
09:50 − Asijina voľba 12/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −
Dámsky klub 13:55 − Postav

dom, zasaď strom 14:30 − Pravdivé príbehy s
Katkou Brychtovou: Puto 15:10 − Asijina voľba
13/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 − Destinácia svet:
Nezvyčajná tazmánia 17:10 − Podvodníci v akcii
II 9/10 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10 −
Počasie 20:20 − Liga majstrov 22:50 − Liga maj−
strov − zostrihy 00:10 − Profesionáli II: Obetný
baránok 10/13 01:00 − Svet v obrazoch 01:25 −
Dámsky klub 02:55 − Sila lásky V. 192 03:45 −
Asijina voľba 13/88 04:30 − Správy RTVS "N" 

09:45 − Koniari sveta:
Gaučovia z Patagónie 3/20
10:15 − Ukrajinský magazín
10:45 − Fokus zdravie 11:30 −

Ambulancia: Život v pohybe aj po cievnej moz−
govej príhode 12:00 − Živá panoráma 12:30 −

ArtSpektrum 12:35 − Jánošíkove dni 2001 13:05 −
Jastrabka 13:35 − Priateľstvá padajúceho lístia
15:05 − A3UM: AKTIVISTI 15:30 − VAT − Veda a
technika 15:55 − Maďarský magazín 16:25 −
Energetika 16:45 − Fokus spotrebiteľ 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Symboly krásy: Japonské
vnútorné priečky 18:25 − Test magazín 18:40 −
Večerníček: Kominárik a kocúrik 3/7 18:45 −
Krtko: Krtko a zápalky 19:00 − Správy RTVS "N"
19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)celebrity: Milan
Pribula 20:00 − Bude nám horúco? 21:00 −
Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku:
Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku −
Ochotníci 21:30 − Správy a komentáre 21:50 −
Počasie 21:55 − Góly − body − sekundy 22:05 − Nová
vlna v českom filme: "Intimní osvětlení" 23:10 −
Polícia 23:25 − Profesionál 23:45 − Správy RTVS
"N" 00:30 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:40 − Kobra 11 IX. 3/16
11:40 − Mentalista IV.

13/24 12:40 − Dr. House IV. 11/16 13:35 − Krok za

krokom III. 5/23 14:05 − FARMA 15:25 − Dva a pol
chlapa VI. 22/24 15:55 − NCIS − Námorný vyšetro−
vací úrad VII. 22/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:15 − POČASIE 20:30 − Modré z neba
22:30 − Nočné Televízne noviny 23:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 22/24 00:00 −
Kobra 11 IX. 3/16 01:00 − Mentalista IV. 13/24 01:40
− Dr. House IV. 11/16 02:20 − Prežila som peklo
03:55 − Kobra 11 IX. 3/16 04:55 − TELEVÍZNE NO−
VINY 

09:55 − KLAN 14 11:00 −
Kutyil s.r.o. 12 12:00 − NOVI−
NY O 12:00 12:30 − Kosti 13
13:30 − Kosti IV. 5 14:30 −

Vyvolení − Dom snov 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:45
− KLAN 15 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00
− ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 −
Panelák: Rozlúčka so slobodou 21:40 − VyVolení
− Dom snov − KRUH PRAVDY 23:00 − Vtierka
Castle V. 4 00:00 − Vtierka Castle III. 12 01:00 −
Kosti VI. 23/23 01:55 − Kosti VII. 1/13 
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09:50 − Asijina voľba 13/88
10:45 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 13:50 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 −
Asijina voľba 14/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Stratení v Austrálii 17:10 −
Podvodníci v akcii II 10/10 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly − body −
sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Luther 5/6 21:10 −
Luther 6/6 22:10 − Kriminálka Staré Mesto:
Prípad zlatej smrti 3/7 23:10 − Reportéri 23:35 −
Profesionáli II: Útok na CI5 11/13 00:25 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Nočný
vrah 00:55 − Najväčšie kriminálne prípady
Slovenska: Čubirková 01:20 − Dámsky klub 02:50
− Sila lásky V. 193 03:45 − Asijina voľba 14/88 04:30

− Správy RTVS "N" 

10:00 − Nezvyčajné príbehy
na slovenskom sídlisku:

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku −

Ochotníci 10:25 − Maďarský magazín 11:00 −
Fokus spotrebiteľ 11:45 − Pred rokmi... 12:10 − Ži−
vá panoráma 12:35 − ArtSpektrum 12:40 − Zahraj
nam,muzika, vesele: Kde vládne úsmev, alebo
ako ten čas letí 13:15 − Noc v archíve: Dovolenky
a cestovanie 15:00 − Senior klub 15:30 − Televízny
klub nepočujúcich 15:55 − Rómsky magazín 16:25
− Polícia 16:45 − Fokus právo 17:30 − Správy RTVS
z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek
18:00 − Cena prírody II.: Únia Zelených 9 18:20 −
Halali 18:40 − Večerníček: Kominárik a kocúrik
4/7 18:45 − Krtko: Krtko chemikom 19:00 − Správy
RTVS "N" 19:45 − Počasie 19:48 − (Ne)celebrity:
Julo Konček 19:55 − Planéta dinosaurov: Celkom
iný svet 20:45 − Futbal − Európska liga 23:00 −
Góly − body − sekundy 23:05 − Počasie 23:10 − Čes−
ké milovanie: O láske stratenej 23:40 − Správy
RTVS "N" 00:30 − ArtSpektrum 

08:30 − Modré z neba 10:30
− Chlapi neplačú 11:35 −
Kobra 11 IX. 4/16 12:40 −

Mentalista IV. 14/24 13:35 − Dr. House IV. 12−13/16

15:25 − Dva a pol chlapa VI. 23/24 15:55 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 23/24 17:00 −
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX
17:50 − Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 −
POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 − FARMA
23:00 − Nočné Televízne noviny 23:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 23/24 00:25 −
Kobra 11 IX. 4/16 01:20 − Mentalista IV. 14/24 02:00
− Dr. House IV. 12/16 02:55 − FARMA 03:55 − Dr.

House IV. 13/16 

09:55 − KLAN 15 11:00 −
Kutyil s.r.o. 13 12:00 − NO−

VINY O 12:00 12:30 − Kosti 14 13:30 − Kosti IV. 6
14:30 − VyVolení − Dom snov − KRUH PRAVDY
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:45 − KLAN 16 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák: Tradície
21:40 − Vyvolení − Dom snov 23:00 − Gigolovia
00:00 − Zlý poliš 02:50 − Gigolovia 03:45 − Damages
− V ohrození života IV. 9 04:35 − KRIMI 

ŠTVRTOK 19. 9.

Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmer:

RYBA V TROJKE
8. 10. 2013 (KD V. Krtíš)

Kriminálna komédia o tom, že podceňovať 
sluhov sa nevypláca.

Hrajú: Mária KRÁĽOVIČOVÁ,
Zuzana Kocúriková, Zdena
Studénková, Jozef Vajda

Réžia: Peter MIKULÍK
Hudba: Braňo KOSTKA

Vstupné v predpredaji 13,50 eur
je na MsKS vo V. Krtíši 

(od 8:00 − 15:00 hod.,
tel.č. 047/4831376, 4830347 ).

Podmienky účasti výberového konania: 
l Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009
Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi−
kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
l prax najmenej päť rokov v predškolskom zariadení MŠ.
Iné kritériá a požiadavky:
l Znalosť štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka predškolského zariadenia.

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:
l Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska,
l overená kópia dokladov o vzdelaní,
l doklady o dĺžke pedagogickej praxe,
l stručný profesijný životopis,
l doklad o zdravotnej spôsobilosti,
l návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia, 
l výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
l súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. Z., o ochrane osobných údajov.

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽ/−KA MATERSKEJ ŠKOLY −Obec Kamenné Kosihy
Na základe § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. Z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/−ka predškolského zariadenia 
Materská škola, s vyučovacím jazykom maďarským s nástupom od 1. 11. 2013 so sídlom Kamenné Kosihy č. 3.

Termín podania prihlášky je do 30. 9. 2013 do 16.00 hod., v podateľni Obecného úradu Kamenné Kosihy č. 3, 991 27 K. Kosihy č. 3.
Obálku označiť: NEOTVÁRAŤ − Výberové konanie − MŠ Kamenné Kosihy č. 3. Tibor Ďurkovič, starosta obce 



10:50 − Duel 11:15 − 5 proti
5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 14:00

− Postav dom, zasaď strom 14:30 − Nebíčko v pa−
puľke: Východná 15:10 − Asijina voľba 15/88 16:00
− Správy RTVS 16:20 − Podvodníci v akcii III 1/20
16:50 − Destinácia svet: Thaijské vzácnosti 17:45 −
Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 −
Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Milujem Slovensko 21:40 − Legendy popu: Hana
Hegerová 23:45 − Nikto nie je dokonalý 00:55 −
Profesionáli II: Arabská mozaika 12/13 01:45 −
Dámsky klub 03:15 − Svet sa pripravuje na život
bez ropy 03:30 − Drišľakoviny 04:40 −
Drišľakoviny 

09:55 − Cena prírody II.:
Únia Zelených 9 10:15 −
Rómsky magazín 10:50 −

Fokus právo 11:35 − Voda pre život 11:55 − Živá
panoráma 12:20 − ArtSpektrum 12:30 − Pri muzi−
ke v jednom tanci 13:00 − Nízke Tatry srdce
Slovenska 13:25 − Záhradníkov pes 14:55 −
Tvárou v tvár 15:30 − Fokus rodina 16:15 − Futbal
− Európska liga − zostrihy 16:50 − ME vo volejbale
− muži 19:00 − Správy RTVS "N" 19:45 − Počasie
19:50 − (Ne)celebrity: Květa Perečinská 20:00 −
Divoká Čína: Krajina pánd 20:50 − Família:
Família − Olja.Lota.Jan 21:20 − Kinorama 21:45 −
Góly − body − sekundy 21:55 − Počasie 22:00 − Kino
na Dvojke: Takí normálni zabijaci 23:55 −
Slovenský bigbít 10 00:35 − Správy RTVS "N"
01:20 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:40 − Kobra 11 IX. 5/16
11:40 − Mentalista IV. 15/24

12:40 − Dr. House IV. 14/16 13:35 − Krok za krokom
III. 6/23 14:05 − FARMA 15:25 − Dva a pol chlapa

VI. 24/24 15:55 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VII. 24/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVI−
NY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 −
FARMA 23:00 − AKČNÝ PIATOK: Tiene minulos−
ti 01:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII.
24/24 01:45 − Kobra 11 IX. 5/16 02:30 − Mentalista
IV. 15/24 03:10 − FARMA 04:10 − Kobra 11 IX. 4/16 

09:55 − KLAN 16 11:00 −
Kutyil s.r.o. 14 12:00 − NO−
VINY O 12:00 12:30 − Kosti

15 13:30 − Kosti IV. 7 14:30 − Vyvolení − Dom snov
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:45 − KLAN 17 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák: Svadba
21:40 − Vyvolení − Dom snov 23:00 − Klub príšer−
ných žien 01:00 − Pomstiteľ 03:10 − Far Cry 

TV PROGRAM PIATOK 20. 9.
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Škola, ktorá bola kedysi baštou školského
basketbalu v našom okrese, sa dnes orien−
tuje na florbal, ktorý sa v posledných 2−3 ro−
koch stal športovým fenoménom na ško−
lách prakticky celého Slovenska. Na II. ZŠ
sa mu venujú v krúžkoch od najmladšieho
žiactva až po deviatakov. Aj keď pre roční−
ky 2. − 5. ešte zatiaľ nie sú vypísané súťaže
,žiaci týchto ročníkov sa v krúžku učia zá−
klady florbalu, získavajú zručnosti v nará−
baní s hokejkou a učia sa spolupráci na ih−
risku pod vedením Ing. Štefana Horvátha.
Krúžok mladších žiakov vedie Mgr. Patrik
Rechtorík a starších Štefan Lenický.
Dievčatá ročníkov 6−9 trénuje v krúžku flor−
balu Mgr. Štefan Horváth. Pre žiakov II.
Stupňa sa už organizujú súťaže a žiaci zo
školy na Nám. A. H. Škultétyho na nich za−
znamenali pekné úspechy. Mladší i starší ži−
aci rovnako ako staršie žiačky získali druhé
miesto v okresnom kole súťaže Orion
Florbal Cup. Mladšie žiačky okresné i regi−
onálne kolo vyhrali a premožiteľa našli až
na kraji, kde obsadili druhé miesto. Školu

na kraji reprezentovali Michaela Brnová,
Zuzana Ďuríková, Viktória Janštová, Lucia
Košeláková, Alexandra Krahulcová,
Daniela Fekiačová, Alena Martinková,
Alexandra Povaľačová, Vanesa Cirbusová,
Paulína Varechová a Dominika Vaslíková a
viedol ich Mgr. Š. Horváth. 

