora pohlavia pri stanovení
ceny, resp. prémií a zliav poistného.
Poisťovne budú musieť prestať použí−
vať pohlavie ako jeden z faktorov na
rozdelenie poistených do rizikových
skupín a budú nútené hľadať alterna−
tívne faktory. Zmena sadzobníkov sa
týka len nových poistných zmlúv.

Klienti poistení na už uzatvorených
poistných zmluvách sa nemusia obá−
vať zmien. Zvýšenie cien pre ženy sa
bude týkať rizík smrť, invalidita, zá−
važné ochorenia a oslobodenie od
platenia poistného. Zmeny pre mužov
predstavujú zvýšenie poistného pri
poistení denných dávok pri pracovnej
neschopnosti a poistení hospitalizácie
v nemocnici v dôsledku choroby ale−
bo úrazu.

Novela zákona o
cestovných dokla−
doch začala platiť
od 1. 1. 2013.
Rozvedení rodičia
budú mať podľa nej

rovnaké práva pri vybavovaní cestov−
ných pasov pre svoje deti, bez ohľa−
du na to, komu bolo po rozvode zve−
rené do osobnej starostlivosti.
Novinka bude aj v prípade dodatoč−
ných zmien údajov, tie sa totiž nebu−
dú dať v pase urobiť. Na zápis získa−
ného titulu alebo úradného záznamu,
musíte požiadať o vydanie nového
cestovného pasu.

Zvýšené správne poplatky sa budú
platiť pri strate, odcudzení alebo po−
škodení platného cestovného pasu
bez ohľadu na vek držiteľa dokladu.
Novinkou je aj poplatok za odcudze−
nie platného cestovného pasu, pokiaľ
k odcudzeniu nedošlo násilím, to
však bude musieť byť nahlásené na
polícii. Menej zaplatíme za prvú stra−
tu, odcudzenie alebo poškodenie
platného pasu, pretože správny po−
platok sa zníži zo štvornásobku na
dvojnásobok príslušnej sadzby.
Druhá strata, odcudzenie či poškode−
nie nás bude stáť namiesto osemná−
sobku už len päťnásobok príslušnej
sadzby. Desaťnásobok ceny cestov−
ného pasu pri tretej strate, odcudzení
alebo poškodení, zostáva nezmene−
ný.

Zavádza sa nová kategória urých−
lených cestovných pasov do 10 pra−
covných dní za dvojnásobok prísluš−
nej sadzby, ak chceme mať pas do
dvoch pracovných dní, bude nás to
stať trojnásobok príslušnej sadzby.
Deťom do 6 rokov sa vydá cestovný
pas s platnosťou na 2 roky. Mladší
ako 16 rokov dostanú pas s päťroč−
nou platnosťou, starší budú mať pas s
desaťročnou platnosťou. Ak osoba
staršia ako 16 rokov, ktorá už má
platný cestovný pas a požiada o vy−
danie ďalšieho, druhý sa vydá s plat−
nosťou na 5 rokov. V prípade, ak ne−
bude možné dočasne zosnímať od−
tlačky prstov, cestovný pas sa vydá s
platnosťou na 1 rok; občan starší ako
16 rokov za neho zaplatí 30 eur a
mladší 8 eur. Výška základnej sadzby  

(Pokračovanie na str.9)

Stojíme na prahu nového roku, v ušiach nám ešte znejú novoročné vinše a sem −  tam nám ešte zapípa zablúdená esemeska či eme−
meska alebo dostaneme blahoprajný mail. Nikto nevie s určitosťou povedať, aký bude rok 2013, jedno však vieme, že nás čaká dvanásť
mesiacov, na ktoré určite bude mať dopad aj celý rad rôznych zmien. Ak sa budete vedieť správne zorientovať, môžu to byť zmeny pozi−
tívne a vy z nich môžete pre seba vyťažiť maximum tak, aby ste si mohli o 365 dní povedať: "Bol to dobrý rok!" 

