
09:50 − Asijina voľba 17/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 pro−
ti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub

14:00 − Postav dom, zasaď strom 14:30 −
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou:
Prvýkrát 15:10 − Asijina voľba 18/88 16:00 −
Správy RTVS 16:20 − Destinácia svet: Plážové
rituály na Hawai 17:10 − Podvodníci v akcii
III 4/20 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 −
Správy RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy
20:10 − Počasie 20:20 − Krajina strelcov 22:35 −
Telo 00:10 − Profesionáli III: Šialenstvo
Mickeyho Hamiltona 2/13 01:00 − Svet v obra−
zoch 01:25 − Dámsky klub 03:00 − Sila lásky V.

197 03:50 − Asijina voľba
18/88 04:35 − Správy RTVS 

STV2 09:45 − Koniari sve−
ta: Kovboji 4/20 10:15 −

Rusínsky magazín 10:45 − Fokus zdravie
11:30 − Živá panoráma 11:55 − Ambulancia:

Pomoc ohrozeným prieduškám 12:25 −
Zabudnuté piesne a tance 13:10 − MS v cyk−
listike − Florencia 16:45 − Fokus spotrebiteľ
17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Symboly krásy: Furošiki − tradičná šatka
18:25 − Test magazín 18:40 − Večerníček: V
chalúpke a za chalúpkou 18:45 − Krtko: Krtko
fotografom 19:00 − Správy RTVS "N" 19:45 −
Počasie 19:50 − (Ne)celebrity: Igor Dohovič
20:00 − Mladí o mladých: Diana 20:30 −
Hľadači 20:55 − Sila tanca 21:30 − Správy a ko−
mentáre 21:50 − Počasie 21:55 − Góly − body −
sekundy 22:05 − Nová vlna v českom filme: "O
slavnosti a hostech" 23:10 − Polícia 23:25 −
Profesionál 23:40 − Autosalón 00:10 − Správy
RTVS "N" 00:55 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:50 − Kobra 11 IX. 8/16
11:50 − Mentalista IV.

18/24 12:45 − Dr. House IV. 16/16 13:45 − Krok
za krokom III. 8/23 14:15 − FARMA 15:30 − Dva
a pol chlapa VIII. 2/16 16:00 − NCIS −

Námorný vyšetrovací úrad VIII. 3/24 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 vy−
šetrovací úrad VIII. 3/24 23:55 − Kobra 11 IX.
8/16 00:50 − Mentalista IV. 18/24 01:35 − Dr.
House IV. 16/16 02:20 − Neznámy zvodca 03:55
− Kobra 11 IX. 8/16 04:55 − TELEVÍZNE NOVI−
NY 

09:30 − Panelák: Horúca sto−
pa 11:00 − Kutyil s.r.o. 17/17
12:00 − NOVINY O 12:00 12:30

− Kosti 18 13:30 − Kosti IV. 10 14:30 − Vtierka Castle
II. 6 15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to?
17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10
− NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Lúčenie 21:40 − C.S.I.: Kriminálka Miami X. 3
23:00 − Vtierka Castle V. 5 00:00 − Vtierka
Castle. 13 01:00 − Kosti VII. 2,3 02:50 −
Slnečno, sem − tam vraždy 8 03:35 − KRIMI
04:00 − Zločinné úmysly III. 
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09:50 − Asijina voľba 18/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 13:55 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 −
Asijina voľba 19/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Tajuplné vôňe Hong Kongu
17:10 − Podvodníci v akcii III 5/20 17:45 − Duel
18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly
− body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Luther II.
1/4 21:10 − Luther II. 2/4 22:05 − Kriminálka Staré
Mesto: Prípad červeného hada 4/7 23:05 −
Reportéri 23:35 − Profesionáli III: Bez šance na
úspech 3/13 00:25 − Najväčšie kriminálne prípady
Slovenska: Nedokončená modlitba 00:50 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Dvojnásobná vražda 01:20 − Dámsky klub 02:50 −

Sila lásky V. 198 

10:00 − Sila tanca 10:25 − V
zakázanom kráľovstve

11:00 − Fokus spotrebiteľ 11:45 − Pred rokmi...

12:15 − Živá panoráma 12:45 − ArtSpektrum 12:50
− Tá moja pieseň Vám povie 13:50 − Noc v archí−
ve: Čím budem? 15:00 − Senior klub−magazín
15:30 − Cesta 15:55 − Kultúra alebo nekultúra
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.: Sexi hľuza 10 18:20
− Halali 18:40 − Večerníček: V chalúpke a za cha−
lúpkou 18:45 − Krtko: Krtko hodinárom 19:00 −
Správy RTVS "N" 19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)ce−
lebrity: Ján Fiľo 20:00 − Nákazlivá rakovina 20:50
− Spektrum vedy: Dendrochronológia a archeo−
logická chronometria 21:30 − Správy a komentá−
re 21:50 − Počasie 21:55 − Góly − body − sekundy
22:05 − Večer pod lampou 00:10 − České milova−
nie: O láske, keď majú deti deti 00:35 − Správy
RTVS "N" 01:25 − ArtSpektrum 

08:30 − Modré z neba 10:30
− Chlapi neplačú 11:40 −
Kobra 11 IX. 9/16 12:45 −

Mentalista IV. 19/24 13:35 − Dr. House V. 1−2/24
15:30 − Dva a pol chlapa VIII. 3/16 16:00 − NCIS −

Námorný vyšetrovací úrad VIII. 4/24 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 VIII. 4/24 00:20 −
Kobra 11 IX. 9/16 01:15 − Mentalista IV. 19/24 01:50
− Dr. House V. 1/24 02:35 − Dva a pol chlapa VIII.
3/16 02:55 − FARMA 03:55 − Kobra 11 IX. 9/16 04:55

− TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák: Lúčenie
11:00 − Kutyil s.r.o. 1/31

12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti 19 13:30 −
Kosti IV. 11 14:30 − Vtierka Castle II. 7 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Nevýhodný biznis 21:40 − Vyvolení − Dom snov
23:00 − Gigolovia 00:00 − Prísľuby z Východu 02:20
− Gigolovia 03:30 − Zločinné úmysly III.

ŠTVRTOK 26. 9.

aloženie kapely nebolo
vôbec jednoduché a vyme−
nilo sa v nej veľa členov −

speváčok, spevákov aj gitari−
stov. Kapela začala riadne fun−
govať od roku 2012, no stále v
nej chýbala basgitara. Speváci
boli vymenení za speváčku.
Súčasnú zostavu kapely tvoria:
Erik Dola − bicie, Hasky Joe −Erik Dola − bicie, Hasky Joe −
rytmická gitara, Patrikrytmická gitara, Patrik
Sztruhár − sólo gitara aSztruhár − sólo gitara a
ViktóriaViktória Jámborová − spev.Jámborová − spev. V
novembri 2012 sa ku kapele pri−
dal Gábor Katyi − bassgitaristaGábor Katyi − bassgitarista.
V tejto zostave odohrali 7 koncer−
tov s väčšími aj s menšími ús−
pechmi. Kapela zažila veľké ús−
pechy v Šahách a v Horných
Túrovciach, kde ich fanúšiko−
via viackrát  potleskom vrátili
na pódium. Žáner kapely je dis−
kutabilný, pretože v piesňach

sa nájdu znaky trash metalu,
heavy metalu a hard rocku. Na
koncertoch väčšinou hrajú pre−
vzaté pesničky, ale majú aj
vlastné skladby. Kapela pred−
nedávnom nahrala svoj prvý
demo album,  ktorí si onedlho
budete môcť vypočuť. V tomto
roku kapela odohrala koncert v
Seľanoch, na 745. výročí prvej
písomnej zmienky obce. Mladí
hudobníci veľmi pekne ďakujú
svojim fanúšikom, ktorí ich po−
vzbudzujú svojou prítomnosťou
na koncertoch. Novinky o nich
nájdete na facebooku − zadaním
slova Occasio do vyhľadávača.
Na youtube nájdete ich prvú
vlastnú pesničku, ktorú kapela
nahrala pod názvom Occasio −
Dreaming. V prípade záujmu o
koncert  kontaktujte telefónne
číslo 0905 680 826.

HĽADÁME TALENTY OKRESU 

P r e d s t a v u j e  s a  

OCCASIO - DREAMING 
Na našu výzvu o talentoch sa nám ozval Tibor Dola, ktorý
nám predstavil kapelu mladých nadaných hudobníkov
OCCASIO zo Selian, ktorú založili Erik Dola a Hasky Joe
(R. Zachar).  

Z hľadiska štruktúry obyvateľstva kraja v
roku 2012 prevládalo obyvateľstvo v pro−
duktívnom veku (15−64 r.). Počet obyvateľov
v tomto veku dosiahol k 31.decembru hod−
notu 471 798, čo predstavuje 71,65 %. V tom
bolo 236 264 mužov (74,09 % podiel všetkých
mužov v kraji) a 235 534 žien (69,35 % podiel
všetkých žien v kraji). Druhou najpočetnej−
šou skupinou bolo obyvateľstvo v predpro−
duktívnom veku (0−14 r.) s počtom  96 900
(14,72 %). Kým u chlapcov je v tejto vekovej
skupine podiel 15,53 %, u dievčat je to menej
− 13,95 %. Obyvateľov v poproduktívnom ve−
ku (65+ roční) bolo ku koncu decembra 2012

spolu 89 792 (13,63 %), v tom 33 084 mužov a
56 708 žien.
Index starnutia, ktorý predstavuje pomer
poproduktívnej a predproduktívnej zložky
obyvateľstva, dosiahol v roku 2012 v kraji
hodnotu 92,66. Znamená to, že na 100 oby−
vateľov v predproduktívnom veku pripadá
v kraji viac ako 92 obyvateľov v poproduk−
tívnom veku (65+ r.)

