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Tento týždeň vo vašom zamestnaní
netlačte na pílu, bolo by to iba mrhanie va−
šou energiou. Nachádzate sa totiž v tvori−
vo – pracovnej stagnácii. Venujte sa iba to−
mu, čo je potrebné urobiť a ostatné ne−
chajte na príhodnejšie obdobie. Vo vašom
súkromí je to o niečo lepšie. Nič sa však
nestane, ak v tieto dni prenecháte všetky

aktivity na svojich blízkych.

V pracovnej oblasti sa tento
týždeň snažte ako najlepšie viete.

Nebeská obloha vám praje a je vám nápo−
mocná v upevňovaní si vášho postavenia a
postupu po kariérnom rebríčku. Úspechy
očakávajte aj vo vašom osobnom či rodin−
nom živote. Nezadaní, máte príhodné pod−
mienky na začatie seriózneho vzťahu.
Zadaní, tešte sa z novej iskry vo vašom
partnerskom spolužití.

V pondelok a v utorok očakávajte
na pracovisku zmeny, ktoré nebudú pre
vás priaznivé. Od stredy do piatku sa všet−
ko vyjasní a nakoniec z nich dokážete vy−
ťažiť pre seba aj po finančnej stránke. V
partnerskom či rodinnom spolužití sa v tie−
to dni nebudete musieť zaoberať ničím ne−
gatívnym. V tejto oblasti vášho života je
všetko v poriadku a v pohode.

Tento týždeň si v zamestnaní bu−
dete môcť dovoliť vo vašom pracovnom na−
sadení poľaviť. Napriek tomu sa vám podarí
vaše povinnosti úspešne zvládnuť. Rovnako,
aj vo vašom súkromí, partnerskom a rodin−
nom spolužití, bude všetko v pokoji a harmó−
nii. Môžete sa tešiť na celých sedem pohodo−
vých dní. Budete mať čas aj na vaše záujmy

a koníčky, hlavne počas víkendu.

V tomto týždni si nemusíte robiť
žiadne starosti z toho, žeby sa vám

v zamestnaní nedarilo to, čo ste si naplá−
novali. O to viac času a energie vám osta−
ne na vaše súkromie. Privítate to, pretože
sa vám hlavne v oblasti lásky, partnerstva
a rodiny bude nesmierne dariť. Nezadaní,
máte šancu spoznať novú lásku. Pokiaľ ste
v partnerstvách, prichádza do nich nová is−
kra. Je tu veľká príležitosť aj na počatie po−

tomstva.

V pondelok a v utorok vám vo va−
šich pracovných povinnostiach budú pre−
kážať a zdržiavať vás nepríjemné zmeny na
pracovisku. Už od stredy až do piatku sa
situácia obráti vo váš prospech. Prejaví sa
to aj na vašich finančných ziskoch. V ob−
lasti vášho rodinného a partnerského spo−

lužitia si nemusíte robiť žiadne starosti.
Všetko je v poriadku.

Váš zmysel pre detail vám v
tomto týždni prináša zaslúženú

odmenu v podobe pochvaly od vašich nad−
riadených. Nie je vylúčené, že vám navrh−
nú nové, zodpovednejšie, ale aj finančne
výhodnejšie miesto. Rovnaký úspech oča−
kávajte aj vo vašom osobnom, či partner−
skom a rodinnom spolužití. Hlavne nezada−
ní, nemali by ste počas víkendu zostávať
doma. Máte šancu spoznať vašu novú lásku.

Je pred vami naozaj pracovne ná−
ročný týždeň. Hlavne v tom, že ne−

budete vedieť, čo skôr, toľko roboty bude−
te mať. Pokiaľ si ju dobre rozdelíte podľa
priorít, dokážete všetko zvládnuť k spokoj−
nosti všetkých. V oblasti lásky a citov vám
pôjde všetko ako po masle, či už ide o tr−
valé alebo novovzniknuté vzťahy. Máte
pred sebou vášnivý a romantický víkend.

V tieto dni si môžete dovoliť bez
obáv predniesť a predstaviť vašim

nadriadeným všetky vaše vízie, plány a
projekty. Pozorne si ich vypočujú a dajú
vám zelenú na ich realizáciu. Môžete si ro−
biť plány aj vo vašom osobnom živote.
Vaša rodina nebude protestovať, pokiaľ im
oznámite, že chcete tráviť víkend mimo do−

mova. Vybehnite si s priateľmi niekam do
prírody za adrenalínom.

Počas tohto týždňa sa budete cítiť
vyčerpaní a bez elánu. To sa odzr−

kadlí aj na vašich pracovných výkonoch.
Preto si na tieto dni neplánujte žiadne úlo−
hy, ktoré by si vyžadovali plnú a dlhodobú
sústredenosť. Taktiež aj v oblasti citov a
lásky buďte opatrní. Je vysoká pravdepo−
dobnosť, žeby ste mohli byť voči vašim
partnerom nevyberaví, či už slovom alebo
nejakým počinom. Mohli by ste tým ešte
viac prehĺbiť už aj tak veľmi krehké príme−

rie.

Vaše znamenie je už naozaj v dl−
hodobej pracovnej, ale aj finančnej

kríze. Tá nie je zapríčinená vašou ne−
schopnosťou. Je to proste stav, ktorý ne−
môžete nijako osobne ovplyvniť, iba ho tr−
pezlivo prečkať. Ešteže vo vašom osobnom
živote je už dlhšie obdobie pokoj, takže
máte možnosť niekde v súkromí odpočívať
a relaxovať. Urobíte dobre, ak sa počas
tohto víkendu vyberiete niekam do prírody.

Ak ste si priali, aby ste mali mož−
nosť vašim nadriadeným predviesť

všetok svoj um a talent, tak počas tohto
týždňa máte na to najideálnejšie obdobie.
Môžete si byť istí, že nezostanú bez po−
všimnutia a zaručia vám postup v kariér−
nom rebríčku. Takisto aj váš osobný život,
partnerské a rodinné spolužitie, je naplne−
né láskou, porozumením a harmóniou.

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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odujatie otvorila riaditeľka
pretekov  Irena Adámková,
spolu s podpredsedom BSK

Ing. Martinom Bertom, CSc.
Privítala všetkých prítomných pre−
tekárov, rozhodcov a priaznivcov
tohto krásneho športu a popriala
plavcom veľa úspechov. Celé po−
dujatie sa tak nieslo v duchu vyso−
kej profesionality a nových rekor−
dov.
Týchto medzinárodných pretekov

sa zúčastnili aj plavci z
Plaveckého klubu Veľký Krtíš a to
Viktória Pecníková, Kevin Doboš a
Kristián Nociar. Viktória sa v kate−
górii "J" kvalifikovala na 3 disciplí−
ny, svojimi výkonmi si dve disciplí−
ny zlepšila, celkovo skončila v dru−
hej a tretej desiatke, čo je napriek
jej častým zdravotným problémom

krásne umiestnenie. Kevin Doboš
sa v kategórii "B" kvalifikoval v 5−
tich disciplínach, kde sa vo výsled−
kovej listine pohyboval v druhej
desiatke, čo bolo v takej veľkej
konkurencii výborné umiestnenie.
Kevin podal veľmi slušné výkony,
niektoré svoje osobné rekordy si
zlepšil aj o niekoľko sekúnd.
Kristián Nociar sa v najmladšej ka−
tegórii "C" tiež kvalifikoval na 5
disciplín, konkurencie sa nezľakol
a po veľmi vydarenom plaveckom
výkone si na 100 m motýlik vybo−
joval zlatú medailu, ktorú mu dal
na krk sám svetový šampión
Gerhard Zanderberg a tým si po−
tvrdil svoju účasť na medzinárod−
ných  pretekoch v Paríži, na ktoré
sa intenzívne pripravuje niekoľko−
krát za deň. Okrem toho si vyplá−

val aj krásnu bronzovú medailu v
disciplíne 50 m motýlik, pričom
druhé zlato mu ušlo len o vlások.
V ostatných disciplínach sa u−
miestnil v prvej desiatke. Vyhrať
takéto veľké podujatie na
Slovensku, ako je ORCA CUP, je
pre každého plavca veľkým snom,
čo sa Kristiánovi podarilo už ako
deväťročnému. 
ORCA CUP je veľké plavecké po−
dujatie, som rád, že sa moji zve−
renci zúčastnili týchto pretekov,
odniesli si skvelé zážitky, emócie,
víťazstvá, ale zároveň zistili v akej
silnej medzinárodnej konkurencii
vyrastajú.      

−Mgr. ROMAN NOCIAR −  

Naši plavci sa v celosvetovej kokurencii nestratili
Už 15. jubilejný ročník medzinárodných plaveckých pretekov pod názvom ORCA CUP 2013 sa konal
10. − 12. mája 2013 v Bratislave. Na tomto podujatí sa zúčastnilo až 778 plavcov, 85 plaveckých klubov
a predovšetkým až 16 krajín − Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, Slovinsko, Poľsko,
Kanada, Švédsko, Malta, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Kostarika a Juhoafrická republika. Hlavnou
hviezdou podujatia bol Gerhard Zanderberg z Juhoafrickej republiky, majster sveta v disciplíne 50 m
znak, ktorý si samozrejme zaplával s ostatnými pretekármi v disciplíne 50 m znak a 50 m kraul. Okrem
toho odovzdával medaile víťazom v každej disciplíne.

Zľava Kevin Doboš, Gerhard Zanderberg,
Kristián Nociar, Viktória Pecníková

Kevin Doboš

Kristián Nociar
Zľava Viktória Pecníková, Kristián Nociar

so  zlatou medailou, Kevin Doboš

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver
ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste splnili pod−
mienku zaradenia do žrebovania o pekné vecné ceny.                       

VEĽA ŠŤASTIA!

JÚNOVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2

kupón č.3 kupón č.4

JÚNOVÁ KUPÓNKAP



14 /  3. jún 2013

Kto je zdravotne 
postihnutý?

"Za osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím sa považuje taká, kto−
rej miera funkčnej poruchy, teda
nedostatok telesných, zmyslových
či duševných schopností, je naj−
menej 50 percent a z hľadiska
predpokladaného vývoja zdravot−
ného postihnutia bude trvať dlhšie
ako rok."  
O  preukaze zdravotne postihnutého
občana rozhoduje miestny úrad prá−
ce, sociálnych vecí a rodiny prislúcha−
júci k miestu vášho bydliska. 

Ako na to?
Na požiadanie o príspevok musíte

mať žiadosť, ktorú získate na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok
však nie je automatický a musíte pre−
ložiť ďalšie dokumenty: vyjadrenie po−
sudkového lekára, aktuálny lekársky
nález − nie starší ako 6 mesiacov, ma−
jetkové pomery potvrdené matrikou,
potvrdenie o príjme za predchádzajú−
ci rok, občiansky preukaz, preukaz
ZŤP − ak ho máte.
To všetko musíte preložiť pri preklada−
ní vyplnenej žiadosti na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny.