Vo futbale sú lepšie dievčatá
Žiaci tejto školy však nezaostávajú ani v

najpopulárnejšom športe na Slovensku vo
futbale. V súťaži Dôvera Školský pohár SFZ
v malom futbale vyhrali chlapci aj dievčatá

okresné kolo. V regionálnom kole boli
chlapci druhí. Dievčatá vyhrali aj región a
po dobrom výkone  v krajskom kole, obsa−
dili nakoniec 2. miesto v kraji. Mladých fut−
balistov trénuje Mgr. Š. Horváth a na úspe−
chu sa podieľali dievčatá: Zuzana Ďuríková,
Daniela Fekiačová, Daniela Jakušová,
Viktória Janštová, Lucia Košeláková, Alexandra
Krahulcová, Alexandra Povaľačová, Vanesa
Cirbusová a Paulína Varechová.
Chlapci: Kevin Doboš, Kristián Gábor, Ivan

Gálus, Richard Koncz, Alex Krištofík, Denis
Krnáč, Samuel Kulich, Róbert Púpala a Filip
Rechtorík. 

Tradične dobré umiestnenie dosahujú žiaci
školy aj v brannom viacboji. Družstvo v zlože−
ní Matúš Moravík, Kristína Plachotňuk a
Katarína Barcíková vybojovali postup na
krajské kolo, kde pozmenená zostava  −
Matúš Moravík, Daniela Jakušová a Marek
Gajdoš obsadila v silnej konkurencii 11
družstiev 7. miesto.  V náročnej súťaži mla−
dých záchranárov, pod záštitou  Civilnej o−
chrany, kde na 1,5 kilometrovej trati plnia
členovia družstva rôzne úlohy (streľba zo
vzduchovky, civilná ochrana, zdravotnícka
príprava, pobyt a pohyb v teréne, hasenie
malých požiarov i písomné testy) po víťaz−
stve v okresnom kole obsadilo družstvo de−
viatakov Jozefína Celíková, Laura
Kováčová, Norbert Horn a Frederik
Páleník druhé miesto iba jeden bod za víťa−
zom. Svojim umiestnením vybojovali po−
stup na celoslovenské kolo, ktoré bude 18.−
19.9. Pre trénera branných športov na ško−
le Mgr. Pavla Červoča tak pripravili ťažkú
úlohu. V krátkom čase musí pripraviť nové
družstvo, aby dobre reprezentovalo svoju
školu. 

Majú aj krúžok stolného 
tenisu a turistiky

Pod vedením Mgr. Janky Čarnej a Mgr.
Petra Bobáľa sa darilo aj volejbalovým
družstvám dievčat i chlapcov, ktoré v okre−
se zvíťazili. Na škole je populárna aj vybíjaná,
v ktorej najmä žiaci 5. a 6. ročníka dosiahli v
uplynulom školskom roku pekné výsledky. O
slovo sa hlási aj bedminton, ktorý rekreačne
vyskúšal už vari každý a teraz dostáva aj na
našich školách súťažnú podobu. Žiaci II. ZŠ sa
zúčastnili súťaži regionálnych kôl v tomto
peknom športe. Zdokonaliť sa v najrýchlejšej
loptovej hre mohli žiaci v krúžku stolného te−
nisu, ktorý viedol Š. Lenický. Dobré športové
výkony museli žiaci podávať pri spoznávaní
prírodných krás nášho regiónu i širokého o−
kolia. K láske k prírode ich v turistickom
krúžku viedol Mgr. P. Bobáľ. Do pravidelných
športových aktivít sa však zapájajú aj učite−
lia, rodičia i priatelia školy. Pravidelne sa v
spoločnom družstve zúčastňujú volejbalové−
ho turnaja, na ktorom medzi sebou súperia
jednotlivé školy okresu. V jeho doterajšej bo−
hatej histórii sa v minulom školskom roku po−
darilo družstvu II. ZŠ zvíťaziť po druhý raz.   

Šport má na škole veľkú podporu
O našej mládeži,  i tej školopovinnej, sa v ostatných rokoch hovorí, že je lenivá. Že väčšinu ča−
su trávi pred počítačmi a málo na športoviskách. Pritom základné školy sa snažia rozvíjať po−
hybovú aktivitu detí a viesť ich k športu. Či už na hodinách telocviku, alebo v rôznych špor−
tových krúžkoch. Aj učitelia Základnej školy na Námestí A. H. Škultétyho sa v značnej miere
venujú športovým aktivitám svojich žiakov. Dosiahli pri tom nemalé úspechy aj v školskom
roku 2013/2014.

Výpočet všetkých športových úspechov, ktoré žiaci ZŠ na Nám. A. H. Škultétyho dosiahli v
školskom roku 2012/2103 by bol ešte dlhší. Ale aj z toho mala je vidieť, že na tejto škole sa roz−
voju žiackych pohybových aktivít a správnemu vývoju detského organizmu venujú v plnej mi−
ere. Nebude tomu inak ani v tomto roku a šport, najmä florbal, ktorému prispôsobili v škole aj
telocvičňu, kde pribudli mantinely, originálne brány na florbal i svetelná časomiera, pod ve−
dením skúsených pedagógov bude mať zelenú aj v školskom roku 2013/2014.                     −red−

V kabinete telesnej výchovy,V kabinete telesnej výchovy,
uprostred lôpt, dresov a športovéhouprostred lôpt, dresov a športového
náčinia, sme sa o úspechoch športunáčinia, sme sa o úspechoch športu

na ich škole rozprávali na ich škole rozprávali 
s Mgr. Jankou Čarnous Mgr. Jankou Čarnou

a Mgr. Štefanom Horváthom. a Mgr. Štefanom Horváthom. 
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21.9. STV1 09:25 − Berlin,
Berlin: Pobozkať, poboz−
kať, pobozkať 8 10:25 −

Milujem Slovensko 11:50 − On air 12:15 −
Pošta pre teba 13:25 − Moje dcéry II. 6/6 15:10
− Pred svadbou nie! 17:15 − Postav dom, zasaď
strom 17:55 − Taxík 18:25 − Nebíčko v papu−
ľke: Patince 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly
− body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Pošta
pre teba 21:20 − Pravdivé príbehy s Katkou
Brychtovou: Prvýkrát 21:55 − Z lásky k tebe
23:25 − Kráľovná Margot 1/2 00:40 − Pred svad−
bou nie! 02:40 − Dámsky klub 04:00 − Moje dcéry
II. 6/6 

09:45 − Ambulancia: Život v
pohybe aj po cievnej moz−
govej príhode 10:15 − Zabi

svojho mamuta 10:30 − Separé 10:55 − Cesta 11:25
− Piloti 11:50 − Slováci vo svete: Francúzsko 12:15
− 5 minút po dvanástej: NEUBLIŽUJTE MI! 13:20
− GYMPEL.TV: Američanka 2/13 14:10 − Magazín
Ligy majstrov 14:50 − Kapura 15:35 − Farmárska
revue 15:55 − Test magazín 16:10 − Senior klub−
magazín 16:40 − Národnostné správy 16:50 − ME
vo volejbale − muži 19:00 − Správy RTVS "N" 19:45
− (Ne)celebrity: Jozef Rodák 20:00 −
Osloboditelia: Flotila 20:45 − A3UM: MÁME
VÍKEND 21:10 − Anjeli strážni: Anjeli strážni
Jána Koleníka 21:40 − Muž, ktorý kričí 23:05 −
Umenie 2013: Vizuálne umenie 23:35 −
ArtSpektrum 23:40 − Československý filmový
týždenník 23:50 − Správy RTVS "N"

08:50 − Trampoty s opicou
10:40 − Dva a pol chlapa VI.
24/24 11:10 − Parťáci I. 3/10

11:40 − Medzi nami zvieratami 13:25 − Tú starú
treba zabiť! 15:15 − Klik 17:35 − Uragán 18:20 −
Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE 20:30 −
FARMA 22:20 − Ghost Rider 00:30 − Tiene minu−

losti 

10:15 − Nevesta na úteku
12:50 − Vyvolení − Dom snov

13:55 − X FACTOR USA 2013 16:10 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT 18:00 − Cena je správna
19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:59 − ŠPORT
20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − VyVolení −
Dom snov − VEĽKÉ ROZHODNUTIE 22:30 −
Templár 01:10 − Kukuričné deti 03:10 − Templár 

SOBOTA 21. 9.TV PROGRAM

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

Wüstenrot, a.s., agentúrne 
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.
Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

ponúka na predaj:
− Vysokokvalitné osivá obilnín mnohých odrôd,
− osivá repky olejnej,
− umelé hnojivá, − chemikálie,
− služby poľnohospodárskymi strojmi,
− skladovanie a čistenie poľnohospodárskych produktov,
− výkup a predaj poľnohospodárskych produktov.

Spoločnosť

KORPOD, s.r.o.,
s prevádzkou v Leseniciach zaoberajúca sa
poľnohospodárskou výrobou a skladovaním 

poľnohospodárskych produktov 

Kontakt: Ing. Oto Škerlec, mobil: 0905 289 910
e−mail: agasko1@procomp.sk

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na podujatie

DOMOVÁCKE TRHY 2013DOMOVÁCKE TRHY 2013
KTORÉ SA USKUTOČNIA V AREÁLI DOMOVA DÔCHODCOV 

A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VO V. KRTÍŠI  

20. septembra 2013
S NASLEDOVNÝM PROGRAMOM: 

l10.00 hod. Otvorenie, privítanie a príhovor poslancov VÚC BBSK; 
vystúpenie folklórneho súboru Krtíšanček l11.30 − 12.30 hod. Obed pre
pozvaných hostí. l13.00 hod. Kultúrny program: Hrušovskí heligónkari,

fujarista Janko Trebula l15.00 hod. Citaristi z Neniniec. 
PRÍĎTE, UVIDÍTE A ZAŽIJETE: Tradičné remeslá a ručné práce, 

folklórne tradície a ochutnávku špecialít. 
Na spoločné stretnutie s Vami sa teší kolektív DD a DSS vo V. Krtíši; 

e−mail: ddadss@azet.sk, Mgr. Erika Hriechová 0908 608 540 



18 / 16. september  2013

22.9. STV1 09:40 −
Autosalón 10:10 − Čarovné
miesta Zeme: Mikronézia

11:05 − Slovensko v obrazoch 11:30 − Svet v obra−
zoch 11:55 − O 5 minút 12 13:00 − Občan za dvera−
mi 13:30 − Agatha Christie : Poirot: Vražda v
Orient exprese 15:00 − Zlatá klasika: "Páni kluci"
16:35 − Nikto nie je dokonalý 17:50 − Hurá do zá−
hrady 18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 −
Správy RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10
− Počasie 20:20 − Žena,ktorá sa vracia 1/4 22:00 −
Žena,ktorá sa vracia 2/4 23:40 − Maigret: Maigret
a prasiatka z porcelánu 01:10 − Agatha Christie :
Poirot: Vražda v Orient exprese 02:40 − Dámsky
klub 

STV2 09:40 − Família:
Família − Olja.Lota.Jan

10:10 − Orientácie 10:35 − Slovo: Slovo Vlastimila
Šulgana − SKC 10:40 − Ako každý iný 11:30 −
Bratislava − mesto na jeden deň ? 12:05 − Zlaté ja−
bĺčko pre Johanku 13:00 − Osloboditelia: Flotila
13:55 − MS v cyklistike − Florencia 17:00 − Štúdio
šport 18:40 − Večerníček: Kominárik a kocúrik
5/7 18:50 − Krtko: Krtko a buldozér 19:00 − Správy
RTVS "N" 19:50 − ME vo volejbale − muži 22:00 −
Odpískané 22:25 − Pred rokmi... 22:55 − Noc v ar−
chíve: Čím budem? 23:55 − Správy RTVS "N" 00:40
− Slovo: Slovo Vlastimila Šulgana − SKC 

Markíza 09:20 − Bezmocná
11:15 − Klik 13:30 − FORMU−
LA 1: Veľká cena

Singapuru 16:55 − Pestúnka v akcii 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY 20:15 − POČASIE 20:30 − 96 hodín 22:30 −
Ctihodný občan 00:40 − 96 hodín 02:15 − Ctihodný
občan 03:50 − Uragán 04:30 − Smotánka 

JOJ 09:40 − XXL RODINA
WOLLNYOVCI 3 10:45 −
Geissenovci − Ťažký život

milionárov IV. 15 11:50 − Vtierka Castle V. 4 12:50
− Zapichni to! 15:10 − Krokodíl Dundee v Los
Angeles 17:15 − Nové bývanie 18:00 − Cena je
správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
NAŽIVO Z NITRY 19:59 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − ČESKO SLOVEN−
SKO MÁ TALENT 23:00 − Rozsudok smrti 01:15 −
Vidiecka farma 03:15 − Rozsudok smrti 04:55 −
Cena je správna         

NEDEĽA 22. 9.TV PROGRAM

Vieru Strniskovú som poznal
osobne. V M. Kameni, kde pí−
šem tento príspevok, prežila
detstvo a deň čo deň chodím o−
kolo miest, kde bývala, hrávala
sa, chodila do školy. V očiach,
hoci odvtedy uplynulo už pol−
storočie, mám aj jej beťárskeho
otca, doktora, ktorý liečil deti a
v mestečku založil prvú porad−
ňu pre matky, určenú pre celý
okres. Bol pri mojom narodení,
navštevoval som jeho ordiná−
ciu, no občas na vizitu prišiel
priamo do nášho domu v
Lučenskej ulici. Ako tak si pa−
mätám aj na herečkinho brata
Vladimíra, budúceho drama−
turga, prekladateľa, režiséra a
riaditeľa SND, a sčasti aj na
Janku, jednu z dvoch dcér na−
šej skvelej herečky, z ktorej sa
po rokoch vykľula  dabingová

režisérka.
Viera Strnisková sa narodila

30. októbra 1929 v Hlohovci.
Všetky dostupné informačné
zdroje o detských rokoch he−
rečky viac−menej mlčia. Bielu
informačnú mapu aspoň sčasti
dopĺňam. Po Hlohovci sa na
krátky čas stala jej domovom
Vrbovka, malá novohradská
dedina s maďarským obyvate−
ľstvom na pravom brehu Ipľa.
V roku 1934 sa Strniskovci
presťahovali do Modrého
Kameňa, v tom čase okresného
mesta. Doktor Štefan Strnisko
tu získal miesto detského leká−
ra. Bývali v krásnom obecnom
byte − vile v Ďarmotskej ulici
(dnes Jarmočnej, dom naposle−
dy patril Hrivnákovcom). Škôl−
ku navštevovala v Strhárskej
ulici a ľudovú školu v starej bu−

dove, patriacej cirkvi, na sa−
mom vrchu Komenského ulice.
Po skončení piateho ročníka
úspešne absolvovala prijímacie
pohovory v banskobystrickom
gymnáziu. V škole jej bola opo−
rou Modrokamenčianka Irena
Turianska, budúca manželka
jej učiteľa 1. ročníka Alexandra
Bánovského. Malá Vierka o−
krem nej mala v Modrom
Kameni ešte jednu dobrú ka−
marátku. Bola ňou, často spolu
hrali tenis, Heda Langerová,
budúca Levočanka. 