Najpočetnejší sú u nás
narodení v roku 1979

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol k
31. decembru 2012 priemerný vek obyvateľa

okresu Veľký Krtíš 40,03 roka. Priemerný
vek muža v okrese predstavoval 38,22 roka,
priemerný vek ženy 41,75 roka.  Z hľadis−
ka jednotlivých rokov veku bol najpočet−
nejšou skupinou vek 33 rokov. V okrese
žilo presne 785 obyvateľov práve v tomto
veku (406 mužov a 379 žien). Počet oby−
vateľov s vekom 100 a viac rokov bol 1, že−
na. Osemnásť a viac ročných žilo k 31.de−
cembru 2012 v okrese spolu 37 464 obyva−
teľov. Počet obyvateľov okresu v pred−
produktívnom veku (0−14 roční) predsta−
voval 6 264 (podiel 13,83 %). V produktív−
nom veku (15−64 r.) žilo v okrese spolu 32
840 obyvateľov (podiel 72,53 %), v tom 16
620 mužov a 16 220 žien. V poproduktív−
nom veku  (65+ r.) žilo v okrese 6 176 oby−
vateľov (podiel 13,64 %). Index starnutia v o−
krese dosiahol hodnotu 98,60, teda na 100 o−
byvateľov v predproduktívnom veku pripa−
dalo takmer 99 obyvateľov v poproduktív−
nom veku.           Zdroj: Štatistický úrad SR, 

pracovisko B. Bystrica

Priemerný vek obyvate¾a nášho okresu je 40 rokov
Podľa údajov Štatistického úradu SR bol k 31. decembru 2012 priemerný vek obyvateľa
Banskobystrického kraja 39,92 roka. Priemerný vek muža v kraji predstavoval 38,18 roka,
priemerný vek ženy 41,56 roka. V porovnaní s rokom 2011 sa priemerný vek obyvateľa kra−
ja zvýšil o 0,30 roka ( u mužov zvýšenie o 0,31 roka, u žien zvýšenie o 0,30 roka). Priemerný
vek obyvateľa Slovenskej republiky (39,32 roka) v roku 2012 bol o niečo nižší ako v
Banskobystrickom kraji. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou
v kraji vek 33 rokov. V kraji žilo 11 107 obyvateľov práve v tomto veku (5 680 mužov a 5 427
žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 66, v tom 23 mužov a 43 žien.

Z



09:50 − Asijina voľba 19/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti
5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub 13:55 − Postav dom, zasaď
strom 14:30 − Nebíčko v papuľke: Patince 15:10 −
Asijina voľba 20/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Uzbekistan, Kazachstan,
Kirgizsko−Krajina na Hodvábnej ceste 17:10 −
Podvodníci v akcii III 6/20 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: Elán 23:50 −
Nikto nie je dokonalý 00:55 − Profesionáli III:
Zbeh 4/13 01:50 − Dámsky klub 03:20 −
Drišľakoviny 04:30 − Drišľakoviny 

09:55 − Cena prírody II.:
Sexi hľuza 10 10:20 −

Kultúra alebo nekultúra 10:50 − Fokus právo
11:35 − Spektrum vedy: Dendrochronológia a ar−
cheologická chronometria 12:00 − Živá panorá−
ma 12:30 − ArtSpektrum 12:40 − A pri tom speve
13:20 − Večer pod lampou 15:55 − Tvárou v tvár
16:25 − Eurovirtuál − Ondrej Demo 16:45 − Fokus ro−
dina 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Extrémne v
horách 18:25 − Encyklopédia slov.obcí: Svätý
Anton 18:40 − Večerníček: V chalúpke a za chalúp−
kou 18:45 − Krtko: Krtko a karneval 19:00 − Správy
RTVS "N" 19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)celebrity:
Peter a Pavol Cesnakovci 20:00 − Divoká Čína:
Príliv zmien 20:50 − Família: Família 21:15 − Góly
− body − sekundy 21:20 − Počasie 21:30 − Divadelné
dosky 2013 22:45 − Kinorama 23:15 − Bratislavské
jazzové dni 2012: Emil Viklický Trio (ČR) 00:05 −

Správy RTVS "N"

09:35 − Chlapi neplačú

10:50 − Kobra 11 IX. 10/16 11:50 − Mentalista IV.
20/24 12:45 − Dr. House V. 3/24 13:45 − Krok za kro−
kom III. 9/23 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol
chlapa VIII. 4/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VIII. 5/24 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 − Búrlivé víno
21:40 − FARMA 22:55 − AKČNÝ PIATOK: Hellboy
(HD) 

09:30 − Panelák:  11:00 −
Kutyil s.r.o. 2 12:00 − NOVI−
NY O 12:00 12:30 − Kosti 20

13:30 − Kosti IV. 12 14:30 − Vtierka Castle II. 8
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Pomýlená SMS 21:40 − Vyvolení − Dom snov 23:00
− Detektív Dee a záhada smrtiaceho ohňa 

TV PROGRAM PIATOK 27. 9.

16 / 23. september 2013

SUDOKUSUDOKU

Je to počítačový program, ktorý u−
možňuje znázorniť učebnú látku do lo−
gických schém  − na seba nadväzujú−
cich obrázkov. Žiak takto získava lepší
prehľad o téme, chápe súvislosti a ľah−
šie si učivo zapamätá. Vo veľkej miere
mu pri zapamätávaní pomáha vizuálna
pamäť. Myšlienkové mapy pomáhajú
vysvetľovať učivo zrozumiteľnejšie a

zaujímavejšie. Učia žiakov myslieť, po−
chopiť princípy, pomáhajú aktivizovať
a zapájať do procesu výučby všetkých
žiakov. Prebúdzajú u nich záujem o
preberanú látku. Žiaci spracovávaním
myšlienkovej mapy skutočne študujú.
Nemusia byť ,,nabifľovaní", pomocou
myšlienkovej mapy dokážu plynulo od−
povedať. 

Pedagógovia tento program budú vyu−
žívať na prípravu vyučovacej hodiny.
Schému učiva, nazvanú myšlienková
mapa, odprezentujú žiakom a okrem
podania informácií zdôraznia súvislos−
ti medzi jednotlivými faktami.
Počítačový program môžu žiaci použí−
vať aj pri domácej príprave na rôzne
vyučovacie predmety.                    
Akreditovaný program kontinuálneho

vzdelávania realizovala firma MAPA
s.r.o. KOŠICE. Učitelia vzdelávanie  u−
končili písomným  testom a záverečnou
prezentáciou. Ocenili profesionalitu
lektora  Ing. Vladimíra Homoľu.
Vzdelávanie bolo pre všetkých veľkým
prínosom a tomto školskom roku získa−
né vedomosti určite v práci so žiakmi
zúročia.  

− Mgr. E. ZÁHORSKÁ −

Keï �iaci prázdninovali,
uèitelia sa vzdelávali

V predposlednom augustovom týždni sa 22 učiteľov ZŠ na Ul. KomenskéhoV predposlednom augustovom týždni sa 22 učiteľov ZŠ na Ul. Komenského
vo Veľkom Krtíši zúčastnilo vzdelávania pod názvom MYŠLIENKOVÉ MAvo Veľkom Krtíši zúčastnilo vzdelávania pod názvom MYŠLIENKOVÉ MA−−
PY VO VÝUČBE. Prezentačnou a dištančnou formou sa učitelia oboznáPY VO VÝUČBE. Prezentačnou a dištančnou formou sa učitelia obozná−−
mili so softvérom iMindMap zameraným na tvorbu myšlienkových máp.mili so softvérom iMindMap zameraným na tvorbu myšlienkových máp.

Milí čitatelia, možno aj vy poznáte vo svojom okolí zaujímavých ľudí, ktorí svojim umením,
talentom a schopnosťami vytŕčajú z priemeru nás, obyčajných ľudí. Budeme radi, ak nám
dáte tip na zaujímavého a nadaného človeka − speváka, hudobníka, maliara, remeselníka,
športovca alebo divadelného či filmového umelca − amatéra alebo profesionála. Radi o ňom
v našich  novinách napíšeme, predstavíme ho, a možno niekoho aj inšpirujeme, aby rozví−
jal svoj talent.    Každý zaujímavý tip odmeníme peknou knihou alebo šiltovkou s logom
Pokroku. Svoje tipy môžete napísať na adresu: noviny.pokrok@stonline.sk alebo nahlásiť
telefonicky na čísla 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65                        − R. HORNÁČEKOVÁ− 

Hľadáme talenty okresu V. Krtíš 

Súťaž o NAJLEPŠÍ RECEPT MESIACA
Máte dobrý a osvedčený recept? Penzión Babičkin dvor spolu s našou redakciou vyhla−
sujú súťaž o NAJLEPŠÍ RECEPT MESIACA. Každý mesiac svoje recepty (môžu byť aj s
fotografiami) posielajte podľa vyhlásenej témy. Ešte stále môžete posielať recepty − hlavné
jedlá aj múčniky−  z ovocia a zeleniny, prípadne ak budú rásť aj z húb. Najzaujímavejšie recepty
uverejníme a jeden vylosovaný vedúca Penziónu na Babičkinom dvore Eva Báňayová odmení
peknou vecnou cenou. Takže, nalistuje svoje rodinné kuchárske knihy a šup s nimi na:

noviny.pokrok@stonline.sk alebo ich pošlite poštou. 
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09:35 − Megamozog 10:05 −
Berlin, Berlin: Lolla verzus
tučniak 9 11:05 − Milujem

Slovensko 12:25 − On air 12:55 − Pošta pre teba
13:55 − Moje dcéry III. 1/8 15:35 − Vitajte v
Edelweisse 17:15 − Postav dom, zasaď strom 17:55
− Taxík 18:25 − Nebíčko v papuľke: Kuchyňa sta−
rých materí 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly −
body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Pošta pre
teba 21:25 − Pravdivé príbehy s Katkou
Brychtovou: Bratia 22:00 − Zberateľ rekordov
23:25 − Kráľovná Margot 2/2

12:05 − 5 minút po dvaná−
stej: U MAMY, ČI U OTCA
? 13:05 − GYMPEL.TV: Žra−

loky a planktón 3/13 13:55 − Magazín Ligy maj−
strov 14:25 − Ako si Grétka trochu zdriemla 15:05
− Kapura 15:50 − Farmárska revue 16:10 − Test
magazín 16:25 − Senior klub 17:00 − Herecké le−
gendy 17:10 − Ľudský hlas 18:00 − Na ceste po Čes−
ku: Na ceste po Českom Stredohorí 18:30 −
Národnostné správy 18:40 − Večerníček: V chal−
úpke a za chalúpkou 18:45 − Krtko: Krtko na pú−
šti 19:00 − Správy RTVS "N" 19:45 − (Ne)celebrity:
Karol Mika 20:00 − Dve tváre Osvienčimu 21:00 −
A3UM: DOBRÁ VÝCHOVA 21:25 − Anjeli strážni:
Anjeli strážni Tibora Huszára 21:55 − Festivalové
minúty − Divadelná Nitra 22:00 − Soul Boy 22:55 −
Umenie 2013: Divadlo a tanec 23:25 −
ArtSpektrum 23:30 − Pred rokmi... 00:00 − Česko−
slovenský filmový týždenník 00:10 − Správy
RTVS "N" 

09:10 − Chlpatí kamoši
10:45 − Dva a pol chlapa VI−
II. 4/16 11:10 − Parťáci I.

4/10 11:40 − Za plotom 13:25 − Agent v sukni 15:30
− Ako ukradnúť nevestu 17:35 − Uragán 18:20 −
Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE 20:30 −
FARMA − DUEL 22:15 − 50x a stále po prvý raz

00:20 − Hellboy (HD)

12:50 − Vyvolení − Dom snov
13:55 − X FACTOR USA

2013 16:10 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
18:00 − Cena je správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY
TV JOJ 19:59 − ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Alica v Krajine zázrakov 23:00 −
Vyvolení − Dom snov − ROZHODNUTIE 00:30 −
Lekcia umierania 02:15 − K 

SOBOTA 28. 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
 − 
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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.