Zoznam zliav 
a príspevkov pre 

zdravotne postihnutých
l S preukazom zdravotne postihnuté−
ho občana máte nárok na zľavu pri
cestovaní.
l ŽSR poskytujú zľavu z cestovného
až do výšky 50 % z dopravy v druhej
triede. Ak máte preukaz s červeným
pruhom (so sprievodcom) máte nárok
na zľavu aj pre neho a na prepravu v
služobnom vozni.
l Väčšina autobusových dopravcov
poskytuje taktiež zľavu z cestovného,
zľavy platia aj na sprievodcu alebo vo−
diaceho psa. Zľavy sa odlišujú podľa
prepravcov.
l MHD v niektorých mestách ako
Bratislava, Košice je pre zdravotne
postihnutých zadarmo. Taktiež tu pla−
tí, že zľava sa vzťahuje na sprievodcu,
vozík alebo vodiaceho psa.
l Pri používaní vozidla existujú úseky
diaľnic  a ciest, kde neplatíte poplatok
v prípade, ak ste na označené auto
dostali príspevok od štátu.
Príspevok na opatrovanie
Má naň nárok každý, kto je starší

ako 6 mesiacov a je občanom ZŤP.
Aktuálna výška príspevku je
216,61eur mesačne, pri opatrovaní
dvoch a viac osôb ZŤP − 288,80 � me−
sačne.

Pri návšteve sociálnej pobytovej
služby alebo školy (viac ako 20 hodín
týždenne) je to 191,34 eur.

Pre opatrovateľa s dvomi a viac o−
patrovanými osobami − 270,76eur.
Príspevok na kompenzá-
ciu zvýšených výdavkov

Výška príspevku: na diétne stravova−
nie je mesačne: 36,12 eura;  v druhej

skupine: 18,06 eura;  v tretej skupine:
10,84 eura
Príspevok súvisiaci s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne, o−
buvi a bytového zariadenia sa posky−
tuje mesačne vo výške  − 18,06 eura.
Príspevok súvisiaci so zabezpečením
prevádzky osobného auta sa poskytu−
je mesačne vo výške  32,50 eura.
Príspevok na starostlivosť o psa so
špeciálnym výcvikom sa poskytuje
mesačne vo výške  43,34 eura.

Príspevok na kúpu
pomôcky a jej úpravu

Máte naň nárok, ak ste nedostali prí−
spevok z verejného zdravotného pois−
tenia a výška sa pohybuje až do
8630,42 eur.

Ak potrebujete druhý mechanický
vozík je to do 1659,70 eur, pri druhom
elektrickom vozíku je to 4979,09 eur,
druhý načúvací aparát − 331,94 eur.
Príspevok na kúpu zdví-

hacieho zariadenia
Príspevok môžete získať, ak vám pri−

znali nárok a nedostali ste na zdvíha−
cie zariadenie podporu z verejného
zdravotného poistenia. Výška príspev−
ku je najviac 11 617,88 eur.

Na kúpu osobného
auta

Cena osobného mtorového vozidla
sa zohľadňuje v max. sume 13 277,57
eura, príspevok je najviac 6 638,79
eura a na auto s automatickou prevo−
dovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu 
osobného auta

Výška príspevku: najviac 6 638,79 eu−
ra, úhrn príspevkov na úpravu auta v
období 7 rokov nesmie presiahnuť 6
638,79 eura

Príspevok na opravu
pomôcky

Príspevok môže získať ZŤP osoba ak
je odkázaná na pomôcku a táto po−
trebuje opravu. Výška závisí na cene
opravy, resp. úpravy pomôcky a výš−
ky príjmu žiadateľa.
Príspevok na prepravu
Ak je žiadateľ odkázaný na individuál−
nu prepravu automobilom a nedokáže
alebo nemôže sa premiestniť verejnou
dopravou, výška príspevku je najviac
99,28eur mesačne.
Príspevok na osobnú 

asistenciu
Nárok na príspevok má každý ZŤP
občan, ktorý je podľa posudku odká−
zaný na fyzickú pomoc druhej osoby
a spĺňa podmienku veku od 6 do 65
rokov. Výška: 2,71eur na hodinu.

Príspevok na úpravu
bytu 

Príspevok je poskytovaný na existujú−
ce zariadenie bytu, rodinného domu,
alebo garáže, nie na vybudovanie no−
vého objektu, alebo zariadenia (kúpeľ−
ňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
alebo úprava z dôvodu opotrebova−
nia, či prekročenia životnosti). 
Výška príspevku (súhrn) za obdobie 7

rokov nesmie presiahnuť 6. 638,79,−�
a na úpravu garáže súhrn poskytnu−
tých príspevkov nesmie  presiahnuť
čiastku 1.659,70,− eur.

Služby súvisiace 
s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti
Od úhrady za štatistické spracúvanie
lekárskeho poukazu súvisiace s vyda−
ním zdravotníckych pomôcok predpí−
saných na jednom lekárskom pouka−
ze je oslobodený poistenec, ktorý je
držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ak pri výda−
ji zdravotníckej pomôcky preukáže,
že má Úradom práce, sociálnych ve−
cí a rodiny priznaný peňažný príspe−
vok na kompenzáciu zvýšených vý−
davkov na zaobstaranie pomôcky,
Od úhrady za dopravu je oslobode−
ný poistenec s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorý je odkázaný na in−
dividuálnu prepravu osobným moto−
rovým vozidlom.

Zdravotné poistenie
Sadzba poistného na

zdravotné poistenie je: 
l pre zamestnanca so zdravotným
postihnutím − 2 % z vymeriavacieho
základu,
l pre samostatne zárobkovo činnú
osobu (ďalej len "SZČO") so zdra−
votným postihnutím − 7 % z vymeria−
vacieho základu,
l pre zamestnávateľa, ktorý zamest−
náva osoby so zdravotným postihnu−
tím − 5 % z vymeriavacieho základu,
l pre dobrovoľne nezamestnanú o−
sobu, ak ide o osobu so zdravotným
postihnutím − 7 % z vymeriavacieho
základu.

Dane
Správca dane (obec) môže ustano−

viť zníženie dane alebo oslobodiť od
dane zo stavieb alebo od dane z by−
tov
l stavby na bývanie a byty vo vlast−
níctve občanov občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo drži−
teľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo drži−
teľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu,
l garáže a nebytové priestory v by−
tových domoch slúžiace ako garáž
vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo drži−
teľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo drži−
teľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia pre motoro−
vé vozidlo používané na ich dopra−
vu.

Poplatky
Od poplatku 6,50eur je za predĺženie
platnosti preukazu osobitného ozna−
čenia vozidla pre ťažko zdravotne a−
lebo ťažko pohybovo postihnutú oso−
bu odkázanú na individuálnu prepra−
vu táto osoba oslobodená.

Tiež je pre občana s ťažkým zdra−
votným postihnutím a držiteľa preu−
kazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, oslobodené od poplatku
vydanie rozhodnutia na vývoz alebo
dovoz psa so špeciálnym výcvikom,
ktoré je ináč spoplatňované sumou
9,50eur.

Od poplatku za vydanie stavebné−
ho povolenia na zmeny stavieb na
bývanie sú oslobodení občania s
ťažkým zdravotným postihnutím, dr−
žitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP−S a
preukazu občana s ťažkým zdravot−
ným postihnutím.

Osoby s ťažkým zdravotným po−
stihnutím sú od povinnosti platiť ú−
hradu za služby verejnosti poskyto−
vané RTVS oslobodené.

Podanie žiadosti o príslušné povo−
lenie, schválenie alebo uznanie
schválenia pri prestavbe jednotlivé−
ho vozidla, dovoze jednotlivo dove−
zeného vozidla, výmene karosérie
vozidla rovnakého typu v rámci jed−
ného typového radu vozidla, výmene
rámu vozidla rovnakého typu v rám−
ci jedného typového radu vozidla a−
lebo zmenu obsaditeľnosti vozidla
zväčšením počtu miest na sedenie,
ak je vozidlo výrobcom vybavené ú−
chytnými miestami sedadiel a kotev−
nými miestami bezpečnostných pá−
sov je spoplatnené zníženou sadz−
bou a to 2eur.

CESTOVANIE
Cestovanie ŽSR

Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preu−
kazu ZŤP, poskytujú ŽSR zľavu 50
% z obyčajného cestovného v 2.
vozňovej triede vlakov osobnej do−
pravy. Držiteľ preukazu s červeným
pruhom má nárok aj na bezplatnú
prepravu svojho sprievodcu a inva−
lidného vozíka v služobnom vozni.
Cestovanie autobusom

Pri cestovaní autobusovou dopra−
vou sú zdravotne postihnutým obča−
nom, po preukázaní sa preukazom
ZŤP, u väčšiny dopravcov poskyto−
vané zľavy z cestovného. Takéto
zľavy a prípadne aj úplné oslobode−
nia sa vzťahujú aj na sprievodcu po−
stihnutej osoby a vodiaceho psa.
Konkrétne podmienky a výšky zliav
sú uverejnené v tarifách jednotlivých
dopravcov.
MHD
Na všetkých linkách MHD v niekto−

rých mestách (napr. Bratislava,
Košice) sa bezplatne prepravujú dr−
žitelia preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím vrátane in−
validného vozíka, sprievodcu alebo
vodiaceho psa (ZŤP, ZŤP−S).

Cestovanie autom
Úhrada za užívanie vymedzených ú−

sekov diaľnic, ciest pre motorové vo−
zidlá a ciest I. triedy sa neplatí pri mo−
torových vozidlách, na ktoré sa obča−
novi s ťažkým zdravotným postihnutím
poskytuje peňažný príspevok na zvý−
šené výdavky súvisiace so zabezpe−
čením prevádzky osobného motoro−
vého vozidla.

Zdroj: Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR

Zdravotne postihnutí a invalidní dôchodcovia: 

Viete, na aké zľavy máte nárok?
Zdravotne postihnutí občania môžu na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o rôzne
príspevky. Ponúkame ich prehľad: 



Pred obecným úradom privítal pri−
bližne 120 prihlásených športujú−
cich členov ZZP predseda
Okresnej rady SZZP Ing. Milan
Lavrík, predseda ZO SZZP v Že−
lovciach Lambert Bányai a starosta
obce Ing. Július Makó, CSc. 

Po úvodných slovách, želaní veľa
športových úspechov a organizač−
ných pokynoch sa športovci rozišli
po jednotlivých stanovištiach, aby
ukázali svoje schopnosti. Už tradič−
ne sa súťažilo v atletickom trojboji
(vrh guľou, hod oštepom a graná−
tom) v streľbe a stolnom tenise.
Súťažiaci boli rozdelení do kategó−
rií podľa veku muži i ženy do a nad
55 rokov.
Aj keď sa súťažilo a súperilo s pl−

nou vážnosťou medzi postihnutými
športovcami panovala dobrá nála−
da a radosť zo spoločného stretnu−
tia. Veď členovia jednotlivých orga−
nizácií z obcí sa v takomto počte
stretnú vari iba raz do roka. A mno−
hí z nich už za dobu, čo chodia na
okresné športové dni nadviazali
pevné priateľstvá a sú radi, že sa
po roku môžu znovu zísť.    