V mestečku pod hradom a
Kalvárskym vrchom, kde zo
všetkých strán povievali záva−
ny histórie, prežila − ako mi to

sama povedala − prekrásne det−
stvo. Mladá slečna, ktorá na
mnohých fotografiách z tých či−
as, ale ešte aj pár rokov potom,
akoby z oka vypadla legendár−
nej princeznej Diane, vzťah k
herectvu nepochybne získala v
Modrom Kameni. Možno to
spôsobili návštevy filmových
predstavení v blízkej Sokolovni,
možno zopár predstavení mi−
estnych ochotníkov, možno uči−
telia v meštianke, kde od čias
riaditeľa F. Škoffa učitelia pri
vzdelávaní využívali divadelné
scénky, a možno aj gény, lebo
jej otec, šibal na pohľadanie,
spolu so susedom doktorom
Kubišom, okresným zveroleká−
rom, rád vymýšľal a hral skeče.
Najstarší obyvatelia mestečka
dodnes s úsmevom spomínajú
na ich večné prekáračky o roz−
dieloch medzi ľudským a zvie−
racím doktorom. Pravdepo−
dobne išlo o súhrn všetkých
podnetov.         

Prvé náznaky jej hereckého
talentu zaregistroval už v prvej
triede ľudovej školy jej učiteľ
Alexander Bánovský. Jeho žia−
ci sa naučili čítať do polovice
decembra. Mladý učiteľ pri ni−
ektorom čítaní spozoroval, že
útla Vierka číta inak ako ostat−
né deti. Podľa neho "krásne in−
tonovala" . 

Prirátať musíme ešte jeden
faktor, tak trochu ezoterický. 

Zomrela herečka Viera Strnisková

Život v ôsmich divadlách
Zo staršej generácie slovenských herečiek som obdivoval výkony Márie Prechovskej aZo staršej generácie slovenských herečiek som obdivoval výkony Márie Prechovskej a
Viery Strniskovej. Prvá z nich túto Zem opustila pre rokmi, Viera Strnisková Viery Strniskovej. Prvá z nich túto Zem opustila pre rokmi, Viera Strnisková 
v sobotu 31. augusta v Bratislave. v sobotu 31. augusta v Bratislave. 

ll Viera Strnisková ako vzácny hosť na stretnutíViera Strnisková ako vzácny hosť na stretnutí
Hradčanov v roku 1994 na Modrom KameniHradčanov v roku 1994 na Modrom Kameni

ll Viera Strnisková  Viera Strnisková  
* 30.10. 1929* 30.10. 1929
† 31. 8. 2013† 31. 8. 2013

Prekrásne detstvo 
v mestečku pod hradom



V dvadsiatych až štyridsiatych
rokoch minulého storočia ako−
by nad Modrým Kameňom lie−
tal duch Thálie a ten do mes−
tečka vysielal motivačné zdro−
je. V týchto rokoch sa totiž v
Modrom Kameni narodili alebo
vyrastali filmoví režiséri Ján
Kadár a Eduard Grečner, fil−
mový scenárista Maximilián
Nitra, hudobná skladateľka a
autorka viacerých baletov
Helena Petrová (známa v Če−
chách, kam sa vydala), umelec−
ký fotograf a prvý fotodoku−
mentarista v SND v Bratislave
Gejza Podhorský, baletka SND
Želmíra Kudelová, herečkin
brat divadelný režisér
Vladimír i syn Ľudovíta
Medveckého, významného po−
litika z ranných čias I.
ČSR, ktorý sa priženil do
Prahy a tam sa mu naro−
dila dcéra Tatjana, z kto−
rej sa stala známa česká
herečka. Zabudnúť ne−
možno ani na Júliusa
Pántika, ktorý v M.
Kameni u tety Pupákovej
prežil viacero školských
prázdnin.

Po skončení meštianskej
školy začala Viera
Strnisková študovať na
Lekárskej fakulte UK v
Bratislave, bolo to želanie
jej otca. V škole vydržala
krátko a rovnako tomu
bolo aj so štúdiom práva.
Napokon na Filozofickej
fakulte absolvovala štúdi−
um divadelnej vedy a lite−
rárnej teórie. Paralelne so
štúdiom začala externe
pôsobiť v Štúdiu Novej
scény. Tu ju do tajomstiev
hereckej profesie zasväco−
vali režiséri a pedagógovia
Drahoš Želenský a Magda
Husáková − Lokvencová. 
Ako profesionálna herečka za−

čínala v Dedinskom divadle v
roku 1950. V tom čase bolo DD
viac národné, lebo jeho povin−
nosťou bolo vystupovať po ce−
lom Slovensku. Odvtedy mala
Viera Strnisková vrelý vzťah
ku všetkým vidieckym hercom.
Jej následné účinkovanie v
Mestskom oblastnom divadle v
českom Kolíne v rokoch 1951 −
1953, je tak troška záhadou.
Angažmán v ňom získala prav−
depodobne na podnet mamy,
českej rodáčky. Pôsobenie v
Kolíne, kde chodili režírovať
známi pražskí režiséri, bolo pre
jej umelecký rast prínosom. V
jednom rozhovore pre časopis
Eurotelevízia v roku 1994 pove−

dala, že "bolo pre ňu podnetom,
nadýchnutím sa a odrazovým
mostíkom". 

Z Kolína viedla jej cesta do
Zvolena, kde sa rozbiehala čin−
nosť nového Divadla JGT.
Pôsobila v ňom v rokoch 1953 −
1957. Nasledujúcich päť rokov
hrávala v Nitre. V roku 1962 sa
konečne etablovala v bratislav−
skom SND, kde pôsobila až do
konca svojej profesionálnej ka−
riéry. Medzitým si umelecký
herecký život spestrovala ex−
terným účinkovaním v regio−
nálnych divadlách v Prešove a
v Spišskej Novej Vsi. Na rozdiel
od väčšiny elitných hercov, si
spoluprácu s menej známymi
vidieckymi hercami veľmi váži−
la. Istý čas spolupracovala aj s

bratislavským Divadielkom
Domu ČSSP. Dávno pred
Milkou Zimkovou sa venovala
aj monodrámam. "Matka
Tolgonaj z Materinského poľa
od Čingiza Ajtamnova" , ako na−
písala divadelná teoretička F.
Ťapajová, "patrí k najvýraznej−
ším dramaturgicko−hereckým
počinom" slovenských hereči−
ek. 

Z pôsobenia vo zvolenskom
divadle si pripomeňme jej po−
stavu Kataríny v Skrotení zlej
ženy, Želmíry v Geľovi
Sebechlebskom, či Lízy Doolitlovej
v Pygmalionovi.  V Nitre si ju
zapamätali ako predstaviteľku
Yuki v Lampiónovej slávnosti,

Matky v Krvavej svadbe,
Regíny v dráme Z druhej stra−
ny pralesa, Manon Lescaut vo
Svätej hriešnici, Angely v
Karvašovej Polnočnej omši atď. 

V SND koncertovala v hrách
Jána Chalúpku, Rusnáka,
Karvaša, Balíka, K. Čapka i sve−
tových autorov ako
Shakespeare, Gorkij, Cason,
Ibsen, O´Neill, Sartre, Lorca a
ďalší. Osobitný herecký kon−
cert spolu s Ladislavom
Chudíkom predviedla v hrách
Dvaja na hojdačke a Električka
zvaná túžba. Pravdaže, všetci
spomínaní autori a divadelné
hry sú iba torzom z jej bohaté−
ho celoživotného repertoáru.
Pomerne často hrávala matky,
čo nebola náhoda, lebo jej zjav i

prejav geniálne koreš−
pondovali so schopnos−
ťou naplno vyjadriť
najvyššiu hodnotu žen−
skosti − materinskosť,
najmä keď išlo o stvár−
nenie charakterovo
komplikovaných po−
stáv. Ako jedna z prie−
kopníčok analytického
herectva ich stvárňo−
vala bravúrne. 

Nesmieme zabudnúť
ani na jej účinkovanie
v pôvabných  televíz−
nych Nedeľných chví−
ľkach poézie, kde vy−
stupovala ako precízna
recitátorka (predstaviť
v dnešných televíziách
poéziu by bolo hodné
vyhlásenia za zázrak),
rozhlase, televíznych
inscenáciách a fil−
moch. Herecky par ex−
cellence sa predstavila
napríklad v Živom biči,
režírovanom M. Ťapá−
kom. Jej posledný ve−
ľký herecký výkon som
zaznamenal v roku

1998, keď v TV vysielali po kaž−
dej stránke vydarený film
Priateľstvá padajúceho lístia. 

Vo filme sa po prvý raz pred−
stavila v roku 1959 v prvej slo−
venskej filmovej rozprávke
Pán a hvezdár. Postupne priš−
li na rad ďalšie: Tvár v okne
(1963), Prípad pre obhajcu

(1964), Námestie sv. Alžbety
(1966), Zmluva s diablom
(1967), Sladký čas
Kalimagdory (1968), Dievča z
jazera (1978), Medená veža
(1970), Soľ nad zlato (1982)....
Za prínos v divadelnom ume−

ní V. Strnisková v roku 1969
získala titul zaslúžila umelky−
ňa. V roku 2003, keď už nehrá−
vala a nadšene sa venovala vý−
chove vnúčikov, jej prezident
SR udelil vyznamenanie
Pribinov kríž II. triedy.
Predtým v decembri 2000 zís−
kala ocenenie Zlatá slučka za
najlepší ženský dabing vo fil−
me Šofér slečny Daisy; naozaj
bolo radosťou počúvať ju. Ako
historický druhá herečka do−
stala ocenenie Kvet Tálie za
celoživotný prínos v dramatic−
kom umení. Okrem toho vo
februári 1997 jej Spoločnosť
bratov Čapkovcov v Prahe u−
delila Cenu Karla Čapka. 