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

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 ).

K I N O   B A N Í K
premieta:

29. 9. 2013 o 17:00 h. −
FIMFÁRUM − DO TRETICE

VŠETKÉHO DOBRÉHO/ 
Česko, animovaný/bábkový,

2011,  72 min., MP /

Počas zdravotno−výchovnej
kampane MOST − Deň srdca 

pracovníčky OPZ pri
Regionálnom úrade verejné−
ho zdravotníctva vo Veľkom

Krtíši budú realizovať :
dňa 27. 9. 2013 od 8.00 do

12.00 hod na námestí  
A. H. Škultétyho vo  V.Krtíši

B E Z P L A T N É    
V Y Š E T R E N I E

*  biochemické vyšetrenie krvi
− celkový cholesterol, glukózu
* meranie krvného tlaku a
pulzu * meranie percenta te−
lesného tuku, obvod pása  a
BMI. Každému klientovi bude
poskytnuté individuálne po−
radenstvo na základe výsled−
kov  vyšetrení. Bližšie infor−
mácie o podujatí môžete zís−
kať na tel. č. 49 117 17 alebo
priamo v Poradni zdravia na
Baníckej ulici č.5 vo Veľkom
Krtíši.                    OPZ RÚVZ

Veľký  Krtíš

Nechajte sa 
bezplatne

vyšetriť
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09:40 − Autosalón 10:10 − Ča−
rovné miesta Zeme:
Tanzánia 11:05 − Slovensko

v obrazoch 11:30 − Svet v obrazoch 11:55 − O 5 mi−
nút 12 13:00 − Občan za dverami 13:40 − Agatha
Christie : Poirot: Tretie dievča 15:15 − Zlatá kla−
sika: "Krakonoš a lyžníci" 16:35 − Nikto nie je do−
konalý 17:45 − Hurá do záhrady 18:15 − Tajomstvo
mojej kuchyne 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly
− body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Žena,kto−
rá sa vracia 3/4 22:00 − Žena,ktorá sa vracia 4/4
23:35 − Maigret: Tajomstvo čienej labute 01:00 −
Agatha Christie : Poirot: Tretie dievča 02:35 −
Sila lásky V. 199 

09:50 − Púť do Santiaga de
Compostela 10:10 −
Orientácie 10:35 − Slovo

10:40 − On air 11:05 − Príbeh o Fatime a Omarovi
12:20 − Dve tváre Osvienčimu 13:30 − MS v cyklis−
tike − Florencia 17:00 − Štúdio šport 18:40 −
Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:45 −
Krtko: Krtko na Vianoce 19:00 − Správy RTVS "N"
19:45 − Portréty vedcov: doc. Ing. Fedor
Gömöry,DrSc. 20:00 − Divadlo nás baví −
Tančiareň 20:10 − Tančiareň 22:10 − Festivalové
minúty − Divadelná Nitra 22:15 − Odpískané 22:45
− ME vo volejbale − muži 00:30 − Slovo 00:35 −
Správy RTVS "N" 

08:40 − Malá princezná
10:40 − Ako ukradnúť neve−
stu 12:45 − 50x a stále po pr−
vý raz 14:45 − Jack Hunter

a Stratený poklad Ugaritu 16:55 − Flynn Carsen:
Honba za kopijou osudu 19:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 −
POČASIE 20:30 − Captain America: Prvý
Avenger (HD) 23:00 − Výnimoční 01:15 − Captain

America

JOJ 09:35 − XXL RODINA
WOLLNYOVCI 4 10:40 −

Geissenovci − Ťažký život milionárov IV. 16/16
11:40 − Vtierka Castle V. 5 12:50 − K 15:00 −
Vybíjaná: Choď do toho na plné gule 17:15 − Nové
bývanie 18:00 − Cena je správna 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ 19:59 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − ČESKO SLOVEN−
SKO MÁ TALENT 22:10 − ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT 23:00 − Veterán 01:05 − Ostrov 03:10
− Veterán 04:40 − Cena je správna  

NEDEĽA 29. 9.TV PROGRAM

Podľa prvotných výpočtov
mal platiť prvý termín, no
samotná sonda ponúkla ved−
com nové informácie o helio−
sfére: v skutočnosti je rozsi−
ahlejšia, ako sa pôvodne
predpokladalo a je aj jemne
štrukturálne iná. Americkí
konštruktéri a kontaktéri s
ňou jej dali, ako je to v as−
tronómii už dlhé roky zvy−
kom, poetické pomenovanie
magnetická diaľnica; naše
Slnko akoby nechcelo pustiť
ju zo svojho dosahu. 

Prelet Voyagera z magne−
tickej diaľnice do medzihvi−
ezdneho priestoru nie je
každodenná všedná udalosť,
podľa mňa je to dokonca
Veľká udalosť v dejinách
ľudstva, a preto Voyageru
treba venovať zaslúženú po−
zornosť. 

Voyager bol vyše 30 rokov
náš, slnečnosústavový, a te−
raz prichádza okamih, keď
bude medzihviezdny. Na
svoju nekonečnú púť sa vy−
dal 5. septembra 1977.
Cestou odviedol skvelú
prácu pri mapovaní
Saturna, Jupitera a
ich mesiacov a
prstencov. V no−
vembri 2003
Voyager preletel orbitu
Pluta, ktorá ešte dva roky
predtým bolo vnímané ako
posledná planéta Slnečnej
sústavy, čo bolo 6 miliárd ki−
lometrov od Slnka. 

Svoju veľkolepú misiu začí−
nal Voyager na heliocentric−
kej dráhe, no postupnými
korekciami dráhy a vplyvom
gravitačného pôsobenia ob−
rích planét sa zmenila na hy−
perbolickú. Z 825 kilogra−
mov hmotného Voyagera 105
kilogramov patrilo vedec−

kým aparatúram. Všetky
pracovali výnimočne kvalit−
ne a spoľahlivo. Voyager zís−
kal 180 000 fotografií
Jupitera a jeho mesiacov,
objavil planetárny prstenec

okolo planéty, na me−
siaci Io zachy−

til sopečnú

činnosť i
polárnu žia−

ru na samotnej
planéte. Zo vzdi−

alenosti 420 000
kilometrov odfoto−

grafoval mesiac Amalteu,
zo vzdialenosti 21 000 (!) ki−
lometrov útvary na Io,
Kalisto fotografoval zo vzdi−
alenosti 126 000 kilometrov,
čo je tretina vzdialenosti
medzi Zemou a Mesiacom, a
Ganymedes zo vzdialenosti
115 000 kilometrov. Po 96
dňoch pôsobenia v okolí
Jupitera bol Voyager nasme−
rovaný k Saturnu. 

V okolí najkrajšej obrej pla−
néty odviedol Voyager rov−
nakú skvelú prácu. To už bol
(v novembri 1980) vzdialený

2,5 miliardy kilometrov od
Zeme. Signály na našu pla−
nétu putovali 85 minút.
Sonda 13. 3. 1980 preletela
ponad jej skvost − prstenec.
Zo vzdialenosti 124 000 kilo−
metrov identifikovala stov−
ky prstencových vrstiev. K
Titánu, jednému z najzáhad−
nejších mesiacov v Slnečnej
sústave sa priblížila na vzdi−
alenosť 4 000 kilometrov. Po
prelete Saturna sa
Voyagerovo poslanie v
Slnečnej sústave skončilo a
sonda sa vydala na cestu do
medzihviezdneho priestoru.
Odvtedy sa Voyager vzďaľu−
je od Zeme každoročne o 3
AU (astronomické jednotky,

čo je vzdialenosť 149 597
870 kilometrov; tak

ďaleko je Zem od
Slnka). 

Voyager 1
ako gagari−
novský kozmický
posol Zeme nesie so
sebou posolstvo pre hypo−
tetických obyvateľov vzdia−
lených svetov. História posi−
elania odkazov pre potencio−
nálnych Vesmíranov sa zača−
la už tri roky predtým. V ro−
ku 1971 po úspešnom inšta−
lovaní Marineru 9 na obež−
nej dráhe okolo Marsu, sa v
hlave profesora Carla F.
Sagana, ktorý ako prvý začal
presadzovať vysielanie rádi−
ových signálov potenciál−
nym vesmírnym civilizáci−
ám, zrodil nápad pre
Pioneer 10 pripraviť tabuľku
s pozemským posolstvom. Po
porade s manželkou Lindou,
známym rádioastronómom
F. Drakeom, tiež veľkým na−
dšencom nadväzovania kon−

taktov s F.T., astrofyzikom
A.G.W. Cameronom a ďalší−
mi odborníkmi, sa rozhodol
pre výber z jeho pohľadu
troch pozemsky najdôležitej−
ších údajov (1. dvojková čí−
selná sústava − s číslami 0 a 1
− na ktorej je založený jazyk
počítačov; 2. pulzary, ktoré
vysielajú charakteristické
signály  v mimoriadne pres−
ných intervaloch a 3. frek−
vencia vysielania neutrálne−
ho vodíka, ktorá je pre celý
vesmír rovnaká: 21 centi−
metrov) a kratší list. Súhrn
týchto informácií na pozlá−
tenú platňu z hliníka prenie−
sol C. Ray. Pioneer 10 zo
Zeme odštartoval 2. 3. 1972.
Dráhu Neptúna, v tej dobe
poslednej planéty Slnečnej
sústavy, lebo Pluto bolo na
jej opačnom konci, preťal 13.
6. 1983. Potom si to zamieril
k 10,3 svetelných rokov vzdi−
alenému súhvezdiu
Androméda. Jeho cieľovou
stanicou je hviezda Ross 248,
kam priletí − ak sa nič nesta−
ne − o 862 064 rokov!

Podobné posolstvo ako
Pioneer 10 vo svojich

technicky perfektne vybave−
ných útrobách nesie aj jeho
nasledovník Pioneer 11, vy−
pustená na jar 1973.
Následne nato, keď v
Arecibe v Portoriku zrekon−
štruovali najväčší nepohyb−
livý rádioteleskop na svete,
začali Američania odtiaľto
vysielať trojminútovú sprá−
vu. Na vlne 12,6 centimetra
odznelo 1 679 impulzov.
Stabilná poloha rádiotele−
skopu určila cieľ − je ním guľo−
vá hviezdokopa Messier 13 v
súhvezdí Herkula. Aj v tomto
prípade bolo posolstvo zašifro−
vané dvojkovým kódom. 