Svojim kolegom a priateľom urči−

te želali aj ceny, ktoré si odniesli zo
žrebovania bohatej tomboly po
skončení súťaží. Najlepší z jednotli−
vých disciplín potom za potlesku
spoluhráčov i súperov s hrdosťou
stúpali po stupienkoch pre víťazov,
aby si prevzali diplomy i ocenenie
za svoje výkony. Na záver sa všet−
ci účastníci posilnili chutným gulá−
šom, ktorý pre nich pripravili domá−
ci organizátori. Napriek chladnému
počasiu športujúcich členov SZZP
hrial pocit, že urobili niečo pre svo−
je zdravie a že sa zišli s priateľmi,
na ktorých sa o rok už tešia v
Neninciach pri stretnutí športovcov
z OO SZZP vo V. Krtíši. 

VÝSLEDKY
Atletický trojboj:  

Ženy do 55 rokov: 
1. Anna Hriadeľská (Želovce); 2.
Ivana Slezáková ( Nová Ves); 3.
Alena Brindzová (D. Strehová)
Ženy nad 55 rokov: 
1. Anna Hončaruk (V. Krtíš); 2. Anna
Kameništiaková (V. Krtíš); 3. Anna
Longajová (D. Strehová), 
Muži do 55 rokov: 1. Július Bavko
(Nenince); 2. Peter Deák (Želovce); 3.
Michal Bevíz (Nenince)

Muži nad 55 rokov: 1. Ctibor Pecho
(V. Krtíš); 2. Pavel Králik (N. Ves); 3.
Ondrej Ivanič (S. Ďarmoty).

Streľba :
Ženy do 55 rokov:
1. Ľubica Stenová (N. Ves); 2. Alena
Brindzová (D. Strehová); 3. Anna
Hriadeľská (Želovce);
Ženy nad 55 rokov: 
1. Katarína Hívešová (Nenince); 2.
Jolana Šuserová (Sklabiná); 3. Anna
Kameništiaková (V. Krtíš),  
Muži do 55 rokov: 
1. Ján Suja (D. Strehová); 2. Július
Bavko (Nenince); 3. Viliam Urban
(Želovce)

Muži nad 55 rokov: 
1. Ctibor Pecho (V. Krtíš); 2. Antom
Ivančo (Kiarov); 3. Pavel Hajdúch
(Želovce)

Stolný tenis: 
ženy do 55 rokov: 
1. Anna Hriadeľská (Želovce); 2.
Ivana Slezáková (N. Ves); 3. Marcela
Pohanková (V. Krtíš), 
Ženy  nad 55 rokov: 
1. Daniela Diheneščíková (N. Ves); 2.
Katarína Hívešová (Nenince); 3.
Marika Juhászová (V. Krtíš), 
Muži do 55 rokov: 1. Peter Deák (Že−
lovce); 2, Henrich Husár (Želovce) ;
3. Peter Dudáš (Sklabiná), 
Muži nad 55 rokov: 1. Stanislav Čer−
nák (Sklabiná); 2. Pavel Mesároš
(Sklabiná); 3. Jozef Mesároš
(Sklabiná)                           −red− 
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Šport im pomáha k lepšej kondícii
Napriek svojmu stavu i veku tohto ešte stále veľa dokážu. A ako sú
na tom v porovnaní s ostatnými ľuďmi s podobným osudom si čle−
novia Okresnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnu−
tých (SZZP) vo V. Krtíši mohli o veriť na už 16. ročníku Okresného
športového dňa zdravotne postihnutých občanov, ktorý bol v tomto
roku v Želovciach 25. mája 2013 

Putovný pohár z rúk Ing. M. Lavríka prevzal predseda 
ZO v Želovciach L. Bányai

Po tuhom boji za zeleným stolom si P. Mesároš (vpravo) rád po−
sedel s priateľmi v družnom rozhovore 

Guláš na záver podujatia posilnil telá súťažiacichDobrá streľba vyžaduje poriadne sústredenie a presnú mušku

Po súťaži boli športovci spokojní so svojimi výkonmi, podobne
ako členovia ZO zo S. Ďarmôt, ktorých prišla povzbudiť aj sta−
rostka Denisa Árvayová − vpravo vzadu 
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Žiaci základných škôl a špeciálnej
školy sa do tejto súťaže zapojili a
vytvorili výtvarné diela ľubovoľnou
technikou na tému "Mimoriadna u−
dalosť (živelná pohroma, havária s
únikom nebezpečnej látky alebo
katastrofa)". Súťažilo sa v 2 kate−
góriách: žiaci 1. − 4. ročníka a 5. −
9. ročníka 

Osem základných škôl (ZŠ s MŠ
Bušince, ZŠ s MŠ Dolná Strehová,
ZŠ s MŠ Modrý Kameň, ZŠ s MŠ
Nenince, ZŠ V. Krtíš ul.
Komenského, ZŠ V. Krtíš ul. Poľná,
ZŠ s MŠ Vrbovka a ZŠ s MŠ Že−
lovce) a jedna Špeciálna základná
škola Veľký Krtíš podporili žiakov a
motivovali ich, aby výtvarne spra−
covali problematiku civilnej ochra−
ny. Vyhodnocovacia komisia ob−
vodného úradu práce vyhodnotila a
do krajského kola postúpili práce
nasledovných žiakov. 

V prvej kategórii  1.− 4. ročník bolo
umiestnenie nasledovné : 1. miesto

Gabriela GÖRČIOVÁ, ZŠ s MŠ
Bušince, 4. r. (Voda miazga života),
1. Bianka ŠTIAVNICKÁ, ZŠ V. Krtíš
Ul. Poľná, 4. r. (Požiar Krásna Hôrka),
2. Dávid BOLDOG, ZŠ s MŠ
Nenince, 2. r. (Sila vetra), 2. Samuel

PALLAI, ZŠ s MŠ Bušince, 4. r.
(Záchrana horiaceho auta), 3. Tomáš
LAPOŠ, ZŠ s MŠ Želovce, 3. r.
(Horiaci les).
V druhej kategórii žiaci 5. − 9. roční−
ka bolo umiestnenie nasledovné: 1.

Patrícia HUĎANOVÁ, ZŠ s MŠ
Bušince, 8. r. (Tornádo nad mes−
tom), 1. Michaela NOSÁĽOVÁ, ZŠ  s
MŠ M. Kameň, 9. r. (Záchrana lesa),
2. Alžbeta ŠIMURDOVÁ − ZŠ s MŠ
Nenince, 8. r. (Únik nebezpečnej lát−
ky), 2.  Tibor ŠICHTA −  ZŠ Veľký
Krtíš Ul. Poľná 1, 6. ročník, výkres A3
(Záplava), 3. Michaela SCHMIDTOVÁ,
ZŠ V. Krtíš Ul. J. A. Komenského, 9.
r. (Nebezpečná voda), 3. Gergő
JUHÁS − ZŠ s MŠ Vrbovka, 6. r.
(Povodeň).                 

Špeciálna základná škola
Veľký Krtíš: Žiaci 5. − 9. roční−
ka sa umiestnili nasledovne:
1. Dominik ZAŤKO, 8. r.
(Vybuchol plyn), 2. Alexander
GÖRČI, 7. r. (Zachránim vás,
neplačte), 3. Jaroslav KOVÁČ,
6. r. (Víchrica v lese).
Poďakovanie patrí všetkým
pedagógom, ktorí do súťaže
zapojili svojich žiakov a sa−
mozrejme aj mladým výtvar−
níkom za ich originálne diela
v danej problematike.
Spracoval: odborný radca
odboru civilnej ochrany a

krízového riadenia
Obvodného úradu 

V. Krtíš, Mgr. JÁN VOZÁR

Pod vedením dobre naladených a
usmiatych inštruktoriek si kvalitne
zaskákalo a zatancovalo asi 50 vy−
braných účastníkov. Keďže bolo
potrebné rešpektovať aj kapacitu
telocvične, urobili sme výber 5 žia−
kov z triedy.  Cvičilo sa v štyroch
20 minútových blokoch, v rytme
zumby s Erikou a v rytme  aerobi−
ku, taebo a pilates s Maťou. Všetci
účastníci dostali poriadne zabrať,
výsledkom čoho bol nielen úsmev
na ich tvári, ale aj skvelý pocit na
duši, že zažili a vyskúšali pre mno−
hých nové druhy pohybových akti−
vít.

Počas celého podujatia bolo k
dispozícii stanovište Regionálneho
ústavu verejného zdravotníctva vo
Veľkom Krtíši − Poradňa zdravia,
kde si mohli dať športovci aj diváci
odmerať krvný tlak a pulz, percento
tuku, využiť určenie BMI aj nechať
si od nich poradiť. Za spoluprácu
ďakujeme MUDr. Jane Adamovej a
Zlatici Foltánovej. Našou pohybo−
vou aktivitou sme sa súčasne za−
pojili do kampane "Vyzvi srdce k
pohybu".

Spestrením programu bola boha−
tá tombola, ktorú si študenti zorga−
nizovali z vlastných zdrojov a darov

rodičov, či známych. Na or−
ganizácii sa aktívne podie−
ľala aj Rada rodičov pri
GAHŠVK, za čo veľmi pek−
ne ďakujeme. Vďaka nim
bol pre cvičiacich priprave−
ný bohatý pitný režim, ovoc−
né osvieženie aj sladká od−
mena na doplnenie energie.
Poďakovanie patrí študent−
kám septimy, ktoré stáli pri
zrode myšlienky a organizá−
cii celkovej akcie, ale aj
všetkým kolegom, ktorí po−
skytli pomocnú ruku v prie−
behu celého podujatia.

Veľmi pekne ďakujeme in−
štruktorkám Erike a Maťke,
tešíme sa na ďalší ročník
tohto nového podujatia v
našej škole. 

Mgr. MIROSLAVA
ČOPOVÁ, Gymnázium

AHŠ V. Krtíš

TAKTO VIDIA CIVILNÚ OCHRANU DETI 
Civilná ochrana a jej úlohy sa dotýkajú všetkých občanov, či sú to dospelí alebo deti (žiaci), a preto je

potrebné deti od malička zaúčať do tajov civilnej ochrany. Jednou z foriem učenia sa o civilnej ochrane
je aj výtvarná súťaž s názvom "CIVILNÁ OCHRANA OČAMI DETÍ". 

Práce žiakov 5.−9. ročníka boli pestré a nápadité

Tretieho mája boli gymnazisti v pohybe 
Pod vedením vynikajúcich cvičiteliek profesionálnych inštruktoriek

Martiny Rimóciovej a Eriky Mihálikovej, ktoré ochotne prijali pozva−
nie na našu školu si 3. mája vybraní gymnazisti poriadne rozhýbali
svoje telá. Cieľom podujatia bolo osloviť a rozhýbať študentov všet−
kých ročníkov aj mimo hodín tradičnej telesnej výchovy. 