Vieru Strniskovú som napo−
sledy stretol v rokoch 1990 a
1994. V oboch prípadoch prija−
la pozvanie do svojho detské−
ho Modrého Kameňa. Počas
svojej prvej návštevy bola ú−
častníkom osláv 700. výročia
prvej písomnej zmienky o ob−
ci. V mestečku svojho detstva
strávila 3 dni. Tak tomu bolo
aj o štyri roky neskôr, keď
prišla na 7. ročník Stretnutia
Hradčanov (tak sa volajú
M o d r o k a m e n č a n i a ) .
Sprevádzala ju dcéra Jana a
vnúčatá. Po monodramatic−
kých predstaveniach som ju
pozval na pódium, kde svoje
detské roky v doline medzi
Kalvárskym a Krákorovým vr−
chom priblížila vo vyše polho−
dinových rozhovoroch. Po zá−
pise do Pamätnej knihy mesta
v Rytierskej sieni zámku, v
ktorom už sídlilo mladučké
Múzeum hračiek a bábkar−
ských kultúr, bola dojatá, ako−
by dostala vysoké štátne vy−
znamenanie. Potom prejavila
záujem o kúpu chaty. Veľa k
tomu nechýbalo, ale potencio−
nálny predávajúci F. Tomašík,
ml. na poslednú chvíľu cúvol.
Škoda. 
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ll Viera Strnisková na pódiu modrokaViera Strnisková na pódiu modroka−−
menského kultúrneho domu v rozhovoremenského kultúrneho domu v rozhovore
s PaedDr. Jánom Feketem na spomínas PaedDr. Jánom Feketem na spomína−−
nom stretnutí  Hradčanov v roku 1994 nom stretnutí  Hradčanov v roku 1994 

Počas zabávania sa na Stretnutí Hradčanov sa zrodila myšli−
enka, že napíšem o nej knihu. Rozprávanie a spomínanie v ro−
mantickom prostredí na polianke medzi Hornou Srňajkou a
Júdinym vrchom mohlo byť krásnym zážitkom, užitočnou prá−
cou, oddychom i vzájomnou inšpiráciou vospolok.   Pre mňa bo−
la Viera Strnisková okrem hereckého majstrovstva aj umelky−
ňou pokoja, ľudskej pohody, úcty, pokory, láskavého slova,
skromnosti, priam šľachtickej vznešenosti, dnes už akoby cud−
zích slov. Ďakujem osudu, že som mohol byť v jej blízkosti as−
poň pár dní. Česť jej pamiatke!  −PaedDr. JÁN FEKETE− 

Začínala v Dedinskom 
divadle

Matky stvárňovala 
bravúrne

Účinkovala v prvej
slovenskej rozprávke

Na Hradčanov 
nezabúdala 
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m0907 488 234.

np − 01

l Hľadám priestory na podni−
kanie v Želovciach v strede ob−
ce. Inf. m 0915 827 274. 

np − 1072

n Predám 3−izbový byt
na Nám. Škultétyho 8
vo V. Krtíši, lódžia, po
kompletnej rekonšt−
rukcii. Cena: 27.000 eu−
ro + dohoda možná. Inf.
m 0904 804 584. 

np − 1082
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 1093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
vo V. Krtíši na SNP, po
rekonštrukcii. Cena:
31.500 euro, vhodný na
podnikanie. m 0908 986
734.                    np − 1094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom
130/800 m2 v Balogu
nad Ipľom na Hlavnej
ulici č. 97. Cena 31.500
euro. Inf. m 00 36 305
156 278.            np − 1095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám prerobený
byt 110 m2 (spojené 2
dvojizbové byty) na Šte−
fánikovej č. 13 vo V.
Krtíši. Inf. m 0905 343
379, 0905 380 519.  

np − 1108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám rodinný dom
v Čelároch − č.p. 123 (e−
lektrické ústredné kú−
renie na nočný prúd), 3−
izby + kuchyňa, kúpe−

ľňa + pivnica. Inf. m 047 48 711
11.                                 np − 1115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt, príp. rodinný
dom − V. Krtíš a okolie. Dlhy a
exekúcie vyplatím. Inf. m 0907
484 840.                        np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve komplet pre−
robený vo V. Krtíši, treba vidi−
eť Inf. m047 43 307 92.  np − 1166
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám dom v Pôtri. Inf. m
0949 203 960.                np − 1196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt (s lódži−
ou) na Viničkách č 25, VK.  Inf.
m 0902 276 483.           np − 1197

n Prenajmem zariadený 2−iz−
bový byt v centre mesta. Cena
260 euro + mesačná záloha. Inf.
m 0905 245 095.           np − 1129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva susediace 2−iz−
bové byty. Jeden je kompletne
prerobený so zariadením, dru−
hý je prerobený čiastočne.
Cena dohodou. Zn. Len vážny
záujemca. Inf. m 0904 608 906,
0902 375 724.                   np − 24
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve s balkónom.
Cena 15.000 euro. Inf. m 0905
272 990.                           np − 27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Inf. m 0902
934 192.                            np − 30
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 3−izbový zrekon−
štruovaný byt na Ul.
Hviezdoslavovej 14 vo V.
Krtíši. Kuchyňa zariadená
(vrátane chladničky, stola, sto−
ličiek, riadu). Cena: 350 eur
komplet. 2−mesačná záloha
podmienkou.  Inf. m 0915 190
360.                                np − 34a  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 3−izbový zrekon−
štruovaný byt na Ul. Štúrovej 3
vo V. Krtíši. Cena: 350 eur kom−
plet. 2−mesačná záloha podmi−
enkou. Inf. m 0915 190 360. 

np − 34b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Dám do dlhodobého podná−
jmu 2−izbový čiastočne zaria−
dený byt na Ul. Škultétyho vo
VK. Cena 260 euro (vrátane e−
nergií). Inf. m 0918 373  367.  

np − 36
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Prenajmem 2−izbový zaria−
dený byt na Ul. SNP č. 19 vo
VK. Cena 260 euro. Inf. m 0905
245 095.                            np − 37
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v bytov−
ke v Neninciach. Zn. Lacno.
Inf. m 0915 856 784.       np − 43
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem obchodné pries−
tory na M. R. Štefánika 1 vo V.
Krtíši (Mobil Shop) − prízemie.
Inf. m 0905 526 321.        np − 44
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
lDám do prenájmu poschodo−
vý dom, možnosť pestovania o−
vocia a zeleniny + veľká hospo−
dárska budova. Cena dohodou.
Inf. m 0907 204 583.       np − 52

lPredám neprerobený 3−izbo−
vý byt s lodžiou v osobnom
vlastníctve na 2. poschodí B.
Nemcovej č.31, VK. Cena doho−
dou. Inf. m0903 427 806. np − 55 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám chatu v horách pre 8
osôb + 2 prísteľky. Chata sa na−
chádza 10 km nad Tisovcom v
rekreačnej oblasti Bánovo −
Zbojská, je kompletne zariade−
ná s krbom, sprchou a splacho−
vacím WC. Lyžiarsky vlek sa
nachádza 100 m od chaty. Inf.
m0903 581 293.                 np − 61
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Predám dom aj so zariade−
ním v strede dediny Dolné
Strháre, nutné vidieť, dohoda
istá  Inf. m0903 667 382. np − 66
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dám do prenájmu 3−izbový
rodinný dom v Modrom
Kameni − za zvýhodnenú cenu.
Volať vo večerných hodinách.
Inf. m 047 48 702 62.  np − 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPrenajmem alebo predám 1−
izbový byt na Železničnej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 647 227. 

np − 83

n Predám obývaciu stenu,
dvojročnú, farba čerešňa. Inf.
m 047 43 307 92.  np − 1167
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
n Predám 4 propán−butánové
fľaše (2 kg). Inf. m0902 276 483.  

np − 1186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nábytok − masív bo−
rovica, sektorový. Inf. m 0907
355 812.                            np − 21

l NEHNUTEĽNOSTI

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

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.     np − 02

Veľký Krtíš − 
Tri stavebné

pozemky
výmera 4 185 m2.

Cena: 20,−eur/m2 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám 3−izbový byt na
Nám. Škultétyho 8, lódžia, po
kompletnej rekonštrukcii.
Cena: 27.000 euro + dohoda
možná. Inf. m 0904 804 584.       

np − 1082
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3 − izbový byt, čiastočne zrekonštruovaný,
Závada. Cena : 14 000,−− eur  (dohoda)

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám výkonný prieto−
kový ohrievač vody, 5 l,
2.000 W, THERMOFLOW s
káblom a koncovkou na 230
V. Inf. m 0911 264 102.  

np − 859

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 867

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m 0905 660 174.  

np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL
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n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.

np − 1244

nPredám Š Favorit + prívesný
vozík − VK. Inf. m 0903 374 915.  

np − 1101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW POLO 1.4 ben−
zín, r.v. 1998, najazdených
195.000 km, cena 750 eur + do−
hoda možná. Inf. m 0907 734
379.                               np − 1126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám auto Feliciu 1,3, r. v.
1999, najazdených 131 000 km,
v dobrom stave, za 1000 euro a−
lebo vymením za palivové dre−
vo. Inf. m 0907 116 073. 

np − 1191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám Yamahu 600 X T, bez
TP a EČ, cena 400 euro − doho−
da možná. Inf. m 0919 370 533. 

np − 45
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám nové vlečky za ma−
lotraktor + vyorávač zemiakov
+ 2 kolesá 5.00−12. Ďalej pre−
dám dvojpluh, kultivátor
150x80 cm za malotraktor TK −
4 K − 14.   Inf. m 0908 805 260.  

np − 62
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám na Škodu 120,125
predné a zadné sklo. Inf. m
0902 276 483.                   np − 76

nPredám kočík zn. QUINNY −
dvoj kombinácia  + vajíčko, ce−
na dohodou. Inf. m 0908 903
959.                              np − 1124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám detský bicykel 12 −
cena dohodou a rozťahovací
gauč.  Inf. m 0911 334 061.  

np − 60

n Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699

n Predám uhlie a odpadové
drevo na kúrenie. Inf. m 0902
276 483.                            np − 75

n Predám skleník s rozmermi
12x4 m. Cena dohodou. Inf. m
047 48 935 12.               np − 1107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 50 litrové demižóny,
predám hrušky a slivky na de−
stilát. Cena dohodou. Inf. m
047 48 872 69.               np − 1195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zemiaky na usklad−
nenie po 0,40 euro za kg. Inf. m
0911 463 077.                    np − 25
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sudy na víno 150 a
180 litrové (cena 0,30 euro za
liter). Inf. m 047 48 211 92. 

np − 26
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám  mlynček na hrozno.
Inf. m 047 48 771 69.      np − 56
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Predám kompletné zariade−
nie na dojenie. Inf. m 047 48
915 13 − volať po 20,00 hod.  

np − 58
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Predám koľajnicový gáter
na porez guľatiny. Inf. m 047
48 915 13 − volať po 20,00 hod.  

np − 59
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Predám novú cirkulárku.
Inf. m 0908 805 260.       np − 63
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
lKúpim biele hrozno na víno.
Ponúknite na Inf. m047 48 319
09.                                    np − 65
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
lPredám konzumné a kŕmne
zemiaky s dovozom. Inf. m
0905 497 133.                     np − 67

nPredám liaheň BIOS a dojič−
ku. Inf. m 047 48 935 12.  

np − 1107 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem čierne mačiatka.
Inf. m 0908 496 360.    np − 1140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a ovce.
Inf. m 0903 128 599.    np − 1160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim jalovice a býky. Inf.
m 0948 155 120.           np − 1780 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve 5−mesačné fen−
ky basseta − trikolor. Inf. m
0905 319 043.               np − 1188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám  vietnamské odstav−
čatá. m0917 851 897.      np − 57

n Našla sa fenka hnedo−bielej
farby stafordšírsky teriér (v
Čebovciach). Inf. m 0905 115
544.                              np − 1190

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám tohtoročné husi za
výhodnú cenu.  Inf. m0907 204
583.                                  np − 51
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDarujem malé mačiatko zla−
tej farby − kocúr a mačiatko či−
erno fľakatej farby. Inf. m0907
642 992.                         np − 78

lKúrenárske a vodoinštaKúrenárske a vodoinšta−−
lačné práce, dodávka malačné práce, dodávka ma−−
teriálu za bezkonkurenčteriálu za bezkonkurenč−−
né cenné ceny. Inf. m 0911 421 840.  

np − 1184
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme kuchára/−ku len s
praxou na TPP. Inf. m0918 613
809.                              np − 1189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako strojník
buldozéra, dlhoročná prax, o−
vládam všetky druhy nových
buldozérov. Inf. m 0908 938
505.                                   np − 20

lHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí a
vypomôžem v domácnosti. Inf.
m 0944 344 044. 

np − 38

lHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí  a
vypomôžem v domácnosti. Inf.
m0949 397 593.                np − 39
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Hľadám prácu vo Veľkom
Krtíši a blízkom okolí v oblasti
vinohradníctva a ovocinár−
stva (aj na jesenný zber ovo−
cia), prax mám. Inf. m0949 397
593.                                  np − 40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako tlmočníč−
ka z maďarského (aj nemecké−
ho)  jazyka (mám prax). Práca
aj mimo okres. Inf. m 0944 369
254.                                  np − 46
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrova−
teľka malých detí, resp. po−
mocníčka v domácnosti − aj mi−
mo okresu. Inf. m0944 369 254.  

np − 47
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám plávajúcu podlahu,
umývadlá − lacno. Inf. m 0907
808 707.                             np − 41
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Potrebujete obchodného zá−
stupcu? Mám skúsenosti s
marketingom. Za prácou vyce−
stujem aj mimo okresu. Inf. m
0944 369 254.                   np − 48
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKto ponúkne možnosť sezón−
nej brigády − aj mimo
Slovenska. Inf. m 0944 369 254.  

np − 49
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme barmana − bar−
manku alebo krčmára − kr−
čmárku. Inf. m 0918 858 545,
047 48 971 17.                   np − 53

l BURZA PRÁCE

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske práce.
Lacno. Inf. m 0905 483 357.  

np − 959

l AUTO − MOTO

KOČÍKY, POSTIEĽKY, BICYKLE

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a

nBRÚSENIE A LAKOVANIE
PARKIET OD 9,90/m2

A LEPENIE PVC A KORKU.
Inf. m 0908 407 103  np − 1168

l Predaj štiepaného palivo−
vého dreva a odrezkov. Inf.
m0915 482 217.         np − 1136

PENZIÓN 
U BABIČKY 

príjme do trvalého
pracovného 

pomeru 
K U C H Á R A /

K U C H Á R K U  
a Č A Š N Í K A /
Č A Š N Í Č K U .
Inf. 0905 348 244
alebo osobne.
Zn. Prijmeme 
ihneď.   np − 84   