(Pokračovanie na str. 19)

Voyager − pozemský veľvyslanec vo vesmíre
V týchto dňoch opustil, alebo opúšťa Slnečnú sústavu americká vesmírna sondaV týchto dňoch opustil, alebo opúšťa Slnečnú sústavu americká vesmírna sonda

Voyager (Cestovateľ) 1. Podobný dohad sa v médiách objavil už v polovici marca tohtoVoyager (Cestovateľ) 1. Podobný dohad sa v médiách objavil už v polovici marca tohto
roku. Aká je teda pravda? roku. Aká je teda pravda? 

Na ceste 
do medzihviezdneho

priestoru

Posolstvá letia 
ku hviezdam 
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(Dokončenie zo str. 18)
Pripravil ho F. Drake, ktorý

sa rozhodol vybrať nasledujú−
ce údaje: znaky pre čísla 1− 10
v dvojkovej sústave, znaky čí−
siel, atómové čísla vodíka, du−
síka, kyslíka a fosforu, najne−
vyhnutnejších prvkov potreb−
ných na vznik života, chemic−
ké vzorce pre cukry, lebo ur−
čujú zloženie DNA (kyselinu
deoxyribonukleovú, dôležitú
substanciu bunkového jadra),
dvojzávitnicu DNA, informácie
o človeku vrátane jeho prie−
mernej veľkosti, počet obyva−
teľov na Zemi, náčrt Slnečnej
sústavy a určením polohy
Zeme a jej štruktúre a pár in−
formácii o samotnom rádiote−
leskope v Aricebe. Posolstvo s
1 697 znakmi nebolo vybrané
náhodou − išlo o násobok prvo−
čísla 23 (počet písmen v riad−
ku) a 73 (celkový počet riad−
kov). 

V roku 1977 NASA vypustila
do kozmu sondy Voyager 1 a 2.
Po splnení výskumných úloh v
okolí Jupitera a Saturnu bol
Voyager nasmerovaný priamo
do medzihviezdneho priesto−
ru. Vo sfére najbližšej hviezdy
by sa mal objaviť o 50 000 ro−
kov. Ako dvaja jeho predchod−
covia, aj on má na palube
množstvo pozemských posol−
stiev, doslova pozemskú ban−
ku s informáciami o našom
ľudstve. Pozlátená medená
platňa s nimi by mala vydržať
až miliardu rokov. Na jej jed−
nej strane sú elektronicky za−
kódované impulzy s inštrukci−
ami na jej "prehratie".
Základom je mapa najbližších
pulzarov, ktoré by mali dať
podnet na vybavenie si deši−
frujúceho kľúča, odvodeného z
vodíkovej frekvencie. Na dru−
hej strane platne je zakódova−
ná dvojhodinová nahrávka
Zvuky Zeme. Obsahuje diela
Bacha, Beethovena, Mozarta,
Stravinského, národné piesne
zo Senegalu, Austrálie, Peru a
Bulharska, džezové nahrávky,
rokenrol, diela vybraných
skladateľov z Indie, Jávy,
Japonska a Číny, zvuky mor−
ských vĺn, zemetrasení, blkot
ohňa, rev šimpanzov, hyeny,
slona, psa, zvuky ľudských
krokov, srdca, EKG srdca a
EEG mozgu, zvuky bozkov,
vlakov, traktora, auta, prúdo−
vých lietadiel, štartu rakety a
pulzarov. V záverečnej časti
platňa obsahuje pozdravy v 60
jazykoch, medzi nimi dialekty
z Číny, welštiny, jazyka amoj
zo Zambie, indiánskej kečuán−
štiny a ešte aj posolstvo ame−
rického prezidenta a generál−

neho tajomníka OSN. Na plat−
ni je aj 116 fotografií obrázkov.
Tie obsahujú mapu Slnečnej
sústavy, základné matematic−
ké a fyzikálne definície, foto−
grafie planét a ich mesiacov, i−
lustrácie s poznatkami o orga−
nickej hmote a dedičnosti, fo−
tografie počatia, vývoja a
pôrodu. Odosielatelia infor−
mačnej banky nezabudli ani
na zvieratá, historické pamiat−
ky, napríklad pyramídy, údaje
o živote pozemšťanov, ich prá−
ci a oddychu a okrem toho eš−
te snímky z histórie dobýjania
kozmických priestorov.
Pravdu povediac, bol by som
veľmi šťastný, keby som mal
zázračnú schopnosť prevteliť
sa do Proximacentaurov, alebo
Veganov či Androméďanov,
ktorým sa vnútorné superbo−
hatstvo Voyageru dostane do
rúk; nepochybne to bude his−
torická chvíľa v ich živote. 

Tak ako pred vyše polstoro−
čím po vypustení sputnika
Zem nemala jeden satelit, ale
dva, tak ako po pristáti
Američanov na Mesiaci vo ves−
míre nebolo iba jedno teleso o−
bývané ľuďmi, ale dve, tak ne−
jako je to aj s Voyagerom: vý−
sledky ľudského ducha už ne−
žijú iba v Slnečnej sústave, ale
aj mimo nej. Prorocká vízia
priekopníka kozmonautiky K.
F. Ciolkovského, že "Zem je ko−
lískou ľudstva, ale v kolíske
nemožno žiť večne", sa pomaly,
ale neodvratne napĺňa. 

V túto chvíľu nie je dôležité,
či Voyager magnetickú diaľni−
cu Slnečnej sústavy opustil, a−
lebo ju opustí o týždeň či o rok,
lebo z hľadiska vesmírneho ča−
su sú to iba nanosekundy.
Dôležité je, že je Tam. V čase,
keď upadá svetová ekonomika,
kríza strieda krízu, keď máme
priveľa politikov, ale iba mini−
mum štátnikov a ľudstvo je zle
manažované, keď sa kultúra
mení na kvazikultúru a ume−
nie na paumenie, keď geome−
trickým, radom pribúda chu−
doba, keď sa ľudské vzťahy to−
tálne "zmanyzovali", keď rodi−
na prechádza historicky
najhlbšou krízou a keď božský
štafetový kolík ľudských hod−
nôt prevzala do rúk modla zis−
ku, je Voyager a všetko, čo s
ním súvisí, všetko vedecké,
technické i filozofické posol−
stvo − aspoň pre mňa− dôvodom
na hrdosť z ľudských schop−
ností ducha, práce a tvorivosti.

− JÁN FEKETE APOLKIN −  

Spisovateľa, básnika, publicistu, politika, historika, pedagó−
ga a modrokamenského rodáka PaedDr. Jána Feketeho po−
znajú ľudia snáď na celom Slovensku. Už niekoľko rokov sa
prihovára dospelým aj detským čitateľom prostredníctvom svo−
jich kníh. Jeho ostatnou publikáciou na knižnom trhu je zbi−
erka aforizmov, sentencií a iných „zasyčaní“ pod názvom Z ha−
dej papuľky, ktorá  bola vydaná v roku 2011.

PaedDr. Ján Fekete má mnohostranné záujmy, ktoré sa odra−
zili aj v jeho tvorbe, najmä svet prírody a vesmíru, lexikografia.
Jeho poézia obsahuje prevažne prírodnú a ľúbostnú lyriku, do−
minuje oslava krásy rodného kraja a harmónia pokojného ro−
dinného života.
Popri rôznorodých aktivitách sa venuje svojmu koníčku, a to

zbieraniu autogramov. V zbierke má autogram s osobným ve−
novaním od Raya Bradburyho, Heinricha Bölla a ďalších. Tiež
zbiera známky s témou kozmu, kreslené vtipy o politike, zaují−
mavosti z futbalu, keďže sám bol vynikajúcim hráčom tohto
športu, regionálnej histórii, astronómii a pod. 

PaedDr. JÁN FEKETE, publicista, autor krátkych
próz, poézie, rozprávok pre deti, literatúry 

faktu a sci−fi románov
* 12.08.1945 Modrý Kameň

Buďme hrdí 
na ľudské schopnosti

Próza pre deti a mládež
1981 Pristátie na Bielosienke
1985 Rozprávky z Tartušky
1986 Tancovanie s drakom
1986 Rosa z hviezd
1987 Cestovanie v sedemmíľo−
vom skafandri

Literatúra faktu
1987 Futbalový dekameron
2008 Zlatá kniha fubalu v
Modrom Kameni 

Sci−fi
1982 Hudba pre vesmíranov
1988 Okolo Galaxie za osemde−
siat týždňov
1989 Safari 
na Podkovovitých
1993 Pastier padajúcich 

hviezd
Monografia
1991 Modrý Kameň

Poézia
1983 Modré hrady Novohradu

Próza
1984 Romanca o Ehylte
Lexikografická práca
1995 Krátky slovník nárečia
slovenského modrokamenské−
ho
1994 Ľaľa, ľaľuške a ľančočke
2005 Valent Balaša: Život, die−
lo, súvislosti 
2009 Slovník modrokamen−
ských toponýn 
Aforizmy 
2011 Z hadej papuľky  

JÁNOVI FEKETEMU − APOLKINOVI  doteraz vyšli tieto knihy:
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností

vo V. Krtíši. 
Inf. m 0907 488 234. np − 01

l Hľadám priestory na podni−
kanie v Želovciach v strede ob−
ce. Inf. m0915 827 274. np − 1072

n Predám 2−izbový byt
vo V. Krtíši na Ul. SNP
po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Kúpim byt, príp. ro−
dinný dom − V. Krtíš a o−
kolie. Dlhy a exekúcie
vyplatím. Inf. m 0907
484 840.               np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt
v osobnom vlastníctve
komplet prerobený vo
V. Krtíši, treba vidieť
Inf. m 047 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.
m0905 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                          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. m0907 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. m 0903 427 806. 

np − 55 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

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 na−
chádza 100 m od chaty. Inf. m
0903 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPrenajmem alebo predám 1−
izbový byt na Železničnej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 647 227. 

np − 83
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt s balkó−
nom v Žihľave. Cena dohodou.
Inf. m 0918 596 579.        np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž na
Baníckej ulici vo V. Krtíši pri
Allianz poisťovni. Mesačný ná−
jom 15 eur + elektrika podľa
spotreby. Inf. m 0911 936 182.  

np − 90
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku s murova−
nou chatkou v Selciach 1 pri
baníckej križovatke. Inf. m
0907 184 279.                   np − 94

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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!
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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 Predám stavebný poze−
mok a starší rodinný dom
s veľkou záhradou v D.
Plachtinciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 178 238      

np − 1098
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n Predám lacno rozkladaciu
rohovú, čalúnenú sedaciu sú−
pravu s úložným priestorom +
kreslo. Cena dohodou.  Inf. m
0904 532 898.                   np − 85
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám modernú detskú
študentskú izbu vo výbornom
stave,  bielo − fialovej farby, ce−
na 250eur + dohoda. Inf. m
0917 438 516.                   np − 99
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použité vchodové
dvere, latkované presklené,
pravé − 90−tky. Lacno. Inf. m
047/ 048 229 60, 0904 405 600.  