Počas celého 
podujatia bolo 

k dispozícii stano−
vište Regionálneho
ústavu verejného

zdravotníctva 
vo Veľkom Krtíši −
Poradňa zdravia

Dobre naladené a usmiate inštruktorky
Mirka, Erika, Števka a Kika

Študentom pohyb pristane
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n Predám 3−izbový byt − čiastočne
prerobený. Inf. m 0907 878 186.  

np − 567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na B. Nemcovej 21. Inf. m 0919
291 755, 0904 277 550.     np − 573
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pekný nový dom v Pôtri.
Inf. m 0949 203 960.         np − 576
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na Ľ. Štúra.
Inf. m 0903 383 623.       np − 642

n Dám do prenájmu obchodné
priestory o rozlohe 70 m2 v centre
mesta na Nemocničnej č. 20.
Momentálne sú v predajni farby la−
ky. Inf. m 0911 288 267.   np − 637
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 2−izbový byt
na Viničkách. Cena: 19.000 euro,
pri rýchlom jednaní zľava. Inf. m
0949 685 410.                  np − 639
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Kremnici
v centre mesta (v blízkosti je poli−
klinika, športoviská, termálne kú−
palisko, 10 km vzdialené lyžiarske
stredisko Skalka). Byt je zateplený,
plastové okná a bezpečnostné
dvere, nová strecha. Cena: 39.990
euro. Inf. m 0905 206 739.  np − 648
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom. Inf. m
0902 658 288.                  np − 652
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na B. Nemcovej č. 27.
Panelák je zateplený, plastové ok−
ná, stierka, plávajúca podlaha v
dvoch izbách. Cena: 17. 500 euro.
Inf. m 0903 462 490.         np − 655

n Predám domček v Kosihovciach
(2 izby, kuchyňa, dvor, altánok,
plastové okná, elektrika, plyn, prí−
pojka na vodu). Cena: 15.000 euro,
dohoda istá. Inf. m 0903 293 947.  

np − 671
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Bátorovej po rozsiahlej rekon−
štrukcii, záhrada, garáž. Cena do−
hodou. Inf. m 0907 159 923. 

np − 672
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na Ľ. Š−
túra 13. Dve splátky vopred. Inf. m
0907 621 145.                np − 687

n Predám 2−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena:
22.500 euro. Inf. m 0908 986 734.  

np − 691 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena:
31.500 euro. Inf. m 0908 986 734.   

np − 691 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Želovciach. Inf.
m 0911 762 624.             np − 692
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (5. poschodie, s balkó−
nom). Cena dohodou. Inf. m 0905
919 861.                       np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 63 (horné Viničky), plas−
tové okná, plávajúce podlahy.
Cena: 18.000 euro. Inf. m 0940 771
039.                              np − 697
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 1 (plastové okná, 5.
poschodie). Súrne. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 484 840.  np − 698
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malý domček pozostá−
vajúci z dvoch miestností s po−
zemkom v obci Nedelište, okr.,
Lučenec. Vhodný na chatu. Cena:
4.500 euro. Inf. m 047/48 98 166.  

np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom na Ul. SNP. Cena: 18.000 eu−
ro. Inf. m 0902 683 535.  np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská sta−
nica). Inf. m 0908 669 666.  

np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám alebo prenajmem garáž
na Priemstave. Inf. m 0905 298
408.                              np − 713

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt. Cena:
220 euro/mesiac. Inf. m 0905 365
869.                             np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Poľnej s
vlastným kúrením. Cena dohodou.
Inf. m 0915 820 855.        np − 715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem zre−
konštruovaný 2−izbový byt na
Lučenskej vo V. Krtíši. Inf. m 0903
383 623.                        np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do podnájmu do 3−iz−
bového bytu jednu osobu. Inf. m
0910 638 572.                  np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši. Celý byt je
prerobený. Treba vidieť. Inf. m
047/43 307 92.                 np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu rodinný dom
neďaleko V. Krtíša. Dom je zrekon−
štruovaný, so stodolou, záhradou,
možnosť chovu hydiny. Dlhodobo.
Možnosť odkúpenia. Inf. m 0915
086 051, 047/429 22 00.    np − 729
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pieskovú pivnicu vo
Veľkých Stracinách. Inf. m 0915
086 051.                       np − 730
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−3−izbový byt na
Píseckej. Inf. m 0948 013 701.

np − 733
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu malý dom
so záhradou alebo vymením za 1−
izbový na Novohradskej. Inf. m
0948 782 666.                 np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením komplet
zrekonštruovaný 2−izbový byt na
Škultétyho 10 (5. poschodie).
Výmena možná za väčší, najlepšie v
lokalitách: Písecká alebo Škultétyho
+ môj doplatok. Cena pri platbe v ho−
tovosti 27.000 euro + dohoda. Inf. m
0905 997 566.                 np − 736

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš
inzerát 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. 

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423. 

np − 201

S. BREZOVO − Zrekonštruovaný
dom, pozemok 2165 m2, 

Cena : 40 000,− eur

SKLABINÁ
ZATEPLENÝ DOM, GARÁŽ,

pozemok 633 m2

CENA :
27 000,− �

HORNÉ PLACHTINCE
Lacný dom, letná kuchyňa

pozemok 1724 m2
Cena: 17 000,− eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

3−izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt, 70 m2. 

Cena: 19 0000,− eur

122−13

n STEVEBNÉ POZEMKY 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

NA PREDAJ. MICHA+, s. r. o.,
m 0905 358 389.  np − 480

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + lódžia). Cena
dohodou. Inf. m 0905 799 385. 

np − 502

l Kúpim rodinný dom vo
Veľkom Krtíši alebo blízkom o−
kolí za rozumnú cenu. Inf. m
0918 492 087.              np − 524

l Kúpim dvoj alebo 3 izbový byt
vo V. Krtíši aj v pôvodnom stave.
Inf. m 0918 492 087.     np − 525

Kúpim 2−3 izbový byt vo V.
Krtíši, aj v pôvodnom stave. Inf.
m 0902 302 102.        np − 537  

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši. Inf.
m 0905 538 183.            np − 611

n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0919 199 761.            np − 1822

n Odstúpim zabehnutú reštau−
ráciu Tenis vo VK. Prenajmem
obchodný priestor na SNP 8.
m 0907 824 973.        np − 1888

n DÁM DO PRENÁJMU 1−IZBO−
VÝ BYT NA UL. SNP Č. 13 VO V.
KRTÍŠI. CENA: 200 EURO/ME−
SAČNE S ENERGIAMI. VOĽNÝ
OD 1. JÚLA. INF. m 0904 256
464, 0908 355 383.        np − 669

PONÚKAME 
kvalitné drevené 
a drevo-hliníkové 

EUROOKNÁ 
A DVERE

VYRÁBAME NA MIERU 
PODĽA POŽIADAVIEK

ZÁKAZNÍKA.
Tel.: 0918 669 555Tel.: 0918 669 555

n Prenajmem 3−izbový byt na Že−
lezničnej. Zariadený. Cena spolu
s energiami: 260 euro. Inf. m
0908 329 741.                 np − 690
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n Predám 4−izbový družstevný byt
na Novohradskej (3. poschodie,
čiastočne prerobený). Cena:
24.000 euro. Inf. m 0905 129 007.  

np − 738
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Venevskej − nepre−
robený (4.poschodie). Cena:
22.000 euro. Inf. m 0907 416 453.  

np − 741

n Predám plynový sporák, diges−
tor, mikrovlnku, biele zasklené
dvere (pravé), kuchynské stoly (o−
krúhle aj klasické). Inf. m 0905 376
215.                             np − 694
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rôzny nábytok. Cena do−
hodou. Inf. m 047/43 307 92.

np − 728

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.       np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám okrúhlu vibračnú dosku,
zn. DYNAPAC. Inf. m 0907 858 643.

np − 646

n Predám ZETOR 7011, TP, STK a
EČ. Zn. Dobrý stav. Cena: 5.200
euro. Inf. m 0911 213 146.  np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
ŠKODU 105 L v dobrom stave.
Garážovaná. Inf. m 0905 153 592.  

np − 645
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š−FELICIU, r. v. 1999, 1.3
Benzín/LPG, 40 kW, zelenej farby,
centrál na DO, alarm, ťažné zaria−
denie, ročná diaľničná. Cena: 1.200
euro, resp., dohodou. Inf. m 0940
887 766. 

np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám ŠKODU 105 L vo výbor−
nom stave + zimné gumy na dis−
koch a bez korózie. Treba vidieť.
Cena: 300 euro, dohoda. Platná
STK + EK. Inf. m 0918 484 196. 

np − 682
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám traktor CRYSTAL 8011 +
poľnohospodárske stroje a príslu−
šenstvo ku traktoru. Inf. m 047/48
79 193, 0915 319 605.        np − 696

nPredám letné pneumatiky na dis−
koch 175/70 R13 . Cena: 60,00 eu−
ro. Inf. m 0908 936 774.  np − 705
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT IBIZA 1,4i, r. v.
5/2005, najazdených 107.000 km.
Top stav. Cena: 3.490 euro. Inf. m
0918 560 880.                 np − 718
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PEUGEOT 405, 1.8 TD,
66 kW, r. v. 1989, STK, EK platné
do r. 2014. Cena: 500 euro, doho−
da istá. Inf. m 0907 426 205.  np −
721
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT CORDOBA 1,4
benzín, r. v. 1998, modrá metalíza,
centrál, nová klimatizácia, hmlov−
ky, 2x airbag, elektronické spúšťa−
nie okien, poťahy, zimné pneuma−
tiky, spoľahlivá. Cena dohodou.
Inf. m 0907 872 831.        np − 722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT TRAFIC, 3−
miestny, r. v. 1995, 2.1 D. Cena:
1.200 euro + dohoda. Inf. m 0905
525 734.                        np − 732
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU COMBI 1.6
B, bielej farby, r. v. 2003, ťažné, e−
lektróny, fólia + nové zimné gumy.
Cena: 3.000 euro, dohoda istá. Inf.
m 0915 813 051.               np − 739

n Predám kočík 3−kombinácia za
60 euro a detské značkové topán−
ky. Inf. m 0907 159 923.  np − 673

n Predám ošípanú váha 240 kg.
Inf. m 0908 805 165.         np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem za veterinárny poplatok
8−mesačné perzské mačiatka (4 ks
sivobiele). Možná aj dohoda. Inf. V.
Krtíš, m 0948 527 534.      np − 650
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďatá králikov
BELGICKÝ OBOR, NEMECKÝ
OBROVITÝ STRAKOŠ, KALI−
FORNSKÝ. Inf. m 0911 264 766.

np − 654
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem nemeckého ovčiaka.
Inf. m 0903 149 432.         np − 667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kačky, mor−
ky, kurence a zmesku. Inf. m 0905
230 767.                         np − 668
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krátkosrsté 8−týždňové
čivavy (psíky) a dojné kozy. Inf.
Horné Strháre, m 047/48 96 347.  

np − 679
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 180 kg.
Cena: 1,70 euro/kg. Inf. m 047/48
79 124 − volať po 17.00 hod. 

np − 684
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chrbtové postrekovače
na hrozno. Inf. m 0904 293 366.

np − 700
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám domáce víno (samoro−
dák bez chemikálií). Inf. m 0907
517 346.                         np − 706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 8−ročného poníka − žre−
bec (kohútik 1 m výška), bielej far−
by. Inf. m 047/48 841 61.  np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá 50 euro/ks.
Inf. m 0910 254 546.         np − 710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 100 kg medu − jarný
2013, 5 euro/kg. Vhodný na drobný
predaj. Inf. m 047/48 83 114.  