ČO VŠETKO NÁS ČAKÁ A NEMINIE V TOMTO ROKU 
Hoci vláda pre nás pripravila vyššie dane a odvody a ani renomovaní lídri Európy nie sú vo svojich

predpovediach ktovieako optimistickí, veríme, že nás vďaka aj dobrým správam čakajú aj dobré dni.
Lacnejšie budú napríklad nehnuteľnosti, lieky ale aj elektrina. 

Ceny nehnuteľností
budú ďalej klesať

Za lieky zaplatíme menej

Zamestnanci budú
lepšie chránení

V obchodoch by 
nemalo byť drahšie

Cena elektriny
klesne

Ekonomika 
by mala rásť

Nie všetko 
bude dobré

Zmeny v cestovných
dokladoch

Sociálne služby

Dahšie poistky

Študenti dostanú
viac na stravu
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(Dokončenie zo str. 8)
správneho poplatku zostane nezme−

nená. Pre mladších ako 6 rokov bude
cestovný pas stáť 8 eur, mladší ako 16
budú mať cestovný doklad za 13 a
starší ako 16 roční zaplatia 33 eur. V
prípade ak osoba staršia ako 15 rokov
bude chcieť, aby mu pas prevzala iná
osoba, nebude musieť predložiť o−
svedčenú plnú moc Postačí, ak to u−
vedie priamo do žiadosti o vydanie
pasu pri jej podaní. Osvedčená plná
moc sa predkladá iba v prípade, ak to
nebolo poznačené hneď pri podaní
žiadosti o vydanie cestovného pasu.
Ak držiteľ cestovného pasu stratil štát−
ne občianstvo SR a cestovný pas ne−
odovzdal, pas sa eviduje ako odcu−
dzený. Ak po vydaní rozhodnutia o
odňatí pasu neodovzdá alebo mu pas
nezadržali, taktiež sa eviduje ako od−
cudzený. Ak zanikol dôvod, pre ktorý
bol pas odňatý, zruší sa evidovanie
tohto cestovného pasu ako odcudze−
ný. 

Od 19. 1. 2013 sa mení platnosť vo−
dičských preukazov. V závislosti od
skupín budú platiť 5 − 15 rokov. Po vy−
pršaní platnosti bude treba doklad o−
dovzdať na polícii, kde vám vystavia
za 6,50 eura nový. Seniori nad 65 ro−
kov nezaplatia nič a na povinné pre−
hliadky budú chodiť každých 5 rokov.
Výmena sa bude týkať všetkých, nie
je podstatné či máte dnes vodičák na
neurčito. Za neplatný vodičák polícia
vyberá pokutu 60 eur. Silné veľké mo−
torky budú po novom môcť šoférovať
najmenej 24 roční, podobne aj auto−
busy. Na nákladiaky nad 7,5 tony a
kamióny bude limit 21 rokov.

Rok 2013 bude pre ministerstvo
vnútra mimoriadne ťažký. Čaká ho za−
vádzanie projektu ESO − reforma štát−
nej správy, bude pokračovať hodnote−
nie Slovenska v plnení schengen−
ských pravidiel aj zavádzanie nových
pravidiel zákona o verejnom obstará−
vaní. Od 1. januára sa zrušili špeciali−
zované krajské úrady, podľa modelu
ministerstva budú pokračovať zmeny
aj na ostatných štátnych úradoch.

Novela Obchodného zákonníka sta−
novuje maximálnu lehotu splatnosti na
60 dní, pričom pre subjekty verejného
práva, ako sú napríklad vyššie územ−
né celky (VÚC), obce či štátne orgány
bude platiť len 30−dňová lehota splat−
nosti. Novela by mala po podpise pre−
zidenta nadobudnúť účinnosť od za−
čiatku februára 2013. Novela by mala
zvýšiť vymožiteľnosť práva a ochranu
malých a stredných podnikateľov pro−
ti nepoctivým podnikateľom či ochra−
nu proti veľkým podnikateľom, ktorí
využívajú svoju prevahu a pozíciu na
trhu a určujú napríklad veľmi dlhé le−
hoty splatnosti. Novelou sa taktiež u−
stanovuje paušálna náhrada nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky,

pričom rezort spravodlivosti spresňuje
aj právnu úpravu vo veci nekalej súťa−
že.