np − 110

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

np − 1244

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 Fiat Brava 1.6, 16 V,
r. v. 1996. Cena dohodou. Inf.
m0918 596 579.                np − 88
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Volvo 740 GL, cena
dohodou. Inf. m 047/ 48 964 01.  

np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám gumy 13" na diskoch
165 R 13 po 10eur za kus. Inf.
m0908 608 539.               np − 105
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 4 ks plechové disky
14" − rozteč 100x4 na TOYOTU,
zimné pneumatiky 175x65x14 4
ks. Inf. m0907 880 978. np − 113

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. m0908 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 3 ks 50 l demižóny v
koši, 2 kusy 50 l bandasky, súd−
ky na kapustu, lis na bobuľovi−
ny, 3 kusy škopky na hrozno.
Zn. polovičná cena. Inf. m 047/
48 964 01.                          np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám maštaľný hnoj, lac−
no bez dovozu. Inf. m 047 48
251 42.                              np − 108

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. m0903 128 599.     np − 1160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim jalovice a býky. Inf.
m0948 155 120.             np − 1780 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve 5−mesačné fen−
ky basseta − trikolor. Inf. m
0905 319 043.                np − 1188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám  vietnamské odstav−
čatá. Inf. m 0917 851 897.  

np − 57
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDarujem malé mačiatko zla−
tej farby − kocúr a mačiatko či−
erno fľakatej farby. Inf. m0907
642 992.                            np − 78

n Prijmeme kuchára/−ku len s
praxou na TPP. Inf. m0918 613
809.                               np − 1189

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.
m 0949 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 BURZA PRÁCE

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske prá−
ce. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                         np − 959

l AUTO − MOTO

KOČÍKY, POSTIEĽKY, BICYKLE

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.
m 0915 482 217.         np − 1136

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

np − 09

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

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

l Výkup jabĺk. Cena za 1 kg
0,07 eur. Dolné Plachtince, bý−
valý areál družstva. Inf. m0907
817 825, 0907 178 238. 

np − 1108
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l Prijmeme barmana − bar−
manku alebo krčmára − kr−
čmárku. Inf. m 0918 858 545,
047 48 971 17.                   np − 53

n 26 − ročná žena z V. Krtíša si
hľadá prácu ako predavačka
alebo pomocná sila. Inf. m0918
928 404.                           np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako murár, o−
vládam všetky maliarske a
murárske práce. Inf. m 0905
191 860.                             np − 92
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám manuálnu prácu vo
výrobe alebo na stavbe. Inf. m
0918 257 973, 0907 518 420.  

np − 106

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nMINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 0915 813 322, 0905 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. m 0911 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám guľovnicu IŽ 18;
7,62x54R. Inf. m 0917 538 047.  

np − 103

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 50l sklenenú fľašu v
kovovom obale a demižóny.
Inf. m 0918 468 075.        np − 79
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Pieskovanie kovových kon−
štrukcií a kovových častí rôz−
nych rozmerov, disky, elektró−
ny atď. Inf. m 0915 049 636.  

np − 96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám nový nepoužívaný
horský bicykel − lacno. Inf. m
0908 608 539.                np − 104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám demižóny, šrotov−
ník a cirkulárku. Inf. m 047 48
973 49.                             np − 112

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 
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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: Žarnovica − V. Krtíš

V. liga D: S. Ďarmoty − Balog n. I.

V. liga D: Tornaľa − Olováry

V. liga D: Mýtna − Buzitka

I. trieda okres: Záhorce − Lesenice

V. liga D: Tomášovce − Sklabiná

V. liga D:Lubeník − D. Strehová

V. liga D: Radzovce − Jesenské

V. liga D: Čebovce − Príbelce

I. trieda okres: Sečianky − Kosihy n. I.

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 9. 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

Tipujete výhru domácich (zakrúžkujete 1, ak vám tip vyjde, získavate
jeden bod). Ak si myslíte, že sa zápas skončí remízou, zakrúžkujete X a
v prípade správnosti tipu sa na váš herný účet pripíšu tri body. Ak bu−
dete veriť hosťom, zakrúžkujete 2. V tomto prípade za správny tip zís−
kate 2 body. Každý týždeň sa vám body pripočítavajú a na konci súťa−
že 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 posielať na jed−

nu osobu len jeden tiket. Keďže tipovačku už máme rozbehnutú,
pravidlá meniť nebudeme. Do budúcna však možnosť prijímania vi−
acerých tiketov  na jedno meno zvážime. Budeme radi, ak sa k tejto
otázke vyjadria aj ostatní tipujúci.

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   

n PÁLENICA MALÉ
STRACINY OTVÁRA NOVÚ

SEZÓNU OD 28. 9. 2013.
Objednávky a Inf. 
m 0903 417 661.  

np − 86  
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V ďalšom zápase na domácej pôde bolo ve−
ľké očakávanie, ale prišlo veľké sklamanie.
Baníci jednoznačne pohoreli. Najväčší
problém v ich hre predstavuje neefektívne
zakončovanie a základné nedostatky prá−
ce s loptou. Nepriaznivý výsledok sa takto
musí prejaviť, ak je súper v uvedených u−
kazovateľoch o niečo lepší.
Už 2.´ priniesla prvú príležitosť domácim,

ale Holovic netrafil bránu. Po protiútoku
hostí sa odkryli chyby baníkov v rozo−
hrávke. Zo strany hostí Berkyho priamy
kop ešte vytlačil Kaczorek, ale na tečova−
nú strelu Kelementa už nestačil − 0:1. Ani
domáci Špaldoň nevyužil brejkovú situá−
ciu, išiel sám na brankára Rusnáka − ne−
dal. Po polhodine hry prišli hrubé chyby v
rozohrávke domácich obrancov a Sendrei
zvýšil pre hostí  na  0:2. Prišla aj  ďalšia prí−
ležitosť Berkyho, keď nacentroval loptu
pred domácu bránu, ale gól nepadol. Po
faule na Špaldoňa (musel odstúpiť) priamy
kop zahral Šiket, brankár hostí reagoval

pohotovo. Diváci potom videli veľmi pek−
nú strelu Šušku do pravej žrde domácich
brány, čo bola bodka za I. polčasom.

Začiatok II. polčasu poznamenala obrov−
ská príležitosť domáceho Németha, jeho
lob však išiel ďaleko vedľa brány hostí. Na
druhej strane sa vyznamenal domáci bran−
kár a zabránil ďalšiemu gólu. Ojedinelú
príležitosť baníkov v II. polčase nepreme−
nil Marek Horváth. Hostia naďalej využí−
vali veľké chyby domácich obrancov a v
65.´ dosiahol Berky do prázdnej brány ďal−
ší gól − 0:3. V 75. ́  po centrovanej lopte z ko−
pačky neúnavného kapitána domácich
Šára zaznamenal domáci Németh čestný
úspech. Za zmienku ešte  stojí ďalekonos−
ná strela domáceho Mareka Horvátha,
ktorá skončila na hornom brvne.  Záver zá−
pasu sa odohrával v zmierlivom tóne z ďalšej
prehry domácich futbalistov. Treba konšta−
tovať − sklamaných divákov postupne ubúda.
V nedeľu cestuje FC Baník do Žarnovice.         

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ −

Ďalšia potupná prehra Baníka
Zápas rozhodoval M. Adamec z B. Bystrice. Návšteva 90 divákov. Góly: 75.´ Németh
(VK), resp. 16.´ Kelement, 32.´ Sendrei, 65.´ Berky (PT). ŽK: Horn, Kukolík (VK), resp.
Fusek, Šuška, Sendrei (PT).  Zostava VK: Kaczorek − Šár, Horn, Marek Horváth,
Greguš (Kukolík) − Miškei, Šiket, Holovic, Németh − Kadiš (Fridrich), Špaldoň
(Martin Horváth).

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Poltár 1:3 (0:2)

Domáci začali aktívne a už v 5.́ trafil prud−
kou strelou Kollár brvno Radzoviec. Hostia
odpovedali v 11.́  Bodorom, ktorý trafil tyč
dolnostrehovskej brány. Vedľa tyče brány
hostí smerovala Kollárova strela z uhla v

12.́ . Prudkú strelu M. Hriňa v 20.́  vytlačil
spod brvna brankár hostí na roh. V 24.́  sa v
16−tke hostí pekne uvoľnil Kminiak a prud−
kou strelou ku tyči nedal brankárovi šancu−
1:0.  Novák naviedol loptu pred pokutové ú−

zemie v 43.́  a Do polčasu ešte v 44.́  M. Hriň
trafil brvno brány hostí a v 45.́  si brankár
Radzoviec poradil s tvrdou strelou
Kminiaka.   Po prestávke domáci pokračo−
vali v útočnej hre. V 50.́  sa po prihrávka M.
Hriňa uvoľnil v pokutovom území Sokol a
strelou zblízka upravil na 3:0. Po úniku M.
Hriňa v 63.́  dotlačil do prázdenj brány lop−
tu do siete Kminiak − 4:0. Samotný M. Hriň
mohol streliť gól v 69.́ , ale po samostatnom
nájazde na brankára zakončil vedľa brány.
V 79.́  v gólovej príležitosti trafil M. Hriň ďal−
šie brvno. 

−JÁN HRIŇ− 

Jasné víťazstvo domácich
Zostava D. Strehovej: D. Hriň − Drozd, Báťka, Oláh, Novák (82.´ M. Klátik)− Kollár,
Sokol, Tóth, M. Hriň (85.´  Matúška) − Korbel, Kminiak (64.´ Ábelovský). ; Góly: 24.´
Kminiak, 43.´ Novák, 50.´ Sokol, 69.´ Kminiak; ŽK: 58.´ M. Hriň − 23.´ Tóth, 50.´
Kőrmec; rohodoval Jodas zo Zvolena; 150 divákov.