np − 712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jarný jačmeň. Cena:
17,00 euro/q. Inf. m 047/48 92 187.  

np − 731

n Prijmem predavača/−ku do chrá−
nenej dielne. Podmienka: znížená
pracovná schopnosť. Inf. m 0915
878 332.                        np − 678
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PONUKA PRÁCE! Hľadám sú−
stružníkov, obrábačov kovov,
programátorov na CNC stroj, zvá−
račov CO2 so základnou skúškou
a aj štátnou skúškou. Volať na tel.
č. m 0903 923 097.          np − 688

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910 989
481.                            np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá BURDY
a módny časopis PRAMO so strih−
mi zo 60−tych až 80−tych rokov?
Inf. m 0911 264 102.      np − 1699

BURZA PRÁCE
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02, 
0905 952 459.    np − 306

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

AUTO − MOTO

Profesionálne a kvalitné čistenie 
interiérov a exteriérov vozidiel za 

výborné ceny.m 0915 972 104 np−526

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

n Predám včelie úle s príslu−
šenstvom. Inf.m 0474831441

np − 1833

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

nPrijmem kuchára/−ku s praxou.
Inf. m 0918 613 809.     np − 653

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,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

RÔZNE

n Prijímam objednávky na ple−
tenie  odevov z vlny. Upletiem
čokoľvek podľa vášho želania!
Inf. 0902 114 335.       np − 677

Spoločnosť
WPP ENERGY 

SLOVAKIA, s. r. o.,
hľadá vhodného kandidáta na

pozíciu obchodného zástupcu.
Ide o prácu na plný úväzok.
Bezplatne zaškolíme a zaučí−
me. Ponúkame: kariérny rast,
benefity, dlhodobú spoluprácu.

Inf. & 0907 818 423. np – 685

n Predám  4 kanistre na PHM a
dva bicykle. m 0917 288 079  

np −1234

nn Predám funkčný malotPredám funkčný malot−−
raktor VARI s príslušenraktor VARI s príslušen−−
stvom − rotovátor, pluh kstvom − rotovátor, pluh k
orbe, vyorávač zemiakov,orbe, vyorávač zemiakov,
riadkovač na zemiaky ariadkovač na zemiaky a
plečku. V dobrom technicplečku. V dobrom technic−−
kom stave, málo používakom stave, málo používa−−
ný. Cena dohodou. Inf. ný. Cena dohodou. Inf. mm
0911 264 102.0911 264 102. np − 703np − 703

n NOČNÝ KLUB V S. TUREJ 
prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické 

dievčatá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, nadštandard−

ný zárobok a peniaze na ruku 
každý deň. Ubytovanie zdarma. 

Pracovná doba i brigádne. Možná
finančná výpomoc. Staň
sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.
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n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                              np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. InfVÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 7230915 813 322, 0905 354 723.  

np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame klimatizované ubyto−
vanie priamo v areáli kúpaliska v
Štúrove. Inf. m 0907 808 649.  

np − 546

n Výpredaj vodovodných batérií
Metalia, rad 55, zľavy 20%, záruka
5 rokov. Inf. m 0907 873 706, 0902
846 560                        np − 632

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.

Inf. m 0905 463 213.  np − 628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam služby v poľnohospo−
dárstve a lesníctve. Inf. m 0918
666 327.                         np − 644

n Predám vstupné brány − jedno−
krídlovú do dvora a 2−krídlovú do
záhrady. Cena dohodou. Inf. m
0908 649 045.                np − 674

n Na pamiatku svojim potomkom
obnovujem starodávny storočný
kroj. Nájde sa niekto, kto mi daru−
je určite súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže na
mojom sú už niektoré časti poško−
dené. Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené gorálky a flitre
na kroje, ponúknite mi. Inf. m 0911
264 102.                        np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hotovostný úver pre zamestna−
ných, dôchodcov, SZČO a mamič−
kám na materskej dovolenke. Inf.
m 0910 843 331.            np − 666

n Predám kotúčovú pílu na drevo
(380 W). Inf. m 0908 508 754.  

np − 681
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594. 

np − 699

n PAINTBALL. Inf. m 0907 419
948.                               np − 716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nMáte doma kmeň orecha, čereš−
ne alebo iný kmeň? Popílim vám
ho kmeňovou pásovou pílou do
priemeru 800 mm. Inf. m 0944 135
133.                              np − 724

l Hľadám priateľa od 65 do 70 ro−
kov na vážnu známosť. Po čase
nasťahovanie možné, okolie V.
Krtíša, nefajčiar. Rozvedený, vdo−
vec. Inf. m 0910 638 572. Na SMS
nereagujem.                   np − 725
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám ľavostrannú bezpeč−
nostnú zámku na dvere so sníma−
čom odtlačkov prstov. Inf. m 0944
311 562.  np − 742

n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v Pôtri. Inf. m 0908 559 835.

np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
detí alebo starších ľudí.
Vypomôžem v domácnosti. Inf. m
0944 344 044.                   np − 745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím vaše dieťa alebo star−
šieho človeka. Len vo V. Krtíši.
Prax a osvedčenie mám.
Vypomôžem v domácnosti. Inf. m
0949 397 593.                np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové vlečky za malot−
raktor + vyorávače zemiakov + 2
ks kolesá 5.00 − 12, novú cirkulár−
ku a dvojpluh za malotraktor T −
4K − 14. Inf. m 0908 805 260.  

np − 748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné priestory.
Inf. m 0911 288 267.       np − 749
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šrotovník. Inf. m 0944
947 031.                         np − 750
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim vyorávač zemiakov zn.
ČERT. Len dobrý stav. Inf. m 0911
299 164.                        np − 751
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Železničnej. Cena dohodou. Inf.
m 0908 927 172.              np − 752
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim 3−izbový byt. Inf. m 0903
506 526.                         np − 753
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve (4 balkóny). Inf. m 0902
934 192.                        np − 754
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sedaciu súpravu poma−
rančovej farby 1 + 2 kusy + spálňu
(farba mahagón) 5 ks. Inf. m 0907
518 420.                       np − 755
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf. m
0948 089 380.                 np − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ustajnenie koní v loka−
lite Modrý Kameň. Ustajnenie v bo−
xoch. Inf. m 0904 994 112. np − 758

n ZOBER SI ÚVER 
A VYHRAJ SMARTFÓN.

Tel. m 0908 355 383, 
0904 256 464. 

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spol.

PROFI CREDIT Slovakia, s. r.o., 
www.peniazeprevas.sk  

np − 553

nn Najlacnejšie úvery bez preNajlacnejšie úvery bez pre−−
verenia príjmu a zaručenia.verenia príjmu a zaručenia.
Kontakt: Kontakt: mm 0905 135 649. 0905 135 649. 

np − 559np − 559

n Brúsenie a lakovanie parkiet
od 9,90 euro/m2 a lepenie PVC a
korku. Inf. m 0908 407 103.

np − 598

n MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n SERVIS BICYKLOV. Inf. m
0907 871 076.               np − 663

n NOVINKA − 
POŽIČKA PRE ŽIVNOSTNÍKOV, 

PODNIKATEĽOV a FIRMY.
Inf. m 0904 256 464,

0908 355 383.    np − 670 Aktualizačné kreditné 
vzdelávanie realizované 

vo Veľkom Krtíši
v zmysle § 42 ods. 4 písm. d)
Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24
júna 2009 o pedagogických 
zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.

PONÚKANÉ PROGRAMY:

l ASERTÍVNE ZVLÁDANIE 
NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH

SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA
Termín:  8.  − 11. júla 2013/ 4 dni

Počet získaných kreditov: 10  

l DOSAHOVANIE PSYCHICKEJ
ODOLNOSTI, ZVLÁDANIE
STRESU A SYNDRÓMU  
VYHORENIA UČITEĽA

Termín 22. − 25. júla 2013/4 dni
Počet získaných kreditov: 10

Cena: 95 eur/ 1 program

Prihlášky prijímame:
Akadémia vzdelávania,
Mierová 1, Veľký Krtíš

t. č. 0902 930 225, 
email: avvk@aveducation.sk

Podrobný popis programov
nájdete na našej stránke

www.aveducation.sk/Veľký Krtíš

PRIHLÁSIŤ SA JE POTREBNÉ
MINIMÁLNE 7 DNÍ PRED 

ZAČIATKOM VZDELÁVANIA !!!

Mesto Veľký Krtíš Vás pozýva
na 2. ročník

Behu ulicami mesta
Veľký Krtíš a

25. ročník Spojárskeho
maratónu

Dňa 7.6.2013 od 16.00 hod. na
Námestie A. H. Škultétyho vo

V.Krtíši. (prezentácia od 15.00 hod.)

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA
l Názov a adresa zamestnávateľa:ZŠ s MŠ, 

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová
l Príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov

alebo príslušná kategória odborných zamestnancov:

UČITEĽ/−KA  ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

UČITEĽ/−KA MATEMATIKY 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

lKvalifikačné predpoklady:v zmysle zákona č. 317/2009 v plnom znení
lZoznam požadovaných dokladov:žiadosť o prijatie do zamestnania 

s profesijným životopisom
l Iné požiadavky a informácie v súvislosti s obsadzovaným 

pracovným miestom: nástup do 1. 09. 2013
l Kontakt: strehovazs@gmail.com, 047/4897251, 0905636359

PO UZÁVIERKE

n Zriadim počítačovú sieť
v kancelárii alebo malej
firme, vrátane pripojenia

na internet. Inf.
m 0904 437 692, e−mail: 
internet@webservis.sk

np − 680

n STAVEBNÉ PRÁCE. 
Inf. m 0902 589 619.  np − 707

ZOZNÁMENIE

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.   

np − 743 a

n Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 743 b
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Zostava FC Baník: Kaczorek − Horn,
Ján Ondrejkov, Daniel Ondrejkov,
Lendvai, Šár, Kukolík, Horváth,
Berec, Sabó, Pixiades. Striedali:
Kukolík − Šiket. Rozhodoval: Žlté
karty: Sabó, Daniel Ondrejkov.
Verkin z Revúcej pred 120 divákmi.

Hostia začali zápas dosť zakríknu−
to, keď sa nechali domácimi zatlačiť

a z toho pramenil tlak domácich. V
2.´ kopali  domáci nepriamy kop,
ktorý hosťujúca obrana odvrátila na
rohový kop. Po chybe hosťujúcej o−
brany v 8.´ sa do gólovej šance do−
stali domáci, ale Kaczorek ich strelu
chytil. V 10.´ kopali domáci priamy
kop. Ich strela išla do múru. Pekne
vystrelili v 15.´ domáci, avšak

Kaczorek ich strelu vyrazil. V 19.´
vystrelil Berec, ale jeho strela išla
nad bránu domácich. V 25.´ strieľa
Horváth, jeho strela opäť išla nad
domácu bránu. Do gólovej šance sa
v 30.´ dostal Sabó, jeho strelu z uh−
la brankár vytlačil na roh. Po nedo−
rozumení v hosťujúcej obrane v 43.´
sa domáci ujali vedenia − 1:0. 