Od nového roka
prináša Slovenská
pošta pre tých zá−
kazníkov, ktorí vy−
užívajú ePodacie
hárky (ePH), zľavy.
Pokiaľ podajú list a−

lebo balík so službou dobierka, majú
možnosť získať ďalšiu zľavu. Zmeny
čakajú aj balíky. Balíky 1. a 2. triedy
budú poistené pri vnútroštátneho sty−
ku na 500 eur, doručenie balíkov 1. a
2 triedy vo vybraných mestách bude
možný aj po 16,00 hod. Novinkou bu−
de aj možnosť nedoručovať balík na
domácu adresu, ale nechať si ho po−
slať na poštu. Expres zásielky
Slovenskej pošty na rýchle doručenie
listov, tovarov, darčekov, kvetov a
pod. sú výhodné s predplateným oba−
lom Easy Expres 1 a Easy Expres 10.
Cenovo výhodná služba Expres kuriér
60 doručí zásielky v krajských mes−
tách už do 60 minút od ich prevzatia
kuriérom. Peniaze zaslané poštovým
poukazom na výplatu si už nemusíte
vyberať len na svojej pošte, ale na
ktorejkoľvek pobočke Slovenskej poš−
ty.

Zmeny pre listy − reklamné adreso−
vané zásielky sa budú môcť podávať
aj bez povolení, zjednotí sa výška po−
istenia do 500 � pri poistených listoch
1. a 2. triedy. Úradná zásielka Štan−
dard a Plus sa mení na Úradnú zá−
sielku, opakované doručenie na žia−
dosť odosielateľa bude doplnková
služba. Vďaka elektronizácii  poskytu−
je pošta  na niektorých pobočkách
služby verejnej správy, ako napríklad
výpis  z Obchodného registra na práv−
ne účely. Chystajú sa aj ďalšie služby
verejnej správy. Pošta ponúkne aj e−
lektronické zasielanie informácií o za−
písaných zásielkach doručených do
P.O.Boxov, Post Boxov a Out Boxov.
Prostredníctvom e − mailu tak získate
informácie o tom, aké oznámené za−
písané zásielky (t.j. s čiarovým kó−
dom) vám boli doručené a uložené do
priečinka a takisto info o prípadných
poplatkoch (dobierka, clo a pod.) 

Od 1. 1. 2013 musia vlastníci všet−
kých budov, skolaudovaných po 1. 1.
2008, zabezpečiť pri ich predaji alebo
prenájme certifikát energetickej hos−
podárnosti. Rovnako ako chladničky
či televízory, aj domy budú mať certifi−
káty od A až G, ktorý dá jasnú odpo−
veď, koľko energií "zhltne" dom alebo
byt. 

Povinnosť certifikovať budovu platí aj
pri významnej obnove existujúcej bu−
dovy. Ak bytový dom v uvedenom ob−
dobí prešiel významnou rekonštrukci−
ou, zo zákona musí mať energetický
certifikát. Certifikát má platnosť najviac
10 rokov, alebo skončí vykonaním sta−
vebných úprav, ktoré majú vplyv na e−

nergetickú hospodárnosť budovy. Pri
certifikácii sa hodnotí spotreba ener−
gie na vykurovane, prípravy teplej vo−
dy, nútené vetranie, či chladenie a o−
svetlenie.

Vláda schválila
návrh novely kom−
petenčného záko−
na, na základe kto−
rého koordinácia
využívania peňazí

EÚ prejde z ministerstva dopravy na
Úrad vlády SR. Novela by mala nado−
budnúť účinnosť 1. apríla 2013 po jej
schválení v parlamente a podpise prezi−
dentom. Cieľom návrhu zákona je zlep−
šenie koordinácie a čerpania finan−
čných prostriedkov z fondov EÚ. 