V. liga D:  D. Strehová − Radzovce 4:0 (2:0)

V okresnom derby sa stretli družstvá, ktoré
sa navzájom dobre poznajú. Úvod zápasu
naznačil, že to bude boj o každú loptu a roz−
hodne každá maličkosť. Bežala 15.́ , keď hos−
tia sa po rýchlej akcii do otvorenej obrany
domácich krížnou strelou Bogdányiho ujali
vedenia. Po inkasovanom góle domáci zvýši−
li aktivitu, ale pozorná obrana hostí s pre−

hľadom odolávala. Hostia vedomí si vývojom
zápasu, pozorne kontrolovali priebeh a hrali
na rýchle brejky, ktoré im z veľkej časti vy−
chádzali a domácich držali v neustálej poho−
tovosti. V 39.́  mali možnosť zvýšiť, keď strelu
Kovácsa Koči s námahou vytlačil vedľa brán−
ky, Do druhého polčasu domáci vyrukovali s
úsilím vyrovnať stav zápasu, blízko k tomu

boli v 47.́ , keď aj dosiahli gól, no na žiaľ, do−
mácich sa pískalo postavenie mimo hry − ú−
dajné. Následne i ďalší kontra útok hostí a
hlavička Kovácsa tesne míňa domácu brán−
ku. V 60.́  domáci predviedli ďalšiu hrúbku,
ktorú výborne hrajúci hosťujúci Kovács vyu−
žil a trestá domácich po druhýkrát.   V 62.́
Zošák po samostatnom úniku znižuje na 1:2.
V 64.́  po druhej ŽK hraciu plochu opúšťa
hosťujúci Gemer. Ďalšie nedorozumenie
pred neistou domácou obranou trestná
Mudroň tretím gólom, i keď sa domáci snaži−
li s výsledkom niečo urobiť ale ich snaha
končila na výbornej obrane, ktorú podržal i
gólman Bojtoš. Futbal prináša radosť i roz−
čarovanie, ale domáci chlapci, každý jednot−
livec, si musí vstúpiť do svedomia, že lepšie
výkony sa takouto hrou dosahovať nedajú a
nestačí volať len po vine rozhodcu. 

− JOZEF PAHOLÍK −

Hostia predviedli ohromnú túžbu po víťazstve
Zostava domácich: Štefan Koči, Žingor, Havrila, D. Drienovský, Kalmár, Maslaňák,
Kováč, M. Drienovský, Berky, Zošák, Tuhársky, Matikovský; striedali: Frederik
Matikovský, a Černák. Zostava Čeboviec: Bojtoš, Balga, Péter, Mudroň, Gyénes,
Bogdányi, Cibulya, Gemer, Kovács, Slávik, Zaťko, na stried.: Gyorgy, Koncz a Balga.
Rozhodca Čičmanec.

V. liga D: Sklabiná − Čebovce 1:3 (0:1)

IV. liga JUH
8. kolo − Nedeľa 22.9. o 15.00 hod.

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

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

−

Domáci nastúpili v oklieštenej zostave, pre−
tože sa z rôznych nejasných dôvodov ospra−
vedlnilo 7 hráčov. Napriek pozliepanej zo−
stave začali domáci dobre, keď už v 6.́  Miloš
Ďurčok z 18 m dobre umiestnenou strelou
dal vedúci gól. Hosťom sa po viacerých sľub−
ných nájazdoch a šanciach podarilo vyrov−

nať na 1:1. Prvý polčas mali hostia navrch,
hlavne v šanciach a rýchlych nákopoch sa
dostávali za obranu. V druhom polčase sa už
v 50.́  hostia ujali vedenia, potom sa domáci
zmobilizovali, vsadili všetko na jednu kartu
a Miloš Ďurčok v 70.́  vyrovnal. Potom si do−
máci vytvorili ešte 2 −3 sľubné šance, ale už
sa nepodarilo strhnúť víťazstvo na ich stra−
nu. Treba však pochváliť chlapcov, ktorí bo−
li ochotní nastúpiť za to, že dokázali hlavne
v druhom polčase podať dobrý výkon. 
− ĎURČOK −  Žiaci: Príbelce − Olováry 10:0 ( 6:0) 

Napriek remíze si zaslú�ia pochvalu
Zostava: Roman Baláž, Arnold Prešinský,
Adrian Rybár, Patrik Balík, Peter Trebuľa,
Tomáš Parkáni, Marek Červoč, Miloš Ďurčok,
Drahomír Tomaškin, Ivan Ďurčok, Adam
Láskavý ; na striedanie: Martin Pomoti, Lukáš
Parkáni a Martin Holík. Rozhodca: M. Žubor.

V. liga D: Príbelce − Tornaľa 2:2 (1:1)
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V 17.´ hráč hostí Demanko po rohovom
kope, ktorý brankár domácich vyrazil na
jeho chrbát,  dáva gól tak, že o tom ani ne−
vedel. V 41.´ krásny gól domáceho útoční−

ka Glucha postranný hodnotil ako ofsajd,
preto hlavný rozhodca gól neuznal. Z pro−
tiútoku hostí bol faulovaný hráč hostí a z
následnej štandardky zvyšujú hostia  na

0:2. V druhom  polčase celková prevaha
Olovár bola v 59.´ zužitkovaná gólom Žin−
gora na 1:2. V 70.´ po zbytočnej strate lop−
ty v strede ihriska dávajú hostia z brejku
gól na 1:3. Domáci sa gólom Csányiho v
80.´ dostali znova do zápasu a v závereč−
nom tlaku vyjadrenom troma gólovými
šancami a to aj v poslednej sekunde zápa−
su, brankár hostí zázračne chytil strelu
Žingora z pár krokov od brány. Vedenie
klubu OFK Olováry ďakuje celému muž−
stvu za obetavosť a výkon hlavne v dru−
hom polčase, škoda straty 3 bodov po ta−
kom bojovnom výkone.

− ERVÍN VLADÁR − 

Nervózny zápas s prispením rozhodcov z Gemera
Zostava Olováry: Alexander Bablena, Róbert Motoška, Tibor Krnáč, Arnold Zolnay,
Csaba Csáni, Gabriel Skabella, Július Matuška, Ján Nemčok, Roland Datko, Viktor
Žingor, Miroslav Gluch; na striedanie: Martin Švonavec,  Róbert Merica a Nikolas
Šaranko. Góly za Olováry Žingor a Csányi. 

Duel mužstiev z čela tabuľky začali hrať
obidve mužstvá opatrne. Domáci mali na
začiatku zápasu optickú prevahu, hostia
sa ale umnou hrou  nedali zatlačiť na svo−
ju 16−tku a postupne hru v poli vyrovnali.
V 10.´ po chybe domácej obrany Havrila
hlavičkoval tesne vedľa. V 20.´ pretrhol
streleckú smolu Pixiades a nekompromis−
ne zavesil gól pod brvno. Po chybe obran−
cov hostí v 22.´ domáci strieľajú vysoko
nad bránu. V 30.´  hostia potvrdzujú svoju

dominanciu na ihrisku a zvyšujú
Bérešom stav na 0:2. Slovenské Ďarmoty
hru kontrolovali a domácich nepúšťali do
tlaku. Polčas preto pre nich skončil priaz−
nivým stavom. 

V druhom polčase domáci hneď na zači−
atku striedali troch hráčov a bolo evi−
dentné, že vyrukujú s nátlakovou hrou.
To sa im aj darilo aj za pomoci troch ar−
bitrov, ktorí udávali smer hry, ako aj to,
kto je pánom na ihrisku. Domáci síce tla−

čili na hostí, no tí im utekali z otvorenej o−
brany, ibaže šance, ktoré sa ponúkali, za−
hodili. V 74.´ bol autorom gólu na 0:3
Havrila. Záver zápasu domáci vzdali a ne−
chali viac − menej na náhodu. Hostia u−
strážili svoju bránu a získali mimoriadne
dôležité víťazstvo. Víťazstvo hostí v tomto
zápase je dielom celého kolektívu, ktorý
po nie veľmi oslnivých predchádzajúcich
výkonoch podalo veľmi dobrý výkon. O
týždeň Slovenské Ďarmoty privítajú na
domácej pôde ďalšieho súpera z okresu  −
Balog nad Ipľom. Zápas sa začne o 15.00
hod. Žiaci: Slovenské Ďarmoty − Nenince
1:2.                                      −JOZEF BAČA − 

Slovenské Ďarmoty herne ožili 
Zostava S. Ďarmôt: M. Holub, I. Lukács, D. Ondrejkov, R. Rajťuk, M. Béreš, G.
Zachar, N. Havrila, L. Pixiades, M. Varholák, M. Nászaly, R. Radoš; stried.: J.
Molnár; góly: H − Pixiades, M. Béreš, N. Havrila; rozhodovali: P. Kelemen, J. Kyzek,
J. Šmidriak, delegát: P. Ligač. 

V. liga D:  Jesenské − S. Ďarmoty 0:3 (0:2)

Domáci nastúpili na zápas bez 3 zrane−
ných hráčov, ale s vedomím, že musia
doma plne zabodovať. V peknom slneč−
nom počasí na dobre pripravenom tráv−
niku domáci už od začiatku pritlačili
hostí pred svoju 16−ku. Už v prvej minú−
te sa domáci ujali vedenia, keď Peter
Gyurász hlavičkou prekonal brankára,
keď ho pekne našiel centrom Kristián
Radoš. V 22.´ po druhom autovom hode
po chybe obrancu Buček zvyšuje na 2:0.

V 38. ́  hostia znížili na 2:1, po centri z vo−
leja. V 53.´po úniku Molnára na pravej
strane a centri zvyšuje hlavou Jozef
Gyurász na 3:1. V 67.´ po rohovom kope
najlepšie umiestnil loptu v 16−ke Peter
Gyurász a hlavičkou zvýšil na koneč−
ných 4:1. Na záver by som chcel poďako−
vať rozhodcovskej trojici za kvalitný vý−
kon, na naše pomery musím uznať, že ta−
ký nadštandardný výkon sme už dávno
nevideli.                   − JOZEF STRICHO − 

Domáci pripravili fanúšikom pekný futbalový zážitok 
Zostava Balogu: Richard Mics, Štefan Nagy, Kristián Radoš,  Miroslav Oroszlány,
Peter Gyurász, Maroš Buček, Kristián Belá, Dominik Kalmár, Jozef Nedeľa, Erik
Krupčiak, Jozef Ďuráš; na striedanie: Gabriel Gyurász, Erik Ďurás, Peter Molnár,
Szalbolcs Petrezsél.

V. liga D:  Balog n. I. − Tomášovce 4:1 (2:1)

V. liga D: Olováry − Mýtna 2:3 (0:2)

V. liga D
8. kolo − Nedeľa 22.9. o 15.00 hod.

Sklabiná − Čebovce 
Príbelce − Tornaľa 
Olováry − Mýtna 
Buzitka − Lubeník 
D. Strehová − Radzovce 
Jesenské − S. Ďarmoty 
Balog n. Ipľom − Tomášovce

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

Hostia pricestovali na stretnutie v znač−
ne oklieštenej zostave, čo ale neznamena−
lo, že sa nebudú snažiť o dobrý výsledok,
čo potvrdil aj priebeh zápasu. Už v 2.´mali
príležitosť priameho kopu, ale lopta skon−
čila v múre domácich. Viničania odpove−
dali priamym kopom v 4.´, ale tiež ho ne−
dotiahli do úspešného konca. Halkov cen−
ter v 12.´ odkopla obrana hostí pred nabie−
hajúcim Csatlósom v poslednej chvíli.