Druhý polčas začali hostia aktív−
nejšie. Výsledkom toho bola v 46.´
šanca Saba, ale jeho strelu brankár
vyrazil na roh. Výhodu priameho ko−
pu mali v 66.´ hostia, ale Berecova

strela išla nad bránu domácich. V 72.´
mali hostia opäť výhodu priameho ko−
pu, ktorý zahrával Ján Ondrejkov, ale
jeho strelu domáci odvrátili na roh. V
84.´ mali hostia šancu na vyrovnanie
Horváthom, ale jeho slabá strela išla
tesne vedľa domácej brány. V 86.´ sa
dostali domáci ku čistej gólovej šanci,
ale ich strela išla nad bránu hostí. V
89.´ kopali hostia nepriamy kop, ale
domáci ho odvrátili do bezpečia. Túto
nedeľu cestujú veľkokrtíšski futbalisti
do Tácht. − TIBOR KRNÁČ − 

IV. liga JUH - Kováčová - V. Krtíš 1:0 (1:0)

V priemernom zápase výhra domácich 

Zostava Čeboviec: L. Bojtoš − L.
Zaťko, J. Husár, P. Balga, I. Mudroň,
K. Dénes,  R. Nozdrovický, M. Jakab,
R. Koncz, D. Cepo, Zs. Bogdányi; na
striedanie: E. Bojtoš, L. Bakša, P.
Bojtoš,; góly: Bogdányi 2,
Nozdrovický 1;  Hostia cestovali na
zápas ku kvalitnému súperovi v oklieš−
tenej zostave. V úvode to domáci vy−

užili a po fatálnej chybe
hosťujúceho brankára
sa už v 3.´ujali vedenia.

Hostia však postupne vyrovnali hru a
nebezpečne ohrozovali domácu bránu.
V 14.´Cepovu strelu brankár iba s ná−
mahou kryl. Vyrovnanie prišlo v 24.´ po
peknej akcii Cepa s Dénesom zakon−
čoval Bogdányi 1:1. V 36.´sa približne
z 18 metrov rozhodol vystreliť
Nozdrovický a dal druhý gól hostí, čím

stanovil polčasový výsledok. 
V druhom polčase sa domáci snažili

o vyrovnanie a zatlačili hostí pred ich
bránu. Čebovčania sa umnou hrou ú−
spešne bránili a v 74.´ upravil na ko−
nečných 1:3 po sóle Bogdányi. Hostia
podali dobrý výkon a s kvalitným súpe−
rom vyhrali zaslúžene, aj keď celé
mužstvo bolo na svadbe svojho spolu−
hráča Štefana Balgu. Poďakovanie
patrí verným fanúšikom z Fan klubu,
ktorí aj teraz zaplnili autobus. 

−ERIK FONÓD−

V. liga D - Radzovce - Čebovce 1:3 (1:2)

Cenné body z horúcej pôdy

Zostava: Sebenský, Schmidt,
Nozdrovický, Gemer, Petrovský,
Miškei, Krivánsky, Očovský, Zivák,
Hampachel, Varga; na striedačke:
Kuzma, Sladovník a  Gyenes. 

Zápas na
kval i tnom
trávniku za−

čal na oboch stranách veľmi opatrne.
V 20.´ domáci obrancovia neudržali ú−
točníka hostí a ten dáva prvý gól zá−
pasu. V 2. polčase v 53.´striedajúci
Kuzma peknou hlavičkou vyrovnal na

1:1. V  60.´ po rohovom kope sa dob−
re uvoľnil hosťujúci hráč Petik a zvýšil
na 1: 2. V 62. ´po centrovanej lopte
hráč hostí svojim druhým gólom zvý−
šil na 1:3.  V 68. ´ kopali hostia pria−
my kop, domáci brankár nevidel loptu
a Petik zvýšil na 1:4. V 82. ´domáci
Varga prešiel cez celú obranu a krás−
nym gólom znížil konečné skóre na
2:4.             − VOJTECH FEKETE −

V. liga D - Nenince - Tomášovce 2:4 (0:1)

Prehra doma mrzí dvojnásobne

Zostava Vinice: Geregai − Súth, Régi,
Boros, Brezovský, Antal,  Gál, Sz.
Tóth, Halko, T. Pobori,  A. Bugyi; na
striedanie : G. Zsigmond, R. Dobos,
T. Tóth, M. Pobori, K. Bugyi. 

Pred zápasom prvých dvoch tí−
mov tabuľky sa spustil silný dážď,
ale kvalitu ihriska to neovplyvnilo.
Domáci si od začiatku vytvorili

miernu územnú pre−
vahu. V úvodných
15 minútach sa však

strely Antala, Gála i Halka neujali.
Hostia potom vyrovnali hru. Mali
výhodu priameho kopu v 19.´, ale
strela išla mimo domácej brány. O
gólovú strelu sa pokúšal v
29.´Antal, lopta však skončila v ru−
kách brankára. V 41.´znovu zahro−
zili hostia, ale Geregai bol na mies−
te. 

Do druhého polčasu nastúpil na−
miesto Poboriho Zsigmond. Hostia
v 54.´ i v 64.´mali výhodu priamych
kopov, ale strely skončili vedľa brá−
ny domácich. V 67.´sa radovali do−
máci, keď víťazný gól stretnutia
strelil Szilárd Tóth. Domáci sa sna−
žili potvrdiť víťazstvo druhým gó−
lom, ale strela Tótha v 74.´i pekné
kombinácie Bugyiho s Tóthom v 80
a 82.´zostali nevyužité. O týždeň
cestuje Vinica na derby do
Sklabinej. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

V. liga D - Vinica - Hrnč. Ves 1:0 (0:0)

Po daždi úspšnejší domáci

Góly: Kminiak, Sokol, Daraby, Klátik,
Korbeľ, vlastný Gašpar, Kminiak,
Báťka, Tóth. Zostava D. Strehovej:
Daniel Hriň − Báťka, Žilka, Klátik, Drozd
− Marek Hriň, Abelovský, Richard
Hudec, Sokol − Korbeľ, Kminiak.
Striedali: 59.́  Richard Hudec − Marcel
Hudec, 73.́  Abelovský − Tóth. Žltá kar−
ta: hostia: 30.́  Kminiak, domáci: 42.́
Vilhalm, 74.́  Rácz, 77.́  Hanius, 86.́

Agócs. Rozhodoval: Andrej Melich z
B. Bystrice pred 60 divákmi.

Kminiak svoj únik v 6.´ zakončil stre−
lou do tyče. Po nahrávke Sokola v
14.´ Kminiak povedľa vybiehajúceho
brankára vsietil úvodný gól stretnutia.
Po hrubej chybe domácej obrany v
23.´ Sokol samostatný nájazd preme−
nil na 2:0. V 34.´ domáci Daraby
prudkou strelou ku tyči prekvapil o−

branu D. Strehovej a znížil na 2:1. V
45.´ Klátik z priameho kopu z 25 m
prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste
a gólom do šatne uzemnil domácich
futbalistov, ktorí sa začali v závere I.
polčasu chytať. 

Po hrubej chybe obrany D.
Strehovej v 54.´ Vilhalm ohrozil tvrdou
strelou brankára Hriňa. Rusó v 55.´
trafil brvno dolnostrehovskej brány a v
tej istej minúte hneď z protiútoku pri
reklamácii ofsajdu domácich, ušiel o−
brane Korbeľ a zvýšil blafákom na
brankára na 1:4. Po Kminiakovom

centri v 58.´ si dal vlastný gól domáci
Gašpar. Kminiak ušiel domácej obra−
ne v 68.´ a svoje sólo zakončil strelou
z uhla do prázdnej brány. Po faule
Rácza na prenikajúceho Drozda od−
pískal rozhodca v 74.´ pokutový kop,
ktorý zahral Báťka, ale brankár domá−
cich mu strelu vyrazil pred seba a do−
rážku vrátil Báťka do siete. V 78.´
Hanus fauloval v pokutovom území
Tótha a ďalší pokutový kop premenil
Tóth na konečných 1:8.  Dolnostrehovskí
futbalisti 9.6. vycestujú na pôdu súpera
do Tomášoviec.        − JÁN HRIŇ − 

V. liga D - Hajnáčka - D. Strehová 1:8 (1:3)

Strelecký koncert Dolnostrehovčanov

Zostava VK:  Weisz, Miškei, Fodor,
Gemer, Lauko, Petrus, Kušický,
Ádam, Greguš, Lancini, Švonavec
(Hodási). Po obojstranne opatrnom ú−
vode sa vedenia ujali domáci v 35. mi−
núte.  V druhom polčase dorastenci
Baníka síce pridali, avšak vyrovnať sa
im nepodarilo. Naopak v závere zápa−
su, v 85. a 88. minúte, domáci hráči
dvakrát skórovali, keď už útočili do o−
tvorenej obrany hostí. Krtíšania v tomto
zápase nepredviedli svoj štandardný vý−
kon, naproti tomu hráči Fiľakova ukáza−
li väčšiu  chuť zvíťaziť a  tri body za svoj
výkon získali zaslúžene. −M. GREGUŠ−

IV. liga dorast -  
Fiľakovo -V.Krtíš 3:0

Zostava domácich: Holub, Rajťuk,
Zachar, Holovic, Násaly, J. Havrila,
Ma. Varholák, Mi. Varholák, Béreš,
Ďorď, N. Havrila, stried.: Ábelovský,
Grešina, Kollár.

Mužstvá z čela tabuľky začali s veľ−

kým nasadením. V
3.´min. strieľa N. Havrila
ale vedľa, tak ako aj o

chvíľu nato, keď zaváhal. Domáci mali
územnú prevahu, ale hostia využili
každú príležitosť − pri prudkej strele
musel zasahovať brankár Holub. V
13.´ skúšal šťastie Béreš, no brankár
bol pozorný. Skúsené mužstvo hostí

postupne hru vyrovnalo a pričinilo sa o
kvalitný zápas. Po rýchlej kontre v 24.´
hostia otvorili skóre 0:1. V 26.´ brankár
chytil strelu Ma. Varholáka. V 38.´
Holub bravúrne chytil technickú strelu.
Havrilova príležitosť v 42.´skončila sla−
bou strelou.  Na bránkovej čiare za−
chraňoval v 44.´ Zachar. II. pol. začali
domáci miernym tlakom, no gól neda−
li, hoci príležitosti boli, len zakončenie
mali žalostné. V 50.´ bola trma − vrcma

pred bránou hostí − no bez efektu.
Rozhodca odpustil domácim v 52.´ faul
v 16−tke. Hostia v 83.´ zahodili samo−
statný únik na bránu. Domáci na konci
zahrali vabank, no gól nedokázali dať
ani z 5−tky. Hostia zápas zvládli, dali
gól a tri body si odviezli. Snahu domá−
cich a bojovnosť im nemožno vytknúť,
len zakončovanie a za hru si zaslúžili
remízu.  S. Ďarmoty v nedeľu privítajú o
17,00 hod. Hajnáčku. − JOZEF BAČA −

V. liga D - S. Ďarmoty - Hnúšťa 0:1 (0:1)

Útlm domácich pokračuje

Je veľa lások na svete,
každá však je iná... Tá Vaša

nech je najkrajšia, 
vždy úprimná a verná!