EŠTE NIKTO VÁM 
NEPONÚKOL PRÁCU? 
Volajte 0903 560 106 np −50

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, servisné
prehliadky, opravy. 
Inf. m 0905 667 114  

sekovk@zoznam.sk  np − 80
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n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                 np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉMINIBAGER − ZEMNÉ
A VÝKOPOVÉ PRÁCE.A VÝKOPOVÉ PRÁCE.
Inf. Inf. mm 0915 813 322, 09050915 813 322, 0905
354 723.354 723. np − 13
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213.
np − 14

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené koráliky a
flitre na kroje, ponúknite mi.
Inf. m0911 264 102.         np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.              np − 16

l Zemné práce MINI BAGER
UNC. Inf. m 0908 032 473.  

np − 1123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám krosná.  Inf. m 047
48 711 11.                     np − 1116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lwww.studio−f−design.eu    

np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu za−
behnutú kaviareň alebo po−
hostinstvo vo Veľkom Krtíši.
Inf. m 0904 354 594.  np − 1144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám komplet 140 l akvá−
rium 80x35x50 (dxšxv), cena 30
eur.  Inf. m48 741 58.  np − 1175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hrozno.  Inf. m 0915
095 434.                        np − 1176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám staršiu pani do 55
rokov − aj dôchodkyňu ku 12
ročnému synovi v Rakúsku.
Podmienka − angličtina a
vzťah ku psovi (450 euro + ce−
stovné). Inf. m 00436 766 616
586.                               np − 1178 

lPonúkam na ďalší predaj ob−
nosené šatstvo. Inf. m 0907 818
353.                                  np − 23 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lTepovanie áut a čistenie ko−
bercov. Inf. m 0949 369 599. 

np − 29 

l Kúpime staré vybavenie te−
locvične (kozy, švédske bedne,
kruhy...)  Inf. m 0908 953 907.  

np − 54

l Odstúpim reštauráciu vo
Veľkom Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m0905 732 394.         np − 74
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
lHľadá sa ďialkové ovládanie
hydraulickej ruky. Stratené
9.9. 2013 medzi M. Kameňom a
V. Krtíšom. Nálezcu odmením.
Inf. m 0907 204 246.        np − 77
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 50l sklenenú fľašu v
kovovom obale a demižóny.
Inf. m0918 468 075.         np − 79

n Novinka − pôžička pre
živnostníkov, podnikateľov
a firmy. Pracujem ako 
viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI

CREDIT Slovakia, s. r. o.
Inf. m 0904 256 464, 

0908 355 383, 
www.peniazeprevas.sk  

np − 915

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

l RÔZNE

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: Vinica − Divín

V. liga D: Sklabiná − Čebovce

V. liga D: Olováry − Mýtna

V. liga D: Jesenské − S. Ďarmoty

I. trieda okres: M. Kameň − V. Čalomija

IV. liga JUH: V. Krtíš − Poltár

V. liga D: Príbelce − Tornaľa

V. liga D: Balog n.I. − Tomášovce

V. liga D: D. Strehová − Radzovce

I. trieda okres: S. Plachtince − Sečianky

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 8. KOLO

Hráte spolu o 60 eur!

Mamila
− poradenstvo
pri dojčení 
MUDr. Eva

Tóthová, 
laktačná

poradkyňa,
Inf. Obchodná 69, 991 06
Záhorce, & 0905 498 395,

tothilis@yahoo.com,    
www. mamila.sk  np − 1185 

lTEPOVANIE. 
Inf. m0949 792 112. np − 35

lMáte záujem o liečbu živou
mŕtvou vodou a o stretnutie
s vešticou − numerologičkou
Líviou? Bližšie informácie
vám poskytne liečiteľka
Anna.  Inf. m 0915 062 276,
0907 175 647.                np − 68

Najvyššie čisté peňažné príjmy
na jedného člena domácnosti bo−
li v Bratislavskom kraji (5 622,5
eur). V Trnavskom kraji dosiahli
4 614,80 eur, v Trenčianskom 4
451,42 eur, v Nitrianskom 4
225,95 eur a v Žilinskom 4 404,14
eur. Najnižšie čisté  príjmy na
jedného člena domácností sa za−
znamenali v Prešovskom (3
931,84 eur) a Košickom kraji (4
005,27 eur). 
Z čistých peňažných príjmov v
Banskobystrickom kraji tvoria
najväčšiu časť čisté príjmy zo za−
mestnania, ktoré predstavujú
hodnotu 2 118,56 eur, v relatív−
nom vyjadrení 50 %. Nasledujú
sociálne príjmy (34,69 %), z kto−
rých starobné dôchodky tvoria
61,52 %. Čisté peňažné výdavky

na jedného člena domácnosti v
Banskobystrickom kraji stúpli
oproti roku 2011 o 1 % na 3 760,22
eur. Zahrnuté sú tu spotrebné
výdavky (90,2 %) a ostatné čisté
výdavky (napr. výdavky na rôz−
ne dane z majetku, poplatky ú−
radom, pôžičky), ktoré tvoria 9,8
%.  V spotrebných výdavkoch do−
mácností v Banskobystrickom
kraji tvoria najvyššie položky vý−
davky na potraviny a nealkoho−
lické nápoje vo výške 838,21 eur
(24,72 %), výdavky na bývanie, vo−
du, elektrinu, plyn a iné palivá vo
výške 799,2 eur (23,56 %) a vý−
davky na dopravu 276,38 eur
(8,15 %). Z nich najviac oproti ro−
ku 2011 vzrástli výdavky na po−
traviny o 5,6 %. 

− Zdroj:  − ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 

Čisté príjmy stúpli len o 1 % 
Zo spracovaných štatistických údajov vyplýva, že čisté peňažné

príjmy na jedného člena domácnosti v Banskobystrickom kraji v
priemere za rok 2012 dosiahli 4 236,82 eur, čo je oproti roku2011 viac
len o necelé 1 %. V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska sa radí
Banskobystrický kraj na 5. miesto. 

Tipujete výhru domácich (zakrúžkujete 1, ak vám tip vyjde, zís−
kavate jeden bod). Ak si myslíte, že sa zápas skončí remízou, za−
krúžkujete X a v prípade správnosti tipu sa na váš herný účet pri−
píšu tri body. Ak budete veriť hosťom, zakrúžkujete 2. V tomto prí−
pade za správny tip získate 2 body. Každý týždeň sa vám body pri−
počítavajú a na konci súťaže získavajú traja tipujúci s najvyšším
počtom bodov 30, 20,  a 10 eur. Výsledky jednotlivých kôl poradia
tipovačky prinášame s týždňovým oneskorením. Uznávame tikety
z novín, nie ich prefotenú kópiu. 

Niektorí z vás ste nám položili otázku, prečo musíte posie−
lať na jednu osobu len jeden tiket. Keďže tipovačku už máme
rozbehnutú, pravidlá meniť nebudeme. Do budúcna však
možnosť prijímania viacerých tiketov  na jedno meno zváži−
me. Budeme radi, ak sa k tejto otázke vyjadria aj ostatní ti−
pujúci.
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Na dopoludňajší zápas cestovali
Viničania skoro ráno a v úvode zápasu
pôsobili ospalým dojmom, čo domáci
využili v 6.´ na strelenie úvodného gólu
zápasu. Gól hostí prebral a postupne
preberali iniciatívu. V 10.´ ešte zahrá−
vali domáci rohový kop, ale iba do rúk
brankára. V sľubnej akcii sa v 10.´ oci−
tol Tóth, ale namiesto strely volil pri−
hrávku na Nemčoka. Z rohu 16−tky za−
hrávali domáci priamy kop v 17.´, ktorý
hostia odvrátili na roh a  loptu z roho−
vého kopu chytil brankár Geregai. V
21.´ centroval do 16−tky domácich na

Nemčoka Boros a obrana domácich za−
stavila útok iba faulom. Z nariadenej
penalty sám faulovaný Nemčok vyrov−
nal na 1:1. V dobrej šanci bol v 25.´
Tóth, ale so strelou zaváhal. O minútu
zahrávali domáci priamy kop, ktorý o−
brana hostí odvrátila na roh. Neistému
domácemu brankárovi vypadla v 28.´
lopta z rúk, čo využil Nemčok a strelil
vedúci gól hostí 1:2. Po peknej akcii
Viničanov v 30.´ skončila lopta iba v ru−
kách brankára. Domáci sa snažili vy−
rovnať a najväčšiu šancu na to mali v
32.´, ale z 5−tich metrov prekopli bránu
hostí. V 33.´ skončil vedľa brány pekný
Csatlósov volej. Domáci potom ešte
zvýšili snahu o vyrovnanie, ale ich stre−
ly končili na pozornej obrane hostí, a−
lebo mimo brány. Pozor si však museli
dávať na rýchle protiútoky. Pri jednom
z nich v 41.´ fauloval a prenikajúceho
Tótha domáci brankár a z nariadenej
penalty strelil Csatlós aj s pomocou ty−
če, tretí gól hostí.    

Do druhého polčasu nastúpili domáci
so snahou o zvrátenie výsledku a pre−
vzali iniciatívu. V 53.´ Boros iba s ná−
mahou odvrátil loptu do bezpečia pred
unikajúcim útočníkom. Strela v 58.´
skončila tesne vedľa brány hostí. O
kontry sa snažili aj hostia a po centri
Gála v 62.´ hlavičkoval Boros do rúk
brankára. O dve minúty neskôr
Antalov únik odvrátila domáca obrana
na roh. Nebezpečnú strelu domácich v
70.´ chytil Geregai až na druhýkrát. Po
priamom kope v 80.´ sa zo streleného
gólu tešili hostia, ale rozhodcovia ho
pre ofsajd neuznali. V 84.´ a 89.´ mali
domáci možnosť skorigovať výsledok
po rohových kopoch, ale Viničania si
dali pozor. Poslednú možnosť na strele−
niu gólu mali domáci v 92.´ po pria−
mom, ale strela skončila v rukách bran−
kára.

Vedenie klubu ďakuje hráčom za
predvedenú hru a fanúšikom, ktorí vy−
cestovali s hráčmi na zápas. Bolo dobré
počuť na breznianskom štadióne: "Szép
volt fijúk!"  
O týždeň privítajú Viničania mužstvo z
Divína. 

−GABRIEL ZSIGMOND −

Úvodný polčas rozhodol o zápase
Zostava Vinice: Geregai − T. Régi, Antal
(90.´ Pobori), Sz. Tóth (82.´ T. Tóth),
Csatlós, Súth, Gál, Boros, Nemčok (71.´ A.
Bugyi), Halko, D. Régi; na lavičke: T.
Tóth, Kiss, T. Pobori, Brezovský, A. Bugyi;
Góly Vinice: 22. a 28.´ Nemčok (1 z PK);
41.´ Csatlós (PK); ŽK: D. Régi, Gál; roz−
hodcovia: Dobrocký, Budáč, Jačmeník; di−
vákov: 150. 

IV. liga JUH: Podbrezová B − Vinica 1:3 (1:3)

Domáci hráči začali zápas otvorenou
hrou a nakopávanými loptami, za obranu
hostí niekoľkokrát nebezpečne zaútočili.
Boli to však hostia, ktorí sa ujali vedenia

v 26.´ pokutovým kopom Skabellu, ktorý
rozhodca  nariadil za faul na prenikajú−
ceho Žingora. Domáci po chybe hostí v
33.´ vyrovnali na 1:1. V 44.´ sa najlepšie v
súperovej šestnáske zorientoval  skúsený
Motoška a krásnym gólom upravil skóre
na 1:2.

V II. polčase hostia kombinačnou hrou

ovládli ihrisko a svoju prevahu zužitko−
vali gólmi. Najskôr Žingor v 72.´ umiest−
nenou strelou zvýšil na 3:1 a v 77. ´ Gluch
obstrelil brankára a bolo 4:1. Ďalšie šan−
ce hostia nevyužili, keď po góle volala
možnosť Švoňavca, ktorý namiesto pri−
hrávky úplne voľnému Gluchovi volil
strelu a tú mu brankár zneškodnil.
Hostia si po slušnom výkone víťazstvo pl−
ne zaslúžili.                       − M. BENČOK − 

Hostia si víťazstvo plne  zaslúžili
Zostava hostí: Skopál, Csányi, Motoška,
Krnáč, Šramka, Skabella, Žingor,
Matúška, Šaranko (60.´ Merica, 85.´
Vízi), Gluch, Švoňavec (80.´ Belkovič).

V. liga D: Lubeník − Olováry 1:4 (1:2)

Sečianky nastúpili na susedské derby
s odhodlaním konečne doma bodovať,
čo sa im zatiaľ darilo iba vonka. Hostia
sa ujali vedenia krásnou strelou už v 6.´
Domáci brankár vzápätí na to dvakrát
za sebou úspešne zakročil. Krásna stre−
la Mezeiho v 11.´ išla nad. V 15.´ hostia

strelili tesne vedľa brány ale o min. na
to, keď sa lopta odrazila od žrdi, hostia
nezaváhali − 0:2. Domáci znížili stav v
21.´ na 1:2. Dobrý zákrok predviedol do−
máci brankár v 31.´  O min. na to sa po−
kúsil dať gól krásnou strelou Koncz. V
35.´ centroval Koncz do rohu, jeho stre−
lu zachytil Mezei a vyrovnal na 2:2. O
chvíľu opäť prihral na gól a Fodor hla−
vičkoval do brány −  3:2. 