Strelecký pokus D. Régiho o minútu ne−
skôr skončil nad bránou. Skúsený Csatlós
v 14.´ lišiacky uvoľnil Nemčoka, ale aj je−
mu obrana hostí v poslednej chvíli odkop−
la loptu. Sám Csatlós vyskúšal brankára
hostí v 16.´, ale jeho strelu vytlačil brankár
na roh. V 25.´  prihral Gál Súthovi, ktorý
prudkou strelou z diaľky otvoril skóre 1:0.
Nemčokovu strelu v 27.´ vystihol brankár
hostí. Aktívny Nemčok sa ocitol zoči − voči
brankárovi po prihrávke Halka v 31.´, ale
dal vedľa brány. Csatlósova  strela v 35.´
skončila tiež iba vedľa brány hostí. Divín
sa potom osmelil a mal pred koncom pol−
času sériu rohov, z ktorých ale jeho hráči
nič nedosiahli. 

Do druhého polčasu domáci vstúpili ak−
tívne a v 51.´ mali príležitosť z rohového
kopu, ale nevyužili ju. V 60.´ obrana hostí
odvrátila pred Tóthom na roh a po jeho
rozohraní, si hostia dali takmer vlastný
gól. V 62.´ hostia vystrelili, ale lopta skon−
čila nad bránou domácich. Podobne aj
Súthov volej v 70.´ na druhej strane.
Domáci boli príliš aktívny v 80.´, kedy pre−
kombinovali sľubnú útočnú akciu.
Csatlosovu strelu v 82.´ vyrazil brankár na
roh. V 87.´ sa Nemčok prekľučkoval celou
obranou, ale jeho strelu brankár vytlačil
na roh. Tento roh však priniesol gól, keď
Régi hlavou upravil na konečných 2:0. 

Nemčokovi, ktorému sa v týždni narodil
syn, všetci v klube gratulujú a ku gratulá−
cii sa pripájame aj my v redakcii.
Viničania sa doma predstavia o 2 týždne
proti Poltáru. 

−GABRIEL ZSIGMOND−  

Oslabení hostia bojovali o dobrý výsledok
Zostava Vinice: Geregai − Súth, T. Régi, D.
Régi, Gál, Antal, Boros, Sz. Tóth (68.́ A.
Bugyi), Csatlós, Halko, Nemčok; na strieda−
nie: T. Tóth, Kiss, T. Pobori, Brezovský, A.
Bugyi, Dobos; Góly Vinice: Súth, D. Régi. 

IV. liga JUH: Vinica − Divín 2:0 (1:0)



25 /23. september 2013

Po zodpovednom výkone v predchád−
zajúcom zápase chceli domáci potvrdiť
svoje herné kvality aj v zápase proti V.
Čalomiji. Darilo sa im preukazovať pre−
vahu počas celého zápasu, aj keď ich sna−
ha bola narúšaná protiútokmi zo strany
hostí. V I. pol. otvoril skóre zápasu v 44.´
Martin Pűšpőky svojim premiérovým gó−
lom v súťaži.   

V II. polčase, napriek tlaku, sa potvrde−
nie víťazstva rodilo ťažko, ale striedajúci
hráč Malnoczký rovnako prvým gólom za
M. Kameň víťazstvo domácich potvrdil.
− IGOR MACHAVA −

Domáci začali zápas miernou prevahou,
napriek tomu sa vedenia ujali hostia po
nedôslednom bránení domácej obrany.
Mužstvo S. Plachtiniec dalo prvý vyrov−
návajúci gól po prihrávke Haringa na
Luptáka a ten trafil bránu − 1:1. Na 2:1
zvýšili S. Plachtince o sedem minút na to,
keď tiež Haringov center našiel Vlačuhu
a tej z voleja nedal brankárovi hostí šan−
cu. Prvý polčas skončil vedením domá−
cich. 

V druhom polčase domáci na ihrisku
jednoznačne dominovali a svoju prevahu
vyjadrili aj ďalšími štyrmi gólmi, ktoré
strelili po pekných kombinačných akci−
ách.

− MILAN MIKUŠ − 

Domáci mohli skórovať hneď v 1.´, ale
Bášti nevyužil obrovskú šancu. Hostia
prebrali iniciatívu, vypracovali si množ−
stvo šancí, z ktorých dve využili. V II. pol.
sa charakter zápasu nezmenil. Keby mali
domáci viacej šťastia, mohli aspoň vyrov−
nať skóre, no z troch metrov neboli schop−
ní trafiť bránu.            − ŠTEFAN DOBOŠ − 

Domáci opäť hrali v pozliepanej zostave.
V 7.´min. dali hostia gól z ofsajdovej pozí−
cie. Strela Odaloša V 19.´ išla do rúk bran−
kára. Novák v 40.´ zahodil tutovú šancu
strelou do rúk brankára. Po chybách do−
mácich v 46.´ hostia zvýšili po rohu na 0:2.
Rozhodca v 50.´  vytiahol faul hostí na 16−
tku. V 57.´ po faule hostí zostala píšťalka
rozhodcu zostala nemá. Krásnu strelu
Jelchu v 70.´  vytlačil Hromada z brány.
Strela Zuzinu v 80.´ išla do rúk brankára.
Z protiútoku v 81.´ Novák zvýšil na 0:3. V
84.´ rozhodcova píšťalka zostala nemá po
ruke hostí v 16−tke. Priamy kop Zuzinu v
89.´ išiel do brvna.

−  MIROSLAV KUBOLEK −

V prvom polčase boli futbalovejší hostia.
V 3.´mali prvú šancu, no nevyužili ju.
Vedenia sa hostia ujali v 6.´ gólom
Barányiho. Vzápätí zaútočili domáci, ale
Marinecovu strelu brankár kryl. V 12.´
nastalo striedanie hostí − Szaba nahradil
Bodzsár. Priamy kop domácich v 16.´ išiel
na Majera, ale jeho center zachytil bran−

kár. V 18.´ nastala prvá vážnejšia nevyu−
žitá šanca domácich.  Gemerova strela v
26.´  sa odrazila od domácej obrany na
roh. 

Na II. poločas nastúpili domáci ako vy−
menení a boli v ňom lepší − futbalovejší.
Po vystriedaní v II.  pol. R. Babku nahra−
dil Petrovič. Hra v poli sa evidentne oži−
vila. V 48.´ videli diváci peknú akciu do−
mácich − Petrovičova nahrávka našla
Marinca, ale jeho strela išla tesne vedľa.
Priamy kop Majera v 52.´ skončil v náru−
čí brankára. V 53.´ ďalší priamy kop
Majera našiel Macka − no aj táto strela iš−
la vedľa. Domáci v 57.´ nastrelili brvno,
následne Mackova strela smerovala ve−
dľa. Zaslúžené vyrovnanie prišlo
Bereckým − 1:1 v 63.´ Hostia v tom čase
hrali bez vylúčeného T. Gemera. V 75.´ sa
pohral s celou domácou obranou Barányi
− 1:2. Domáci v týchto chvíľach zatlačili
hostí pred ich bránu. Hlavný rozhodca
nastavil 5 minút. V 95.´ prišla zaslúžená
remíza gólom Marinca − 2:2. Vedenie do−
mácich ďakuje za výborný výkon domá−

cich.                             − JÁN PAVLÍK −  

Hostia z Kamenných Kosíh od začiatku
začali hrať útočný futbal a už v 15.´ R.
Balla vystrelil tvrdú strelu tesne nad brá−
nu. V 17.´ hostia útočili na bránu súpera,
no domáceho brankára neprekonali.
Podobný scenár mala hra až do 35.´ , keď
domáci Hojsa z pravej strany zacentroval
do 16−tky, kde M. Fašang umiestnenou
strelou ku tyčke otvoril skóre na 1:0. Do
polčasu mali domáci ešte niekoľko šancí,
ktoré však nepremenili, a tak sa už skóre
do polčasu nezmenilo. 
V II. polčase domáci zvýšili aktivitu ešte

viac, no stále sa nevedeli trafiť do bránky.
V 58.´ išiel Baláž sám na bránku, ale lop−
tou trafil iba brankára. Hojsa išiel v 60.´
sám na bránku, ale tiež prestrelil. V 75.´
Konc z pravej strany zacentroval do 16−
tky, kde Baláž z otočky vystrelil a skóre
zvýšil na 2:0. Až do konca zápasu držali
domáci hostí pod tlakom, ale stav sa už
nezmenil. Domáci si za dobrý výkon na
konci zápasu vyslúžili dlhý potlesk od di−
vákov.           − Mgr. RUDOLF SANTORIS −

Domáci si víťazstvo zaslúžili
Diváci: 40; rozhodovali: D. Ďurčov, 
J. Húšťava, G. Zaťko; góly: D − M.

Pűšpőky, Malnoczký, najlepší hráč:
D − Ďurčov, H − Baláž; zostavy: 

D − Fekete, Ladislav Bednár, Režňák,
Bariak (K), Lukáš Bednár, 

Krahulec, Gőmőry, Melicher, 
Ďurčov, Pűšpőky, Medveď,

stried.: Laššan, Malov, Malnoczký,
Barányi, Vaškor; H − Nagy, Málik,

Szuchetka, Varga, Balázs (K),
Mihalovič, Buriš, Naszvadi, 
Skabela, P. Varga, V. Kováč, 

stried.: Penke, O. Krupčiak, Baláž,
Szuchetka, R. Kováč. 

M. Kameň − V. Čalomija 
2:1 (1:0)

Druhý polčas boli domáci 
ako vymenení 

Diváci: 60; rozhodovali: Bakoš, 
F. Balga, E. Kremničan; góly: 

D − Vlačuha 3x, Lupták, M. Andok,
Chalupka; H − Oroszlány; najlepší

hráč: D − M. Andok, H − Tatrai; 
zostavy: D − Benko, Andok, Vozár (K),

Melišík, Mihálik, Haring, Ivanič,
Uhrin, Lupták, Foltán, Vlačuha, 
stried.: Cúth, Bán, Kramarovič,
Chalupka, H − Čengel, Morvai,

Celleng (K), Fodor, Gorasz, Szatmári,
Mezei, Koncz, Oroszlány, Kováč,
Tatrai, stried.: Blaško, Jonás,

Z. Blaško. 

S. Plachtince − Sečianky
6:1 (2:1)

Keď nedáš − dostaneš 
Diváci: 40; rozhodovali: Mačuda, Ďuriš, P.

Kalmár; góly: H − Zőlley, J. Jánoška, Sliacky;
najlepší hráč: D − Kováč, H − Sliacky; zostavy:

D − Moravčík, Mucha, Kováč (K), Cseri,
Zlatovský, Alakša, Buriš, Pásztor, Kmeť,

Kissimonyi, Básti, stried.: Kalmár, Cibuľa,
Villám, Dobos; H − Jánoška, Balga, Balga,

Sliacky, Belák, Iždisnký, Béreš, Híveš, Szabó,
Jánoška, Zőlley, Klacso, stried.: Krekáč,

Balla, Hudec, Jakubec.