Žofia a Štefan Balgovci 
uzavreli manželstvo  1. júna, 

k čomu im zo srdca blahoželá 
a praje veľa zdravia a šťastia 

na spoločnej ceste 
životom vedenie

klubu, spoluhráči
a fanúšikovia. 
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Zostava Príbeliec: Černoch,
Pavlovkin, Trebuľa, Prešinský, P.
Červoč, M. Červoč, I. Ďurčok, M. Ď−
určok, Horváth, M. Červoč, Cesnak,

Holík; na striedanie: Pástor. 
Prvý polčas zápasu bol celkom dobrý
a diváci videli solídny futbal. Ibaže v
zápasoch, v ktorých sa hrá o záchra−

nu, vedia zamiešať karty aj rozhodco−
via a vedia, čo majú , resp. nemajú ro−
biť. Takže pod konečný výsledok sa
podpísala nielen absencia 5 hráčov zo
základnej zostavy, dokonca k nim pri−
budol ďalší vylúčený, a tiež rozhodca,
prispel svojimi verdiktmi: dve jedenást−
ky, 6 žltých a 2 červené karty. 

− ĎURČOK − 

V. liga D - Tornaľa - Príbelce 6:2 (3:2)

Príbelce sa nevedia zbaviť futbalovej smoly

Zostava Sklabinej: Š.  Koči,  D.
Drienovský, Ďurica, Maslaňák,  M.
Drienovský,  I. Černák, Ľ. Koči,
Žingor, Kováč, Macko,  Zošák,
stried. M. Černák.   

Spočiatku sa družstvá spoznávali.
Na začiatku v 13.´ vyšla domácim
rýchla kontra a ujali sa vedenia − 1:0.

Domáci v 23.´ pohrozili opäť, no Koči
vyrazil strelu na roh. Hostia v 31.´ za−
hrávali štandardku bez gólového efek−
tu. Po peknej kombinácii v 43.´ hostia
vyrovnali M. Drienovským na 1:1. 

V II. pol. si hneď hostia vypracovali
šancu Mackom, ktorý tesne minul do−
mácu bránu. Zápas sa odohrával v

strede ihriska s väčšou kontrolou lopty
zo strany mužstva Sklabinej. Po sa−
mostatnom nájazde v 64.´ išiel Macko
sám na bránku, no brankár jeho strelu
chytil. V nasledujúcich minútach sa
hra prelievala z jednej strany na druhú
a hostia udržali výsledok 1:1. Vedenie
mužstva Sklabinej ďakuje za predve−
dený bojovný, no zároveň jeho členov
mrzí, že tí, ktorí mohli, neprišli bojovať
za sklabinský dres.

− IVAN BOLIBRUCH − 

V. liga D - Lubeník - Sklabiná 1:1 (1:1) 

Remíza s dvanástym v tabuľke
IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

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

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

1:8
2:4
1:3
6:2
1:0
1:1
0:1

I. trieda okres

Góly: D − M. Babka 2x, Belá, Majer,
Lőcsa, Balga, H − Laššan; najlepší:
D − Nagypál, H − Laššan, zostavy: D
− Bartoš, Galčík, Macko, Belá, M.
Babka, Majdán, Majer, Petrovič,
Pavlík, Nagypál, Lőcsa, stried.:
Balga, Žilka, R. Babka, Husár, H −
Pűšpőky, Andok, Laššan, Režňák,
L. Bednár, Ubertáš, Bariak, Matúška,
Melišík, Špaldoň, Novák, stried.:
Šesták, L. Bednár, Tomaškin. 

Domáci sa pripravili svedomito na
silného súpera, no chýbali diváci.
Skóre otvorili už v 20. sekunde
Belom. V 8.´ mal šancu Andok vzá−
pätí Špaldoň. Mackova strela išla v
9.´ nad, aj v 11.´ Belova, ako aj v
13.´ obrovská šanca M. Babku.
Rovnako o 2 min. neskóroval Majer
a v 17.´nepremenil tutovku Belá. M.
Babka sa pohral s celou obranou
súpera − 2:0 a hneď po ňom zvýšil aj
Lőcsa − 3:0. V 38.´    nádherný cen−
ter Galčíka − nahral M. Babkovi a ten
hlavičkoval − 4:0. V 42.´ Lőcseho
strelu brankár kryje a Špaldoňova
strela ide vedľa.
II. pol. sa hral vo vlažnom tempe. V
48.´  Laššan znížil na 4:1. Domáci
dávajú v 54.´ M. Babkom − 5:1, 79.´
Balgom − 6:1. V 88.´ Balgova strela
tancovala na čiare − no do brány ne−
došla. Vedenie ďakuje domácim
hráčom za skvelý výkon.     − JÁN

PAVLÍK −  
Góly: D − M. Balík, H − Sebenský, naj−
lepší hráč: D − Kroták, H − Násaly; zo−
stavy: D − Benko, Andok, Kroták,
Vozár, Stankovič, Cúth, M. Balik, Ši−
mún, Vlačuha, P. Balík, Ľupták,
stried.: Bán, Kramarovič; H − Chrien,
T. Tóth, Z. Balla, Celleng, R. Balla,
Sliacky, Násaly, Vrbovkay,
Sebenský, Rybár, Povalač, stried.:
Kotian. 
V zápase prevládala bojovnosť nad

futbalovým umením a mužstvá sa
rozišli so spravodlivou remízou. 

− MILAN MIKUŠ − 

Góly: D − P. Filip, Béreš; najlepší:
D − Karasy, H − Stančík; zostavy:
D − Hromada, Balga, Černík,
Karasy, Sabo, Dadko, Štefan,
Béreš, M. Filip, P. Filip, Šoltýs,
stried.: M. Liska, Lalík, I. Filip, M.
Melicher, Jánošík; H − Stančík,
Fašang, Augustín, Korpáš, Konc,
Kováč, Fischer, Kereš, Hojsa,
Nácesta, Kováč, stried.: Sás,
Fašang, Santoris, Stacho.

Na začiatku zápasu sme si minú−
tou ticha pripomenuli pamiatku zo−
snulého J. Šípoša. Zápas sa od za−
čiatku domácim nedaril. Domáci sa
slabo pohybovali po ihrisku, nakoľko
sa hostia snažili strhnúť víťazstvo na
svoju stranu. Hralo sa nedisciplino−
vane. Domáci nevyužili 5 vyložene
gólových šancí, hostia tiež mali dob−
ré šance a treba ich pochváliť za ko−
rektnú hru, ako aj rozhodcov.  

− JOZEF KARASY −  

Gól: D − Gluch; najlepší hráč: D −
Gluch, H − E. Krupčiak; zostavy: D −
Bablena, Radoš, Motoška, Krnáč,
Zolnay, Nemčok, Skabella, Bakoš,
Dobra, Žingor, Gluch, stried.: Šram−
ka, Adam, Šaranko, Paterman; H −
Mics, Nagy, K. Radoš, Kalmár,
Buček, Krupčiak, Nedela, J. Ďurás,
Oroszlányi, Molnár, Gyurász, stried.:
O. Krupčiak, Mihalovič, R. Ďurás, L.
Radoš. 

Začiatok zápasu sa niesol vo vzá−
jomnom oťukávaním, pričom hostia v
18.´ E. Krupčiakom zoči−voči bran−
károvi nedali. Po tomto momente sa
domáci predviedli strelami Bakoša,
Skabellu, Glucha a Žingora. V II. pol.
mali domáci navrch, keď jedinú šan−
cu po Žingorovej prihrávke premenil
na gól Gluch. V 82.´ mohol rozhod−
núť Žingor, keď sám išiel na branká−
ra a v poslednej chvíli chcel prihrať
Gluchovi, čím spálili  gólovú šancu.
Ďalšie nevyužité šance mali Žingor a
Chluch.            − ERVÍN VLADÁR − 

Góly: D − Drozd, Chovan, Zuzina,
Miter; najlepší hráč: D − Drozd,  H −
Bartoš; zostavy: D − Veľkov,
Matejkin, Zuzina, R. Kubolek,
Petkov, Miter, Odaloš, Oláh,
Chovan, Halama, Drozd, stried.:
Zvara, Bariak, J. Kubolek, M.
Kubolek; H − Bartoš, Ubrankovič,
Rég, L. Garaj, Halás, Merica, Lajtoš,
Faršang, Bavko. 

Hostia nastúpili na zápas iba de−
viati, bránili sa výborne. Domáci dali
gól už v 10.´ Drozdom, medzitým za−
hodili penaltu Odalošom  a po zra−
neniach hostia do II. pol. nenastúpi−
li, lebo klesol ich počet pod sedem.

− VLADIMÍR GRNÁČ − 

Góly: D − Mihálik 2x, N. Híveľ, ml, P.
Péter, H − Nasvadi; najlepší hráč: D −
P. Belák, H − Nasvadi, zostavy: D −
Gőrőg, Balga, Sliacky, Iždinský,
Péter, N. Híveš, st., N. Híveš ml.,
Jánoška, Szatmári, Klacso, stried.:
Belák, Krekáč, Szabó, Balla; H −
Hudec, Baláž, Mihalovič, Bolgár,
Zolczer, Balga, Varga, Buriš, Kollár,
Málik, Nasvadi, Kováč, stried.:
Husár, Krupčiak, Kuzma.  

Domáci hneď od začiatku zápasu
prebrali iniciatívu, vypracovali si veľa
šanci, ale nevyužili ich. Hostia po
chybe dobácej obrany získali vede−
nie. Po góle domáci zaútočili a po
peknej akcii vyrovnali na 1:1, ďalej
útočili a po strele Mihálika zaslúžene
získali vedenie 2:1. Na začiatku II.
pol. domáci nevyužili 2 veľké šance. Aj
naďalej mali hru pod kontrolou a pek−
nou strelou zvýšili na 3:1. Hralo sa me−
dzi 16−tkami, domáci udržali zápas a
poslednou ukážkovou strelou Mihálika
stanovili skóre na 4:1. Vedenie domá−
cich ďakuje hráčom za predvedený vý−
kon a gratuluje k narodením P.
Belákovi.       − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

I.okresná trieda  − 17. kolo

Sklabiná "B" − M. Zlievce 12:0
Kosihy n. I. − V. Zlievce/D.

Strehová "B" 2:1
Bušince − Sečianky 7:4

Dorast 5. liga: Bušince − Vidiná 8:0

II.okresná trieda  

l Lesenice − M. Kameň 6:1 (4:0)
Gól už v 20. sekunde 

l S. Plachtince − K. Kosihy
1:1 (0:1)

Spravodlivá remíza 

l Záhorce − Hrušov 2:0 (0:0)
Priemerný futbal 

l Olováry − Balog n.I.  1:0 (0:0)
Kvalitný zápas vedúcich

mužstiev 

l D. Lom − Želovce 4:0 (4:0)
Zápas nedohrali 

lO. N. Ves − V. Čalomija 4:1 (2:1)
Jednoznačný zápas pre domácich
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Jozef Pažitka, V. Krtíš, 82 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 82 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 77 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 75 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 75 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 74 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 74 b
František Fónod, Čebovce, 73 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 73 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 73 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 72 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 72 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 72 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 71 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 71 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 70 b.
František Petényi, Vinica, 65 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 65 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 64 b.
Štefan Filip, Záhorce, 64 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 63 b.
Miro Černák, M. Kameň, 63 b.
Pavel Filip, Záhorce, 62 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 62 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 62 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 62 b.