Počet poberate−
ľov nezamestna−
neckej dávky by
tak mal byť v roku
2013 približne na
úrovni minulého
roka, konkrétne

42,6 tisíc osôb. Na vyplácanie dávok v
nezamestnanosti má poisťovňa tento
rok vynaložiť takmer 171,9 mil. eur, čo
je oproti očakávanej skutočnosti za
rok 2012 menej o 2,4 mil. eur. Na dáv−
ku v nezamestnanosti majú nárok tí
nezamestnaní, ktorí boli poistení v ne−
zamestnanosti najmenej 2 roky v po−
sledných 3 rokoch. Ide o povinne po−
isteného zamestnanca alebo osobu
dobrovoľne poistenú v nezamestna−
nosti. Dávka v nezamestnanosti dosa−
huje 50 % z vymeriavacieho základu
poistenca. Maximálny základ na výpo−
čet dávky v nezamestnanosti sa od
začiatku tohto roka zníži z trojnásobku
priemernej mesačnej mzdy na
Slovensku spred 3 rokov na jej dvoj−
násobok, čo bude pokles z 2 307 eur
na 1 572 eur. Najvyššia možná dávka
v nezamestnanosti sa tak zníži z 1
153,5 eura na 786 eur.

Od začiatku tohto roka nastanú zme−
ny pri označovaní kvality potravín
Značkou kvality SK, ktorá bude mať
dve úrovne. Základná úroveň Značky
kvality SK zostane taká, ako bola  − v
bielo−modro−červenom vyhotovení.
Bude označovať slovenské výrobky
čiže výrobky vyrábané minimálne zo
75 % domácich surovín, pričom všet−
ky fázy výrobného procesu sa musia
uskutočniť na Slovensku. Zmenou bu−
de, že výrobky súčasnej úrovne
Značky kvality SK sa presunú do
Značky kvality SK Gold, ktoré budú o−
značené novým logom v zlatej farbe,
čo bude garanciou vlastnosti. Na rok
2013 je podaných 24 žiadostí na ude−
lenie Značky kvality SK.

Ministerstvo obrany SR zriadilo pra−
covnú skupinu, ktorá pripravuje návrh

zákona upravujúci dobrovoľnú vojen−
skú službu na Slovensku. Jeho ko−
nečná podoba, ktorá by umožnila v
budúcnosti povolať do služby vybra−
ných civilistov, by mohla byť známa v
priebehu tohto roka. 

Termín povinnej e−
lektronickej komuni−
kácie s daňovou
správou bol už dva−
krát posunutý, naj−
novšie platí 1. 1.
2014. Poslanci NR

SR najprv posunuli povinnosť doručo−
vať podania daňovým a colným orgá−
nom výlučne elektronicky z 1. 1. 2012
na 1. 4. 2012. Neskôr koncom febru−
ára 2012 posunuli tento termín na 1.
1. 2013. Doručovať podania elektro−
nickými prostriedkami je podľa daňo−
vého poriadku povinný daňový sub−
jekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej
hodnoty. Ďalej daňový poradca za da−
ňový subjekt, ktorý zastupuje pri sprá−
ve daní, či advokát rovnako za daňo−
vý subjekt, ktorý zastupuje pri správe
daní. Rovnako táto povinnosť platí aj
pre iného zástupcu za daňový sub−
jekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého
zastupuje pri správe daní.

Vojaci a policajti, ktorí odslúžia do
roku 2013 menej ako 5 rokov, budú
mať nárok na výsluhový dôchodok o
10 rokov neskôr ako ich predchodco−
via. Nárok naň by sa mal totiž prísluš−
níkom poriadkových síl postupne pre−
dĺžiť na 25 rokov štátnej služby.
Nebude však zdanený a jeho pobera−
telia nezaplatia ani desaťpercentný
stabilizačný odvod, ako to pôvodne
zvažovala vláda SR. Popri predĺžení
služby sa zmení aj výška poistného
na 7 %. Viac bude platiť aj zamestná−
vateľ. Novela, ktorá by mohla byť ú−
činná od mája 2013, zohľadňuje aj po−
žiadavku na valorizáciu penzií.

Stavať sa začne
na slovenskej stra−
ne v marci tohto ro−
ku. Komerčná pre−
prava by sa mala
spustiť do konca ro−
ku 2014.