Druhý polčas začal faulom na Fodora
v 48.´, ale rozhodca faul v 16−tke neod−
pískal. O minútu poslal Oroszlányi
krásny center na Fodora a ten hlavič−
koval − ale tesne vedľa. Domáci vystrie−
dali: namiesto Kováča nastúpil Tatrai a
Blažka vystriedal Jónaš. Sečianky v II.
pol. stále útočili a hostia pod tlakom veľ−
mi znervózneli. Priamy kop Koncza v
78.´ brankár vyrazil na roh a o dve min.
musel brankár opäť zasiahnuť a vyraziť
strelu tohto hráča na roh. V 81.´ nedal
Fodor šancu brankárovi a zvýšil na 4:2
a potvrdil víťazstvo domácich.

− TIBOR KONCZ − 

Dorast: Sečianky − Želovce 2:0, 
góly: Záhorský 

(Pokračovanie komentárov (Pokračovanie komentárov 
I. okresnej triedy na str. 24)I. okresnej triedy na str. 24)

I. TRIEDA OKRES 

Domáci konečne 
naplno bodovali 

Diváci: 70; rozhodovali: Ďuriš,
Ubrankovič; góly: D − Koncz,  Fodor
2x, Mezei; H − Skabella, Mihalovič,
najlepší hráč: D − Fodor, H − K. Baláž;
zostavy: D − Cvengel, Celeng, Mezei,
Oroszlányi, Morvai, Koncz, Gorasz,
Kováč, Jónaš, Fodor, stried.: Tatrai,
L. Blažko, Z. Blažko; H: Krupčiak,
Szuchetka, Mázik, Baláž, Varga,
Mihalovič, Buriš, O. Krupčiak, Skabella,
Nasvady, Nagy, stried.: Baláž, Penke,
Kováč. 

Sečianky − V. Čalomija
4:2 (3:2)

III. liga dorast − JUH  
III. liga dorast − JUH  

7. kolo: FC Baník Veľký Krtíš −
TJ Tatran Čierny Balog 4:0 (1:1)

LÍDER POTVRDIL 
SVOJU FORMU

Zostava Baník V. Krtíš: Čepo, Lauko
(Greguš), Fodor, Weisz, Balla, Ádam
(Matikovský), Kušický, Gemer, Petrus,
Gibala (Kliment), Lancini (Hodási).
Góly: 1:0 Lancini (29.́ ), 2:0  Lancini
(51.́ ), 3:0 Lancini (53.́ ), 4:0 Gemer (75.́ )

V 7. kole Veľkokrtíšania privítali do−
rastencov Čierneho Balogu, ktorí boli
po 6. kole na 9. priečke. Napriek posta−
veniu v tabuľke hostia nastúpili na zá−
pas odhodlaní uhrať pre nich prijateľný
výsledok, čo sa im v 1. polčase aj celkom
darilo.  Ich sebavedomie ale zlomila 51.́ ,
keď po chybe brankára Čierneho
Balogu domáci zvýšili na 2:0. Po tomto
góle už domáci na ihrisku dominovali a
zo svojej prevahy vyťažili  ďalšie 2 góly.
Po 7. kole je Baník naďalej lídrom súťa−
že so ziskom 21 bodov a so skóre 20:2. 

− GREGUŠ − 

II. trieda okres
* Sklabiná "B" − * Bušince 6:3
* V. Zlievce/D. Strehová "B" −

Olováry 1:3
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Ako tradične Hrušovčania začali od
13.´ prvého polčasu inkasovaním gólu −
prehrou 0:1, keď hostia po chybe domá−
cej zálohy vytiahli loptu po ľavej stra−
ne, odkiaľ zacentrovali do 16−tky. Tam
si na loptu počkal Bariak a bez problé−
mov skóroval. Domáci potom zatlačili
na súpera pred jeho bránu, no ich stre−
ly opäť lietali len okolo bránky, navyše
vysoké napádanie súpera už na našej
polovičke a včasné dostupovanie na−
šich hráčov viedlo k tomu, že do polča−
su sme sa nezmohli na vyrovnanie vý−
sledku. 

V II. polčase v 51.´ Konc kopal rohový
kop, ktorý po hlavičke Fašanga Baláž
dorazil do bránky. Po tom pokračovalo
neúspešné dobíjanie bránky súpera zo
strany domácich, čo v 63.´ využili hos−
tia a po prestrelke v 16−tke domácich
zvýšil Melicher náskok hostí na 1:2.
Tento stav sa hosťom podarilo udržať
už do konca zápasu.

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  

Futbalovejší hostia herne kvalitnej−
šou hrou prevýšili domácich, preto zís−
kali tri zaslúžené body. V zápase treba
vyzdvihnúť dobré výkony brankárov aj
výkon jedného z rozhodcov − Bódiša.
Pričom zvyšní dvaja sa dosť veľkou
mierou pričinili o prvé dva góly hostí,
čo značne ovplyvnilo ďalší vývoj zápasu a
jeho konečný stav.       − MILAN KOTIAN − 

Zápas sa začal v pokojnom tempe, do−
máci mali prevahu, čo však nedokázali
využiť. Za zmienku stojí strela T.
Gemera, ktorú zneškodnil brankár. V
29.´ hostia otvorili skóre Turanom a to
zo svojej prvej šance. Domáci zvýšili
tempo, čo vyústilo do niekoľkých roho−
vých kopov, avšak bez vážnejšieho o−
hrozenia brány. Hostia do konca I. pol.
mali ešte šancu − no nastrelili len tyč. 

V 47.´ bol vylúčený Turan z tímu hos−
tí, keď po odpískaní kopol domáceho
hráča. Veľkú šancu mali domáci, keď
Szabo nakopol iba brvno. Barányi po
perfektnej prihrávke Szaba vyrovnal
stav. Opäť  Szabo krásne prihral a jeho
strelu dotiahol do gólovej koncovky
Gőrőg. Domáci prevýšili svojho súpera
ako kondične, tak aj technicky, avšak
zaostávali efektivitou, lebo vynechali nie−
koľko veľkých šancí.

− IVAN ZAŤKO, ml. − 

Na veľmi dobre pripravenom trávniku
v Záhorciach domáci od prvej minúty
zápasu nedovolili hosťom z Kosíh nad
Ipľom vytvárať si šance. Hostia sa síce
snažili, no domáci ich snahu eliminova−
li, a naopak sami predvádzali sľubné
akcie, ktoré aj zakončovali gólmi.
Výsledok zápasu mohol byť pre domá−
cich ešte priaznivejší, no nie všetky
šance skončili gólom. 

Vedenie domáceho klubu chce poďa−

kovať rozhodcovskej trojici za slušné
rozhodovanie, ako aj hosťom za korekt−
nú hru a všetkým skalným divákom za
povzbudzovanie, no hlavne strojcom
gólom P. Filipovi, ktorému úspešne se−
kundoval Novák, Liska a Filip. Hostia
sa veľmi snažili, čo sa im aj oplatilo, le−
bo využili dve z chýb domácich a dali
dva góly.                  − JOZEF KARASY −  

Domáci hneď od začiatku prebrali ini−
ciatívu a zatlačili hostí pred ich bránu.
Vypracovali si množstvo gólových šan−
cí, z ktorých však nanešťastie využili
na strelenie gólov iba dve. Autormi o−
tváracích gólov boli Zőllei a Belák.
Potom sa hosťom z ojedinelého útoku
podarilo streliť gól − 2:1, keď domáci o−
brancovia podcenili centrovanú loptu. 

V II. pol. mali domáci hru pod kontro−
lou. Hostí prevýšili po každej stránke a
zaslúžene strelili tretí gól. Domáce ve−
denie ďakujem hráčom za bojovný vý−
kon, vďaka ktorému zaslúžene vyhrali.
Zápas sa hral bojovne, ale veľmi slušne,
k čomu prispela svojim rozhodovaním
aj rozhodcovská trojica.  
Vedenie futbalového klubu v Opatovskej
Novej Vsi praje skoré zotavenie po ope−
rácii svojmu manažérovi mužstva
Jozefovi Zőlleiovi (Kuričovi). 
Rovnako si všetci prajú, aby sa čím
skôr uzdravil aj tréner tohto mužstva
Jozef Zőllei (Jóža). Obidvom želáme ve−
ľa zdravia a radosti z futbalu. 

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

Hrušov opäť nezvládol 
výhodu domáceho prostredia

Diváci: 50; rozhodovali: F. Blaga, 
J. Húšťava, G. Zaťko; góly: D −  Hojsa,
H − D. Bariak, Melicher; najlepší hráč:
D − Jozef Kováč, H −  Melicher; zostavy:

D −  Tuhársky, Augustín (K), Konc,
Nácesta, Baláž, T. Korpáš, Hojsa, 

J. Kováč, M. Korpáš, L. Fischer, stried.: 
J. Fischer, Ján  Kováč, M. Kováč,
Milan Kováč, P. Kereš; H − Fekete,

Ladislav, Bednár, Režňák, Bariak (K),
Lukáš Bednár, Krahulec, Laššan,

Gőmőry, J. Pűšpőky, Melicher, 
Ďurčov, M. Pűšpőky.

Hrušov − M. Kameň
1:2 (0:1)

Domáci sa trápili  

Diváci: 70; rozhodovali: Bakoš, Bodiš,
J. Balga; góly: D − Vrbovkay, 

H − Galčík (11 m), Kováč, Berecký,
Marinyec; najlepší hráč: D − Rusnák,

H − Majer; zostavy: D − Rusnák, Z.
Balla, R. Balla, Tóth, Hajnár,

Povalač, Sebenský, Vrbovkay, Bača, 
E. Celeng, Horňák, stried.: Berecký,

Násaly, Dovičin, Sliacky, Bado; 
H − Bartoš, Galčík, Berecký, Lőrincz,
Majer, Marinyec, Kováč, Macko, M.
Babka, Husár, R. Babka, stried.:

Lőcsa, Majdán, Košík, Máňa. 

Kamenné Kosihy − Lesenice
1:4 (1:2)

Zápas premárnených šancí

Diváci: 70; rozhodovali: P. Kalmár, 
P. Kalmár, Bariak; góly: D − Baranyi,
P. Gőrőg, H − Turan; najlepší hráč: 
D − Szabo, H − Veľkov; zostavy: D −

Sebenský, Schmidt (K), Gemer, Očko,
Z. Gemer, Hampachel, L. Varga,

Petrovský, Zaťko, Baranyi, Szabo,
stried.: Kati, E. Varga, Nozdrovický,

P.  Gőrőg, K. Gőrőg;  H − Veľkov,
Oláh, Mitter, R. Kubolek (K),

Matejkin, Odaloš, Petkov, Turan,
Mozola, Jelcha, M. Mitter, stried.:
Chovan, O. Bariak. M. Kubolek, J.

Bariak, Hlivár.

Nenince − D. Lom
2:1 (0:1)

Výsledok domácich mohol
mať aj vyššiu cifru 

Diváci: 80; rozhodovali: Mačuda,
Košelák, Kremničan, góly: D − P. Filip

3x, P. Novák 2x, Liska, M. Filip, 
H − Zlatovský 2x; najlepší hráč: D − 
P. Filip, H − Zlatovský; zostavy: D −

Hromada, R− Jánošík, Karasy, Lalík,
Bernát, M. Filip, P. Filip, Sabo,
I. Jánošík, Novák, Liska, stried.: 
I. Filip, P. Balga; H − Moravčík,

Mucha, Kováč, Kalmár, Zlatovský,
Pástor, Villám, Zolcer, Smiknya,

Kissimonyi, Bášty, 
stried.: Alakša, Cibula. 

Záhorce − Kosihy n. Ipľom
7:2 (0:3) 

Domáci zvíťazili zaslúžene 
Diváci: 61; rozhodovali: Majer, Ďur−

čov, Ambrózi; góly: D − Belák, Béreš, J.
Zőllei, H − Mihálik; najlepší hráč: D −

Belák, H − M. Haring; zostavy: D −
Jánoška, Balga, Sliacky, Belák,

Iždinský (K), Béreš,  N. Híveš, st., N.
Híveš, ml., Jánoška, Zőllei, Klacso,
stried.: Krekáč, Z. Balla, D. Balla,
Hudec; H − Benko, Andok, Vozár (K),

Melišík, Mihálik, Milan Haring, Mánya,
Ivičič, Uhrin, Lupták, Miroslav Haring,

Bán, Kramarovič, Cúth.

Opatovská N. Ves
− S. Plachtince 3:1 (1:1)

I. TRIEDA OKRES 
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V prvom polčase sa stretol slepý a jedno−
oký. Hosťujúce Čebovce odviedli katastro−
fálny výkon. Druhý polčas už bol herne o
niečo lepší. Viac snahy po víťazstve ukáza−
li domáci, ktorí  sa ujali vedenia v 55.´ po
rohovom kope. Čebovce v závere zápasu vy−
vinuli značný tlak na bránu domácich.
Vypracovali si niekoľko gólových príležitos−
ti a najmä tri z nich volali po góle, hráči hos−
tí však nedali ani jeden. Domáci tak zaslú−
žene vyhrali.               −LADISLAV MARTIN−  

Domáci zaslúžene vyhrali
Zostava Čeboviec: P. Bojtoš − Zaťko,
P. Balga, Bogdányi, Gyenes, Mudroň,
Nozdrovický, Slávik, Kovács, Péter,
Koncz; na lavičke: L. Ďőrď, L. Bakša,
E. Bojtoš, A. Balga, Š. Balga; rozhod−
covia: Hromádka, Hanesová, Zemko,
divákov: 250. 