Jozef Kováč, Vinica, 62 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 62 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 62 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 61 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 61 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom, 60 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 59 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 58 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 57 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 56 b.
Ján Kiss, Vinica, 56 b.
Erik Košík, Čebovce, 56 b.
Erika Macková, Záhorce, 52 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 51 b.
Ján Macka, Záhorce, 50 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 49 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 39 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 27 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 26 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 26 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 19 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 4 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 2 b.
Samko Bulin, Nenince, 2 b.

Informácie na tel. č.: 047 /48 31 333
(pondelok − piatok, 8.00 − 16.00 hod)

T E A T R O   T A T R O

Zázračný divadelný
automat

Účinkujú: Ondrej Spišák/Daniel
Majling, Róbert Jakab, Lukáš Latinák,
Martin Nahálka, Milan Ondrík, Milan
Vojtela. Zimná olympiáda uprostred
horúceho leta. Unikátny automat
programovaný divákmi prináša atmo−
sféru zimných olympijských hier do
Európy. Nervydrásajúce športové zá−
polenia v podaní súboru ovenčeného
zlatou medailou z Kanady. Stačí roz−
krútiť koleso šťastia a naživo uvidíte
to, čo poznáte z televíznych obrazo−
viek!

AMFITEÁTER V. KRTÍŠ −
6.7.2013 od 19:00 hod.
Vstupné v predpredaji 6 eur je 

v MsKSu vo V.Krtíši 
(od 8:00 − 15:00 hod., 

tel.: 047/4831376, 4830347).

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

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: Fiľakovo − Kováčová

IV. liga JUH: Jesenské − Podlavice

IV. liga JUH:  Č. Balog − Badín

IV. liga JUH: Tachty − V. Krtíš

V. liga D: Hnúšťa − Lubeník

IV. liga JUH: Revúca − Š. Bane

IV. liga JUH:  Žarnovica − Poltár

V. liga D: S. Ďarmoty − Hajnáčka

IV. liga JUH: Málinec − Divín

V. liga D: Sklabiná − Vinica

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA: 11.−12. KOLO

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

V. liga D: Hrnč. Ves − Tornaľa

V. liga D: Čebovce − Nenince

I. trieda: Op. N. Ves − Lesenice

I. trieda: Želovce  − Olováry

I. trieda:  Hrušov − S. Plachtince

V. liga D: Príbelce − Radzovce

V. liga D: Tomášovce − D. Strehová

I. trieda: Balog n.I. − Záhorce

I. trieda: V. Čalomija − D. Lom

I. trieda: K. Kosihy − M. Kameň

Darovanie krvi
Uskutoční sa 6. 6. 2013 (vo švrtok) na novej baníckej slobo−

dárni vo V.Krtíši v priestoroch reštaurácie Gastro Hell, v čase od 7.30
do 10.00 hodiny. Darcovia krvi, okrem pitného režimu a ľahkých raňa−
jok, nezabudnite na preukaz darcu, občiansky preukaz a kartičku pois−
tenca. Prvodarcovia potrebujú OP a kartičku poistenca. Darovanie krvi bu−
de venované Svetovému dňu darcov krvi, ktoré si spoločne pripomenieme
v tento deň − nielen pravidelní darcovia krvi, ale aj prvodarcovia a študen−
ti. Všetci ste srdečne vítaní, pretože svojim humánnym činom môžete po−
môcť prinavracať zdravie a zachraňovať životy. −J.UBRANKOVIČOVÁ−

Poradie futbalovej tipovačky po 10. kole
(Do poradia sme nepočítali a ani nebudeme počítať

zápasy D. Strehová  − Nenince  a Hnúšťa − Hajnáčka!)

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA 
VO VEĽKOM KRTÍŠI  POZÝVA NA 



n Ponúkam ustajnenie koní v lo−
kalite Modrý Kameň. Ustajnenie v
boxoch. Inf. & 0904 994 112.  

np − 758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 17. 5. sa na Píseckej našiel
zväzok štyroch kľúčov s príves−
kom. Majiteľ sa môže prihlásiť v
redakcii.                       np − 759
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom (rozloha 100
m2, záhrada 2.000 m2). Cena do−
hodou. Inf. & + 36 30 893 93 56, +
36 205 86 09 70.             np − 760
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu pilčíka bez vodič−
ského preukazu. Inf. & 0919 290
325, 0911 348 719 

np − 762
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf.& 0908 885
155.                           np − 763
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PO UZÁVIERKE

VV ObFZ Veľký Krtíš dňa 29.05.2013 okrem iných:
−    v odvolacom konaní zmenil  rozhodnutie ŠTK, v zmys−
le SP čl. 128,  ktoré bolo uverejnené v Spravodaji č. 45
zo dňa 16.5.2013 pod ŠTK 45/5, nasledovne − 11. kolo II.
triedy dospelých zo dňa 1.5.2013 nedohrané MFS medzi
FK Bušince – FK Kosihy n. I. kontumuje v prospech FK
Kosihy n. I. a priznáva 3 body a skóre 0:3.
−  ruší rozhodnutie ŠTK uverejnené v Spravodaji č. 46 zo
dňa 23.5.2013 pod ŠTK 46/3,
− Nariaďuje od nového súťažného ročníka 2013/2014 za−
vedenie video nahrávku z MFS dospelých I. trieda a II.
trieda.
−  schválil zavedenie elektronickej mesačnej faktúry v sys−
téme ISSF od 1. 7. 2013 pre FK I. triedy a II. triedy do−
spelých. (podrobnejšie informácie v správach zo sekreta−
riátu v Spravodaji č. 48),
−  Rozhodnutím VV ObFZ bolo schválené začatie pilotnej
prevádzky ISSF − vyhotovenie elektronického Zápisu o
stretnutí pre I. triedu a II. triedu dospelých. To znamená,
že od nového súťažného ročníka 2013/2014  je elektro−
nický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený
v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o
stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako
doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné tech−
nické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti
pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako
pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi zna−
mená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote
pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na
stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a
uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF,
po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, ulo−
ží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mies−
te konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24
hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevy−
tvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na
mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do
Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu",

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďuje  odohrať MFS nasledovne: a) I. žiaci sk. „A“

18. kolo Vinica – O. N. Ves dňa 2.6.2013 o 14:00 h.,
Vinica uhradí poplatok 5 �, b) I. trieda dospelí 21. kolo
Hrušov – S. Plachtince o 14:00 h., c) II. trieda dospelí 20.
kolo Sečianky – Kosihy n. I. o 14:00 h., d) I. trieda dospelí
22. kolo S. Plachtince – Balog 16.6.2013 o 11:00 h.,
Balog uhradí poplatok 3 eurá�.

Žiadame FK M. Zlievce o zaplatenie náležitosti R a AR
v zmysle RS 2012/2013 časť D/3. pod následkom discip−
linárneho konania. Termín predloženia dokladu na sekre−
tariát o úhrade náležitostí pre R a AR je do 5.6.2013 do
15:00 h.

Žiadame FK M. Zlievce o predloženie RP hráča č. 6
Katalín Vladimír z MFS II. triedy dospelých 18. kolo M.
Zlievce – Sečianky na zasadnutie komisie dňa 5.6.2013
do 15:00 h. (Neidentifikovateľný hráč pod uvedeným  čís−

lom RP v zápise o stretnutí).
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)

D118 ŽK zo dňa 28.5.2013 I. tr. dospelí: P. Oláh
1311482, P. Chovan 1102674, J. Matejkin 1152035 D.
Lom, L. Ubrankovič 1176035, K. Faršang 1088286P.
Rég 1251682 Želovce, P. Péter 1211080 O. N. Ves, J.
Bakoš 1222125 Olováry, R. Nászvadi 1209464, B.
Hudec 1136095 V. ČalomijaG. Povaľač 1156011, R.
Balla 1232213 K. Kosihy, R. Sabo 1220935, R. Šoltýs
1079777, R. Jánošík 1211082 Záhorce, P. Andok
1169260, M. Melišík 1078252 M. Kameň, P. Cúth
0206379, M. Lupták 1197711 S. Plachtince.
ŽK II. trieda: P. Gonda 1252036, M. Maruškin 1131351,
M. Oláh 1183971, Vladimír Katalin M. Zlievce, P. Oláh
122228, S. Šedro 1035346 D. Strehová „B“, P. Barko
1188969 Bušince, A. Pásztor 1090275 Kosihy n. I., L.
Cengel 1092377, L. Blaško 1103274, G. Varga 1112011,
N. Morvai 1174407 Sečianky.
D119 R. Krisztián 1141128 Balog 1 MFS nepod. od
22.5.2013 podľa 1/13−5a, poplatok 5 eur�.
D120 DK prejednala žiadosť hráča FK Bušince Karol
Rácz 1151078 a zamieta ju, poplatok 7 eur.
D121 DK prejednala žiadosť hráča FK Bušince Tibor
Rácz 1138504 a zamieta ju, poplatok 7 eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od
zverejnenia v Spravodaji ObFZ.  
Správy zo sekretariátu: Upozorňujeme všetky futbalo−
vé kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových
preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľa−
dom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je
neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potreb−
né hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípad−
ne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podo−
be nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhla−
siť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v IS−
SF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak
aby sa nahrala fo−
tografia od ramien
vyššie s jasnými
črtami tváre. V prí−
pade, že klub zistí
u svojho hráča ne−
zrovnalosť údajov
zaznačených v pa−
pierovom RP s ú−
dajmi v ISSF, na−
vštívi svojmu byd−
lisku najbližšiu
matriku (ObFZ) a
predloží matrikáro−
vi takýto RP.
Ostatné zabezpečí
matrika.

KR predvoláva
dňa 5.6.2013 o
15:00 h. na zasad−
nutie komisie roz−
hodcov: Gabriel

Skabella, Marián Skabella a Ladislav Majer. Zmena DL
č. 20: II. trieda dospelí 19. kolo Sklabiná „B“ – M. Zlievce
(2.6.2013 o 17:00 h. KR, KR)  trieda dospelí 20. kolo
2.6.2013 o 17:00 h.  Olováry – Balog (DZ M. Halaj).

predseda ObFZ, LADISLAV KRNÁČ

KR (predseda Peter Kuchársky), delegačný list č. 21 
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Počasie nás po ostatné dni neteší, radosť však ur−
čite robí hubárom. Na huby sa vybral koncom má−
ja aj Pavel Pavlov z D. Plachtiniec a ani nie za ho−
dinku sa mu podarilo nájsť takéto krásne dubáky.
Samozrejme, ako správny hubár, miesto nálezu
nám neprezradil. Ako sa zdá, aj napriek tomu, že
je máj studený, vlhké počasie hubám praje aj pri
nižších teplotách. 
Pochváľte sa aj vy
našim čitate−
ľom a pošlite
nám do re−
dakcie foto−
grafiu s va−
šim hubár−
skym „úlov−
kom“.       −ms−

Dážď teší hubárov