Plynovodné prepojenie o dĺžke 115 ki−
lometrov, z ktorých 20 kilometrov pove−
die cez slovenské územie, bude spájať
vysokotlakové prepravné systémy me−
dzi Veľkými Zlievcami na slovenskej
strane a maďarskou obcou Vecsés na
predmestí Budapešti. Strategický vý−
znam projektu pre Slovensko spočíva
aj v zabezpečení prístupu krajiny k plá−
novaným južným plynovým koridorom
alebo k LNG terminálu v Chorvátsku.
Maďarsko získa prístup k západoeuróp−
skym plynovým sieťam.

Nové vodičáky

Reforma štátnej
správy

Energetické certifikáty
na nehnuteľnosti

Slovenská pošta 
elektronizuje služby Eurofondy bude 

koordinovať úrad vlády

Nižšie podpory pre
nezamestnaných

Značka kvality SK
bude mať dve úrovne

Dobrovoľná vojenská
služba

Výsluhové dôchodky
o 10 rokov neskôr

Plynovodné prepojenie
Slovenska s Maďarskom

Povinná elektronická 
komunikácia

Splatnosť faktúr
najviac 60 dní

Z portálov jednotlivých ministerstiev 
a internetu spracovala: 
R. HORNÁČEKOVÁ 

Podrobnejšie o  týchto zmenách
ako aj ďalších, ktoré nás tento rok

ešte čakajú, vás budeme informovať. 



Obľúbená súťaž  DETSKÁ
TVÁR POKROKU 2012 pokraču−
je aj v roku 2013. Postupne vám
predstavíme ďalšie detičky z o−
kresu Veľký Krtíš, ktoré sa chcú
uchádzať o vaše sympatie a pria−
zeň. A vy, milí rodičia a starí ro−
dičia, stále máte možnosť prihlá−
siť vaše dieťatko do tejto súťaže. 
"Radi by sme do súťaže Detská

tvár Pokroku 2012 prihlásili aj
našu milovanú dcérku Líviu
Havlíčkovú, ktorá bude mať one−
dlho 2 rôčky.

Lívinka je náš vytúžený pokla−
dík, na ktorý sme čakali veľmi dl−
ho. Je veľmi poslušné dievčatko,
ktoré neplače a robí nám len ra−
dosť. Má rada knižky. Teší sa,
keď jej čítame, ukazujeme a opi−
sujeme obrázky, ale rada si kniž−
tičku "prečíta" aj sama. Vtedy si
mamina pokojne môže navariť a
upratať. Baví ju čmárať a to nie−
len po papieri. Tiež si rada poze−
rá mamine časopisy a dokáže sa
zabaviť aj prezeraním fotoalbu−
mov. Vie pomenovať každého
člena rodiny. Veľkú radosť jej ro−
bia zvieratká, u babky zajačiky a
sliepočky, ktoré chodí kŕmiť. Je
to naša šikuľka. Je skutočne
bystrá a chápavá. Prvé slovo
"mama" povedala už v 9 mesia−
ci a teraz sa jej jazyk nevie za−
staviť. Rada chodí na detské i−
hriská,  hráva sa s loptou, ale i
autíčkom. Cestu v aute
miluje. Fascinuje ju všet−
ko, čo má kolesá. Strach
má z vysávača, mixéru,
či holiaceho strojčeka.
Mamine pomáha pri ve−

šaní bielizne, utieraní riadu, či
podlahy. Naša Lívinka tiež rada
zametá, vždy tou najväčšou met−
lou, aká sa v domácnosti nachá−
dza. Od svojich šiestich mesia−
cov prespí pekne celú noc a od
prvého rôčika spinká pekne sa−
ma vo svojej izbičke." 
Milí čitatelia, posielajte kupóny svo−

jim ratolestiam v súťaži DETSKÁ
TVÁR POKROKU. Vystrihnite ku−
pón s číslom dieťaťa, ktoré si získalo
vaše sympatie a pošlite na adresu
redakcie. V prípade, že pošlete via−
cej kupónov, stačí ich nalepiť na je−
den papier a poslať v obálke poštou
alebo doniesť osobne v obálke .
O malých víťazoch rozhodnete
vy, svojimi hlasmi, teda počtom
zaslaných kupónov. 
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Súťaž o najsympatickejší manželský pár Prví traja víťazi v obidvoch kategóriach 
sa budú tešiť z pekných cien:

V roku 1968 dňa 28. decem−
bra mali svadbu Ružena a
Ján Feketeovci z Modrého
Kameňa. Manželia
Feketeovci sú ďalším sú−
ťažným párom v súťaži O
najsympatickejší manžel−
ský pár v kategórii č. II., do
ktorej prihlášku zaslala pa−
ni Ruženka.  