Úvod, tak ako sme si už zvykli, vyšiel
lepšie hosťom a už v 9.´sa hostia ujali ve−
denia. V 16.´ kvôli zraneniu musel vystri−
edať domáci Faršang a na ihrisko prišiel
Molnár. V 35.´ sa zranila ďalšia opora do−
mácich Erik Krupčiak, ktorého nahradil
Štefan Nagy. V 47.´ hneď po prestávke
hostia zvyšujú po chybe domácej obrany
na 2:0. V 66.´ domáci konečne dosiahli gól
zásluhou Nedeľu, ktorý preloboval bran−
kára. V 83.´ rozhodca odpískal penaltu
pre hostí, ktorú Sklabiná bezpečne pre−

menila a ujali sa vedenia 1:3. O  3.´ neskôr
rozhodca chcel kompenzovať svoj ver−
dikt, keď odpískal 11−ku aj pre domácich,
ktorú premenil Nedeľa − 2:3. Nervózny
zápas vyšiel lepšie domácim, keď v 92.´z
voleja parádne trafil pár minút pred
koncom zápasu Peter Gyurász. Domáci
tak aspoň uhrali remízu. Dúfajme, že na−
sledujúci zápas s Tomášovcami bude pl−
ne bodovo pre domácich.                 

− JOZEF STRICHO − 

Nervózne derby skončilo deľbou bodov
Zostava domácich: Szabolcs Petrezsél, Gabriel Gyurász, Peter Gyurász, Kristián
Radoš, Maroš Buček, Kornel Faršang, Kristián Belá, Dominik Kalmár, Jozef
Nedeľa, Erik Krupčiak, Jozef Ďuráš. Na striedanie : Oto Mics, Peter Molnár, Erik
Ďurás, Štefan Nagy.   
Zostava hostí: :Štefan Koči, Martin Ďurica, Dušan Drienovský, Marek Drieňovský,
Michal Maslaňák, Peter Kováč, Frederik Matikovský, Jozef Berky, Tomáš Zošák,
Jakub Havrila, Boris Boľoš; na striedanie: Peter Tuhársky, Ľudovít Koči, Ivan Čer−
nák, Martin Černoch a Tibor Zingor. Rozhodcovia:  Stanislav Polomský, Peter
Kelemen a Ján Havran. Delegát stretnutia: Vojtech Koncz. 

Derby zápase začali aktívnejšie hostia,
ktorí už v úvode mali príležitosť z priame−
ho kopu, ale lopta skončila v múre.
Domáci nenachádzali svoj štýl hry. Prvý
pokus domácich v 15. ´ bezpečne kryl
brankár hostí. Potom sa hral futbal medzi
šestnástkami a prevládala skôr bojovnosť
ako umenie. Hráčom evidetne robilo pro−
blémy presne si prihrať. V 16.´ kryl Holub

strelu hostí z priameho kopu . Domáci sa
ujali vedenia v 20.´, keď po dobíjaní hos−
ťujúcej brány otvoril skóre Havrila hla−
vou. D. Hriň zachránil hostí od pohromy v
26.´ po bravúrnom zákroku. V 41.´ perfekt−
ná hlavička hostí "lízala" brvno. V závere
polčasu ešte prudkú strelu domácich vyti−
ahol spod brvna D. Hriň. 
Druhý polčas začali lepšie domáci, ale ne−

dôrazne. Hostia odpovedali prudkou stre−
lou, ale vedľa brány. Na ihrisku stále pre−
vládala bojovnosť nad hrou a rozhodcovia
boli viac v akcii  ako hráči. V 60.´ domácej
obrane ušiel hosťujúci hráč, ale sám proti
brankárovi Holubovi neuspel. S blížiacim
sa koncom zápasu pribúdali emócie a roz−
čarovanie nad verdiktami hlavného  roz−
hodcu. Hostia mali viac z hry a v 74.´ zasl−
úžene vyrovnali M. Hriňom. O dve minúty
však urobila chybu celá obrana hostí a
Havrila znovu strhol vedenia na stranu
domácich 2:1. V závere sa hostia snažili o
vyrovnanie, ale domáci pozorne bránili a
tesné víťazstvo ubránili. S. Ďarmoty treba
pochváliť za výkon, ktorý nebol v tomto
zápase oslnivý ale efektívny. V nedeľu
hrajú S. Ďarmoty v Jesenskom o 15.00
hod.  Žiaci: Záhorce −  S. Ďarmoty  2 : 9. 

−JOZEF BAČA− 

Vydreté, ale zaslú�ené ví�azstvo
Zostavy − S. Ďarmoty:M. Holub −  Lukács, D. Ondrejkov, Rajťuk, Béreš, Zachar, Havrila, J.
Ondrejkov, Pixiades, Miloš Varholák, Marián Varholák (K) ; na lavičke: Ďőrď, Béreš, J.
Holub, J. Kollár, Nászaly, Radoš; Zostava D. Strehová: D. Hriň − Novák, Baťka (K), F. Kollár,
Abelovský, Hudec, Drozd, Sokol, Kminiak, Korbeľ, M. Hriň; na lavičke: Oláh, Nagy; góly:
Havrila 2x − M. Hriň; rozhodcovia: Vrábeľ, Budinec, Kancko, divákov: 300.

Bolo to zaslúžené víťazstvo domácich,
keď nám v prvom polčase strelili dva gó−
ly a aj herne na ihrisku dominovali. V
druhom polčase sa hra vyrovnala, dokon−
ca sme mali aj nejakú  šancu, ale na viac

sme asi nemali. Rozhodcovia nás ani do
nejakých väčších šancí nepúšťali a máme
podozrenie, že sme 2 góly dostali z ofsa−
jdu. Futbal je však hra a my verdikt v
Mýtnej berieme.        − IVAN ĎURČOK − 

Hostia sa musia s prehrou zmieriť
Zostava Príbeliec: Roman Baláž, Arnold Prešinský, Adrián Rybár, Patrik Balík,
Peter Trebuľa, Tomáš Parkáni, Marek Červoč, Lukáš Parkáni, Miloš Ďurčok,
Martin Holík, Martin Cesnak; na striedanie: Drahomír Tomaškin, Tibor Čierny,
Filip Celleng, Martin Pomoti. Rozhodcovia: Marián Sivák, Miroslav Žiak,
Miroslav Melich, delegát: Ľudovít Hrmo. 

V. liga D: Balog n. I. − Sklabiná 3:3 (0:1)

V. liga D: S. Ďarmoty − D. Strehová 2:1 (1:0)

V. liga D: Tornaľa − Čebovce 1:0 (0:0)

V. liga D: Mýtna − Príbelce 3:0 (2:0) IV. liga JUH
7. kolo − Nedeľa 15.9. o 15:30

Málinec − Fiľakovo 
voľný žreb − Zvolen 
Podbrezová B − Vinica 
Divín − Š. Bane 
Poltár − Revúca 
Žarnovica − Kováčová 
Hnúšťa − Detva

3 : 2
−

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

V. liga D
7. kolo − Nedeľa 15.9. o 15:30
Balog n. Ipľom − Sklabiná 
Tomášovce − Jesenské 
S. Ďarmoty − D. Strehová 
Radzovce − Buzitka 
Lubeník − Olováry 
Mýtna − Príbelce 
Tornaľa − Čebovce

3:3
0:4
2:1
2:1 
1:4
3:0
1:0
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VV ObFZ V. Krtíš dňa 4. 9. 2013
o.i.: − schválil Branislava
Danka  za člena DK ObFZ.
 ŠTK (predseda, Marián Halaj)

Nariaďujeme odohrať  MFS:
II. trieda dospelí  6. kolo
22.9.2013 o  12:00 h.: Bušince −
Čebovce „B“ , Želovce –
Olováry „B“, D. Strehová –
Sklabiná „B“.

Nariaďujeme odohrať  MFS:
žiakov 7. kolo D. Strehová – V.
Krtíš  14. 9. 2013 o 10:00 h., V.
Krtíš uhradí poplatok 10 eur
MZF.

Námietky kap. oboch družsti−
ev z MFS 4. kola II. trieda do−
spelí Olováry „B“ – Sklabiná
„B“ sú bezpredmetné.

Námietka kap. družstva hostí
z MFS 4. kola II. trieda dospelí
Čebovce „B“ – D. Strehová „B“
je bezpredmetná.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D24 Gergely Varga 1312011 3
MFS pod. od 9.9.2013  podľa
1/3b, poplatok 10 eur MZF.
D25 Dominik Pölhöš 1338598 3
MFS nepod. od 8.9.2013 podľa
1/6−1b, poplatok 5 eur MZF.
D26 Patrik Molnár 1319166 3
MFS nepod. od 8.9.2013 podľa
1/6−1b, poplatok 5 eur MZF.
D27 Dušan Bartoš 1266749 1
MFS pod. od 11.9.2013 do
10.12.3013 podľa 1/5a, poplatok
5 eur MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné
sa odvolať do 15 dní od zverej−
nenia v Spravodaji ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
VV SFZ  4.9.2013 schváalil no−

velizáciu súťažného poriadku,
ktorá vstupuje do platnosti o−
kamihom schválenia. to je od 4.
9. 2013.

Súťažný poriadok je jediný
platný a záväzný pre všetky sú−
ťaže riadené SFZ a jemu podri−
adených zväzov, rozpisy súťaží
ako podriadene normy nesmú
byť v rozpore so Súťažným po−
riadkom.

Článok 35 ods. 1 znie:
„(1) Bez platného registračné−
ho  preukazu nesmie hráč na−
stúpiť na stretnutie, ak nie je

ďalej v tomto článku uvedené
inak. Registračný preukaz ne−
môže byť nahradený občian−
skym preukazom, ani iným do−
kladom; to neplatí, ak ide o prí−
pad uvedený v ods. 2. Hráč,
ktorý je už registrovaný ako
člen v klube a ktorý podal žia−
dosť o vydanie nového plasto−
vého registračného preukazu
prostredníctvom elektronickej
podateľne Informačného systé−
mu slovenského futbalu (ďalej
len „ISSF“), je oprávnený na−
stúpiť na stretnutie aj bez re−
gistračného preukazu pod pod−
mienkou, že podanie žiadosti o
vydanie nového registračného
preukazu je overiteľné buď pri−
amo v ISSF, alebo predložením
vytlačeného detailu hráča z
ISSF. Rozhodca stretnutia, v
ktorom takýto hráč nastúpi,
túto skutočnosť spolu s o−
dôvodnením uvedie v zápise o
stretnutí.“.

Upozorňujeme funkcionárov
FK, že zavedením mesačnej
zbernej faktúry (MZF) nemusia
uhrádzať vopred, alebo po vy−
daní v Úradnej správe akýko−
ľvek poplatok, pokutu, ktorý je
za sumou označený (MZF). V
prípade, že chýba toto označe−
nie – uhradiť sumu tradičným
spôsobom na účty ObFZ všetky
bežné platby na 9131402/0200.

Upozorňujeme FK, že po u−
končení príslušného mesiaca
obdržíte prostredníctvom ISSF
(nie poštou) mesačnú zbernú
faktúru označená v ISSF ako
VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, kto−
rú je potrebné v termíne splat−
nosti uhradiť na účet uvedený
na faktúre a nezabudnúť uviesť
tiež variabilný symbol. Doklad
o úhrade nie je potrebné nikde
posielať a po pripísaní na uve−
dený účet by mala byť v ISSF
faktúra označená ako uhrade−
ná. Úhradu vykonajte:
−  prevodom z účtu na účet (in−
ternetbanking),v kladom pria−
mo na účet v Slovenskej spori−
teľni, čo je úplne najrýchlejšie,
−   nedoporučujeme používať

platbu poštovým poukazom
(šekom) – trvá dlho 3−6 dní

Prostredníctvom ISSFZ však
dostanete aj faktúru za ISSF
karty – čo je len kopia faktúry,
ktorú ste uhradili  kuriérovi
pri dodaní RP. Túto faktúru –
neuhrádzajte.