"Obaja pochádzame z ma−
lebného mestečka, s prívlast−
kom gaštanové. Vedeli sme o
sebe, že sme, ale naše kroky − ta−
nečné, sa stretli na silvestrovskej
zábave rok pred sobášom. Sobášili sme
sa na MNV, tak kázala litera zákona a aj v rímsko − katolíckom kostole
v Modrom Kameni" − spomína pani Ruženka. "Vraj, študentské man−
želstvá nemajú perspektívu a dlhú budúcnosť. Nuž, my sme vstupova−
li do manželstva obaja ako študenti, manžel budúci pedagóg, ja ako
zdravotná sestra. Rok 1968 bol prelomový, ale aj krízový. Ako sme sa
len tešili, že sa tzv., "uhľové" prázdniny predlžovali postupne až na tri
týždne. To boli naše medové dni, zahalené snehom, zimou, no naše du−
še boli naplnené láskou a teplom. Chodili sme sa sánkovať, guľovať a
na prechádzky. Po skončení škôl sme žili desať rokov v Banskej
Bystrici. Archaicky povedané, povila som dve krásne dietky − dievčen−
ce. V roku 1980 sme sa vrátili do rodného mesta, kde sme si postavili
rodinný dom. Pracovala som v jasliach, v bytovom družstevníctve, na
národných výboroch, na OV ČSČK a OV zväze invalidov. Po roku 1992
som odišla pre závažné ochorenie do invalidného dôchodku. 

Manžel pracoval ako pedagóg v učňovskom školstve, ako jazykový
pedagóg pri prvých príchodoch vietnamských študentov do našej vlas−
ti, neskôr ako poslanec, to ale nie je práca, ale životné poslanie a spi−
sovateľ. Dnes, po takmer 44 rokoch manželstva, sme už obaja dô−
chodcovia a venujeme sa tomu, čo nám zdravie dovolí. Aj keď sa dnes
už k sebe netúlime tak ako na začiatku, spája nás hlboká úcta k našim
dvom vysokoškolsky vzdelaným dcéram, ktoré v tomto neľahkom ob−
dobí samé vychovávajú svojich synov − našich vnukov, ktorých ne−
skonale milujeme a tešíme sa na každú minútu, ktorá je nám dopriata
byť s nimi."

Ak sú vám manželia Ružena a Ján Feketeovci sympatickí a myslíte si,
že by mali túto súťaž vyhrať, môžete im zaslať svoj hlas tak, že vy−
strihnete ich kupón a pošlete ho do redakcie. 

2 HLAVNÉ CENY,
 v hodnote po 100100 eur 

venoval AQUATERMAL STREHOVÁ a zahŕňa
l Neobmedzený vstup do vitálneho sveta
v HOTELI AQUATERMAL STREHOVÁ, 

v ktorom manželia môžu využiť  −  Tri vnútorné bazény  
(v tom aj jakuzza) − Saunový svet (štyri druhy sáun − suchá, infra, 

bylinková a soľná) − Tepidárium l Romantickú večeru vo dvojici 
l Noc v Hoteli AQUATERMAL

STREHOVÁ l Raňajky

KUPÓN (II. kategória)
Manželia  Feketeovci

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
LÍVIA LÍVIA 

HAVLÍČKOVÁHAVLÍČKOVÁ
Kategória: 0 - 3 roky 

2X SVIETIDLÁ
podľa vlastného

výberu 
z predajne 

KA − PA  svietidlá,
Ul. nemocničná, Veľký Krtíš 

v sume po 40 eur 

2x kolekciu dámskej 
a pánskej kozmetiky 

od ORIFLAME v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 