Dospelí I. trieda, 6. kolo, 22. 9.
2013 o 15.00 hod.: M.Kameň −
V.Čalomija (Ďurčov, Húšťava,
Zaťko), S.Plachtince−Sečianky
(Bakoš, Balga F., Kremničan),
Kosihy n.I.−O.N.Ves (Mačuda,
Ubrankovič,Kalmár st.),
D.Lom−Záhorce (Chrien,
Bariak, Košelák), Lesenice−
Nenince (Majer, Zolczer,
Ambrózi), Hrušov−K. Kosihy
(Kalmár, ml., Bódiš, Balga J.).
Dospelí II. trieda, 6.kolo, 22.9.
2013 o 12.00 hod.: Bušince−Če−
bovce B (Mačuda, Kalmár st.),
Želovce − Olováry,,B” (Zolczer,
Majer) 
D.Strehová,,B”− Sklabiná,,B”
(Balga F., Ubrankovič).
Dorast I. trieda, 8.kolo,
21.9.2013 o 15.00 hod.: M.
Kameň − Balog n.I. (Mačuda),
Lesenice−Želovce ( Kalmár ml.),
Sečianky−Olováry (Zolczer).
Žiaci, 8.kolo, 21. 9. 2013 o 15.00
hod.:
Sklabiná−Čebovce − 22.9. o 13.00
hod. 
(Kremničan), Príbelce −
Olováry −   22. 9.  o  12.00 hod.
(Húšťava), V.Krtíš−O.N.Ves   22.
9. o 12.00 hod. (Košelák),
Bušince−D.Strehová 22.9. o
14.30 hod. (Filkus), Vinica −
S.Plachtince (Ďurčov),  S. Ďar−
moty−Nenince (Zaťko), Hrušov −
Záhorce   22.9. o 13.00 hod.
(Bódiš).

Rozhodca je povinný uzatvo−
riť  elektronický zápis hneď po
stretnutí. Keď sa nebude dať u−
zatvoriť zápis, tak rozhodca
musí uviesť v papierovom zápi−
se dôvod.  Pri neuzatvorení zá−
pisu hneď po stretnutí, rozhod−
ca je povinný do 24 hod. po

stretnutí  osobne  sa dostaviť
na ObFZ s papierovým zápi−
som o stretnutí.

Rozhodca, papierový zápis o
stretnutí z I. a II. triedy dospe−
lých  doručí na ObFZ, len v tom
prípade, keď neuzavrie  hneď
po stretnutí elektronický zá−
pis.

Oznamujeme rozhodcom, že
platný papierový RP platí do
konca jesennej časti súťažného
ročníka 2013/2014.

LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST Č. 8

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 12 - 2013/2014 

Poradie tipovačky
po 6.  kole:

Tibor Rybár, V. Krtíš, 59 b. 
Mária Bariaková, V. Krtíš,  59 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 58 b. 
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 57 b. 
Jozef Holovic, ml., 55 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 54 b.
Pavel Filip, Záhorce, 53 b. 
Jozef Holovic, V. Krtíš, 53 b.
Erika Macková, Záhorce, 52 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 52 b. 
Milan Havrila, V. Krtíš, 52 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 52 b. 
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  52 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 52 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 50 b. 
Pavel Bódiš, Záhorce, 50 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 49 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 49 b. 
PhDr. D. Vladovič, Sklabiná, 48 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 48 b. 
František Fónod, Kosihovce, 48 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 47 b. 
Mária Mericová, Vrbovka, 46 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 46 b. 
Jozef Kováč, Vinica, 45 b. 
František Petényi, Vinica, 45 b.
Ján Molnár D. Strehová, 45 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 44 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 42 b. 
Ladislav Kiss, Vinice, 41 b. 
Ján Macka, Záhorce, 40 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 39 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 39 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 39 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 38 b. 
Jaroslav Macka, Záhorce, 38 b.  
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 38 b.
Jozef Košík, Čebovce, 38 b. 
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
Gejza Mlynárik, Želovce, 36 b. 
Ján Kiss, Vinica, 36 b. 
Jozef Donč, K. Kosihy, 35 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 33 b.  
Ján Budáč, V. Krtíš, 30 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Štefan Filip, Záhorce, 28 b. 
Miroslava Macková, Záhorce, 28 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 25 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 22 b. 
Ján Budač, V. Krtíš, 4 b.

Podmienka prijatia:
Všetky doklady musia

byť platné.
Nástup do zamestnania:

IHNEĎ. 
Kontakt 0903 557 336 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., závod M. Kameň

PRÍJME OKAMŽITE DVOCH VODIČOV AUTOBUSU 
z okolia Veľkého Krtíša. 



l Výkup jabĺk. Cena za 1 kg
0,07 eur. Dolné Plachtince,
bývalý areál družstva. Inf. m
0907 817 825, 0907 178 238.     

np − 97
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný poze−
mok a starší rodinný dom s
veľkou záhradou v D.
Plachtinciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 178 238         

np − 98
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno rozkladaciu
rohovú, čalúnenú sedaciu
súpravu s úložným priesto−
rom + kreslo. Cena dohodou.
Inf. m 0904 532 898.  np − 85

n Predám 3−izbový byt s bal−
kónom v Žihľave. Cena do−
hodou. Inf. m 0918 596 579.
np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Fiat Brava 1.6, 16
V, r. v. 1996. Cena dohodou.
Inf. m 0918 596 579.  np − 88
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž
na Baníckej ulici vo V.
Krtíši pri Allianz poisťovni.
Mesačný nájom 15 eur + e−
lektrika podľa spotreby. Inf.
m 0911 936 182.  

np − 90

n 26 − ročná žena z V. Krtíša
si hľadá prácu ako preda−
vačka alebo pomocná sila.
Inf. m 0918 928 404.  

np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár,
ovládam všetky maliarske a
murárske práce. Inf. m 0905
191 860.                      np − 92
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s muro−
vanou chatkou v Selciach 1
pri baníckej križovatke. Inf.
m 0907 184 279.        np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 ks 50 l demižó−
ny v koši, 2 kusy 50 l ban−
dasky, súdky na kapustu, lis
na bobuľoviny, 3 kusy škop−
ky na hrozno. Zn. polovičná
cena. Inf. m 047/ 48 964 01.   

np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Volvo 740 GL, ce−
na dohodou. Inf. m 047/ 48
964 01.                       np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pieskovanie kovových
konštrukcií a kovových čas−
tí rôznych rozmerov, disky,
elektróny atď. Inf. m 0915
049 636.                     np − 96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám modernú detskú
študentskú izbu vo výbor−
nom stave,  bielo − fialovej
farby, cena 250eur + doho−
da. Inf. m 0917 438 516.  

np − 99
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vysokonapäťové
vodiče 6 AlFe priemer 10.
Inf m 0903 568 064    np − 100

27/16. september  2013

Ďalší zápas baníkov na do−
mácej pôde sa odohral cez
týždeň v stredu. Privítali sú−
pera, ktorý má vyššie ambí−
cie. Prvý polčas hrali domá−
ci  s veľkým nasadením, ale
v závere zápasu "mleli" z po−
sledného. Už v 5.´ Németh
strelil tesne vedľa. O chvíľu
ďalšia pekná strela Miškeia
narobila brankárovi hostí
Blaškovi značné starosti. V
11.´ vystrelil z 25 m Marek
Horváth a „vyprášil“ rukavi−
ce brankára hostí.
Nasledovala ďalšia pekná
kombinácia domácich, prie−
nik Martina Horvátha, vyda−
rený center a Šiket do proti−
smeru zaznamenal gól − 1:0.
V 39.´ prišla veľká príležitosť
pred bránou hostí, ostala ne−
využitá.

V 53.´ sa útočníci hostí u−
voľnili vtipne v 16−tke a pek−
nú strelu Liptáka brankár
Kaczorek chytil. Aj po pol−
hodine hry mali hostia ďal−
šiu veľkú príležitosť, pokazi−

li si ju však sami. Od týchto
chvíľ sa začali  prejavovať
nedostatky vo fyzickej prí−
prave mladého mužstva do−
mácich. Hostia sa dokázali
výraznejšie presadiť v osob−
ných súbojoch, ale gól nedo−
siahli. V 70.´ Ondrík peknou
strelou z 20 m vyskúšal
Kaczoreka. Potom sa nád−
hernou strelou prezentoval
Sojka, Kaczorek bravúrne
jeho strelu do šibenice vyra−
zil. Zachránil tak
zaslúžené, ale aj
ťažko vybojované
3 body. Pochvala
za enormnú snahu
patrí celému ko−
lektívu domácich.

V nedeľu 22. 9.
2013 privítajú ba−
níci na domácej
pôde futbalistov z
Poltára.

− Mgr. JOZEF
DUDÁŠ −

Zaslúžené a ťažko vybojované víťazstvo
Zostava Baníka: Kaczorek − Greguš (68.´ Balík), Marek
Horváth (88.´ Kukolík), Martin Horváth, Németh (67.´ Špal−
doň), Šár, Holovic, Kadiš, Šiket, Miškei, Horn; na lavičke:
Špaldoň, Balík, Fűlűp, Kukolík, Čepo, Fridrich; gól Baníka:
17.´ Šiket; ŽK Baníka: Šár, Miškei; rozhodcovia: Polomský,
Dobrocký, Dodok; divákov 180. 

IV. liga JUH: V. Krtíš − Š. Bane 1:0 (1:0)

Viničania v strede týždňa (11. 9. 2013) ce−
stovali na 15. kolo súťaže do Revúcej. V pr−
vom polčase predčili súpera a zabezpečili
si dvojgólový náskok. O oba góly sa posta−
ral Nemčok a najmä ten druhý, ktorý sa po
peknej strele zo 16−tky odrazil od brvna do

siete, patril do kategórie exportných. 
Aj v druhom polčase boli Viničania do−

mácemu mužstvu vyrovnaným súperom a
stav udržali až do poslednej desaťminútov−
ky. V tomto momente hráči Vinice „odišli“
zo zápasu, hostia to využili a strelili kon−

taktný gól. Potom prišla nešťastná chvíľa v
89.´, kedy si Viničania hlavičkou dali vlast−
ný gól. Bod zo súperovej pôdy síce zväčša
poteší, strata dvoch bodov však v tomto
prípade mrzí viac. Chlapci z Vinice mali
rozohranú výbornú partiu, záver im však
nevyšiel, a tak zaznamenali  už štvrtý ne−
rozhodný výsledok v sezóne, a v doteraj−
šom priebehu sú jasnými remízovými krá−
ľmi.                                                   −FK−red−

„Vlastenec“ v závere obral Vinicu o body
Zostava Vinice: Geregai −  Boros, Antal, Sz. Tóth, Zachar, Csatlós, Súth,  Kiss, Gál (88.́  D.
Régi),   Nemčok (83.́  T. Tóth), Halko; náhradníci: D. Régi, T. Tóth, T. Pobori; góly Vinice:
Nemčok 2x; ŽK Vinica: Csatlós, Kiss, Súth; R: Gonda, Poláček, Horný; Divákov: 300.   

IV. liga JUH: Revúca − Vinica 2:2 (0:2)

l PO UZÁVIERKE

IV. liga JUH − výsledky 15. kola: 
Poltár − Divín  9 : 0 l Žarnovica −

Podbrezová B 3:0 l Detva − Málinec −,
Kováčová − Zvolen 0 : 1 l Revúca −

Vinica 2 : 2 l V. Krtíš − Š. Bane 1 : 0

Začala sezóna
šípkarov

V šípkarskej sezóne
2012/2013 sa na

Slovensku najlepšie da−
rilo Ivanovi BABINSKÉMU,
ktorý v celoslovenskom rebríčku
v súťaži v elektronických šípkach
skončil na 33. mieste a v klasic−
kých šípkach dokonca na 17. mi−
este.
V banskobystrickej BDA sa v pr−

vej tridsaťdvojke stabilne zdržia−
va 5 až 6 hráčov z veľkokrtíšske−
ho okresu, najvyššie (momentál−
ne na 7. priečke) kto iný, ako Ivan
BABINSKÝ. 

Tohtoročná steeliarska sezóna
začala koncom augusta súťažou
kategórie REGION v Banskej
Bystrici a po nej je v celosloven−
skom rebríčku najlepšie umiest−
nený opäť Ivan, aktuálne na 16−
tej priečke. Dúfajme, že si 21. sep−
tembra polepší po 1. kole
Slovenského pohára v Nitre.
Softy čaká prvá vážnejšia súťaž z
kategórie MASTER 14. septem−
bra v Brezne, avšak do celoslo−
venského rebríčka si úvodné bo−
dy pripísali Veľkokrtíšania už po
prvom kole 7. ročníka súťaže v e−
lektronických šípkach M−DART
CUP VEĽKÝ KRTÍŠ, ktoré sa ko−
nalo 7. septembra na novom hra−
com mieste a to v rozšírených pri−
estoroch "ZET−ka" vo V. Krtíši.
Štart do nového ročníka okresnej
súťaže veľmi nevyšiel matadoro−
vi Milanovi Činčurovi, naopak,
darilo sa nováčikom, keď
Vladimír Haško skončil na tre−
ťom mieste a Martin Lajtoš pora−
zil vo finále Ivana Babinského po
opakovanom finále celkovo 4:1.
Prémie v túto sobotu nepadli ži−
adne, aj keď 180−tku počas turna−
ja "ofackovalo" až štyrikrát (140,
135, 140, 123). V priebežnom po−
radí vedie Martin Lajtoš (120 b.),
druhé miesto patrí Ivanovi
Babinskému (80 b.), tretí je
Vladimír Haško (50 b.).
M−DART CUP  pokračuje 2. ko−
lom súťaže v sobotu 28. 9. v ZET−
ku.                                                      

−MDCVK−

n Pálenica Malé Straciny
otvára novú sezónu od 28.
9. 2013. Objednávky a Inf.
& 0903 417 661.        np − 86 