Kosihy n. Ipľom − Opatovská
N. Ves 0:3 (0:2)

Domáci nešťastne prehrali 
Diváci: 60; rozhodovali: M. Kalmár,

Bariak, Košelák; Góly: H − Sabo, Balga,
Novák, najlepší hráč: D − R. Kubolek, H −

Sabo; zostavy: D − Veľkov, Matejkin,
Odaloš, R. Kubolek, Petkov, Jelcha, J.
Bariak, Zuzina, Mozola, Hlivár, Oláh, 

stried.: J. Kubolek, O. Bariak, Baláž; H −
Hromada, Lalík, R. Jánošík, Karasy, M.

Filip, Novák, Liska, Sabo, Balga, P. Filip,
I. Jánošík, stried. I. Filip. 

Dačov Lom − Záhorce 
0:3 (0:1)

Zaslúžená výhra domácich 
Diváci: 50; rozhodovali: P. Kalmár, J.
Bodiš, J. Balga; góly: D − M. Fašang,

Baláž; najlepší hráč: D − Konc, H R. Balla;
zostavy: D −  Jozef Kováč, Augustín (K),

Konc, Baláž, Nácesta, Fašnat, T. Korpáš,
Hojsa, T. Fischer, M. Kováč, Kereš, stried.:
Korpáš, Ján Kováč, Š. Kováč; H − Rusnák,
Bača, Z. Balla, Hornyák, R. Balla, Tóth,

Celleng, Hajnár, Nászali, Sebenský,
Vrbovkai, Povaľač, Berecki, Dovičin,

Kotian, Bado, Gyenes.  

Hrušov − K. Kosihy 2:0 (1:0)

Pravé derby 
Diváci: 220; rozhodovali: Majer, Zolczer,
Ambrózi; góly: D − Berecký, Marinec, H −
Barányi 2x, najlepší hráč: D − Marinec, 

H − Barányi, zostavy: D − Bartoš, Berecký,
Lőrinc, Majer (K), Marinec, Kováč, Macko,
M. Babka, Husár, R. Babka, Lőče, Košík,

Balga, Máňa; H − Sebenský, Gemer, Miškei,
Očkoy, Hampachel, L. Varga, Petrovský,

Zaťko, Baranyi, Szabó, Kati, Varga,
Nozdrovický, P. Gőrőg, K. Gőrőg,

Bodzsár, Tóth. 

Lesenice − Nenince 2:2 (0:1)

I. TRIEDA OKRES 



n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena za
1 m3 od 37 eur. Inf. m 0917 698
979.                               np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m 0917 698 979.           np − 1121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 kusy plechové dis−
ky 14´´, rozteč 100x4 na Toyotu
a 4 kusy zimné pneumatiky 175
x 65 x 14. Inf. m 0907 880 978.  

np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim tohtoročné orechy −
nelúpané,  Inf. m 0911 264 102.  

np − 114 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sud na kapustu − 40 l,
cena 20 euro. Inf. m 0907 253
053.                               np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v .
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m 0948 651 666.        np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka yorkshier−
skeho teriéra a čivavy. Šteniat−
ka sú drobné, zaočkované.
Cena dohodou. Inf. m 0915 825
396.                                np − 117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiat−
ka. Inf. m 0911 558 111.  np − 118
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám okolo 300 kg hrozna −
zn. Frankovka. Inf. m 047 48
229 23 −volať po 19.00 hod.

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka schit−zu
(sučku, psíka) − trikolor po 60
euro, ďalej predám čivavy − psí−
kov po 70 euro. Zn. veterinárne
ošetrené.  Darujem sučku schit−
zu (6−ročnú, veľmi milú). Inf. m
0915 225 626                   np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt. Inf.
m 0902 934 192.            np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0948 155 120.                  np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                 np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0949 112 084.                np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám garáž do prenájmu
za Zväzarmom, volať po 19.00
hod. Inf. m 0915 303 372. 

np − 129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−zbový byt na
Novohradskej − čiastočne zre−
konštruovaný. Inf. m 0905 459
217.                                 np − 130
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l PO UZÁVIERKE

p o n ú k a
na predaj mimo dražby, formou výberového konania, podľa plánu

speňažovania, nasledovné nehnuteľnosti:

Záujemca o kúpu uvedeného majetku  je povinný predložiť svoju ponuku písomne, na
Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, v uzatvorenej
obálke s výrazným označením čísla konania 47−24 K 414/ 97 a slovami " PONUKA− KON−
KURZ− NEOTVÁRAŤ, v lehote najneskôr do 15 dní, od zverejnenia ponuky správcu.

Správca konkurznej podstaty úpadcu 
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom " v konkurze " 

991 35 Dačov Lom, IČO: 00208612 

* TROJIZBOVÝ BYT č. 6 na treťom poschodí bytového domu 
súp. č. 4 vo vchode č. 1, na parc. č. 44/4, 762/24, 762/25 a 1603/2 

v k. ú. Sucháň na LV č. 128 v celosti, bez pozemku, spolu 
so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu vo výške 6937/48090−ín.

Podrobnejšie informácie o predmete ponuky, ako aj o podmienkach výberového 
konania poskytne správca JUDr. Ľubica Flíderová, advokátka, na adrese Trhová č. 1,

960 01 Zvolen, č. tel. faxu 045 5 320 428

II. trieda okres − 22. 9. 2013
Bušince − Čebovce 2:1

Želovce − Olováry "B" 2:1
V. Zlievce/D. Strehová "B" − Sklabiná 2:3 

III. liga dorast − JUH  
8. kolo : FK Jesenské

− FC Baník Veľký Krtíš 0:3 (0:1)
8. KOLO = 8. VÍŤAZSTVO

Zostava Baník VK: Weisz, Lauko, Fodor, Gibala,
Balla, Ádam, Gemer, Kušický, Petrus (Matikovský),
Lancini (Hodási), Kliment (Andok). Góly: 0:1 Lancini
(16.min.), 0:2  Lancini (66.min.), 0:3 Ádam (87.min.)

Mladí baníci si aj v mierne improvizovanej zostave
priviezli tri body aj z Jesenského, kde o svojom hlad−
kom víťazstve rozhodli, ako tradične, najmä v 2. pol−
čase. Po tomto trojbodovom zápise majú pred nasle−
dujúcimi dvomi ťažkými zápasmi (doma Sliač, vonku
Krupina), ktoré by mali byť rozhodujúce v boji o titul
jesenného majstra, celkom sľubný náskok 9 bodov
práve pred aktuálne tretím Sliačom a 7 bodov pred
druhou Krupinou. − GREGUŠ −
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 ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať  MFS:

II. trieda dospelí  5. kolo Želov−
ce – Čebovce „B“ dňa 26.10.2013
o  14.00 h., vzájomná dohoda
bola schválená ŠTK dňa
1.9.2013, poplatok uhradí FK
Čebovce 10 eur MZF.

Nariaďujeme odohrať MFS
II. trieda dospelí 7. kolo D.
Strehová „B“ – Bušince dňa
29.9.2013 o 12.00 h.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D28 Vladimír Vozár 1148622 S.
Plachtince  1 MFS pod. od
18.9.2013 do 17.12.2013  podľa
1/5a, poplatok 10 eur MZF.
D29 Róbert Babka 1121339
Lesenice 1 MFS pod. od
18.9.2013 do 17.12.2013  podľa
1/5a, poplatok 10 eur MZF.
D30 Jozef Turan 1232326 D.
Lom 3 MFS nepod. od 16.9.2013
podľa 1/6−1b, poplatok 10 eur
MZF.
D31 Jaroslav Nociar 1239695 D.
Strehová „B“ 1 MFS nepod. od
18.9.2013 podľa 1/13−5a, popla−
tok 10 eur MZF.
D32 Peter Barko 1188969
Bušince 1 MFS pod. od
18.9.2013 do 17.12.2013  podľa
1/5a, poplatok 10 eur MZF.
D33 DK prejednala žiadosť hrá−
ča FK Bušince Imrich Kalmár
1252582 a zvyšok trestu mení
na 1 MFS pod. od 18.9.2013 do
17.12.2013 poplatok 10 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 schvalil no−

velizaciu 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 riadene SFZ a jemu podria−
dených zväzov, rozpisy súťaži
ako podriadené 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, kto−
rý je už registrovaný ako člen v
klube a ktorý podal žiadosť o
vydanie nového plastového re−
gistračného preukazu prost−
redníctvom elektronickej po−
dateľne Informačného systému
slovenského futbalu (ďalej len

„ISSF“), je oprávnený nastúpiť
na stretnutie aj bez registrač−
ného preukazu pod podmien−
kou, že podanie žiadosti o vy−
danie nového registračného
preukazu je overiteľné buď pri−
amo v ISSF, alebo predložením
vytlačeného detailu hráča z
ISSF. Rozhodca stretnutia, v
ktorom takýto hráč nastúpi, tú−
to skutočnosť spolu s odôvod−
nením uvedie v zápise o stret−
nutí.“.

Upozorňujeme funkcionárov
FK, že zavedením mesačnej
zbernej faktúry (MZF) nemusia
uhrádzať vopred, alebo po vy−
daní v Úradnej správe akýkoľ−
vek poplatok, pokutu, ktorý je za
sumou označený (MZF). V prí−
pade, že chýba toto označenie –
uhradiť sumu tradičným spôso−
bom na účty ObFZ všetky bež−
né platby na 9131402/0200.

Upozorňujeme FK, že po u−
končení príslušného mesiaca
obdržíte prostredníctvom ISSF
(nie poštou) mesačnú zbernú
faktúru označenú v ISSF ako
VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú
je potrebné v termíne splatnos−
ti uhradiť na účet uvedený na
faktúre a nezabudnúť uviesť ti−
ež 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),
− vkladom priamo na účet v
Slovenskej sporiteľni, čo je úpl−
ne najrýchlejšie,
−  nedoporučujeme používať
platbu poštovým poukazom
(šekom) – trvá dlho 3−6 dní.

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

lDospelí I. trieda 7. kolo 29. 9. o
15.00 hod: K. Kosihy − M. Kameň
(Zolczer, F. Balga, Kremničan),
Nenince − Hrušov (Majer, Kalmár,
st., Zaťko), Záhorce − Lesenice (Ďu−
riš, Chrien, Kalmár, ml.), Opat.
Nová Ves − D. Lom (Mačuda,
Bariak, Ubrankovič), Sečianky −
Kosihy nad Ipl. (Bakoš, Bódiš, J.
Balga), V. Čalomija − S. Plachtince
(Ďurčov, Húšťava, Ambrózi).  l
Dospelí II. trieda 7. kolo 29. 9. o
15.00 hod.: D.Strehová ,,B" −
Bušince o 12.00 hod. ( F. Balga,
Zolczer), Sklabiná ,,B" − Želovce, 28.
9. (Mačuda, Chrien), Olováry ,,B" −
Čebovce ,,B", 28. 9.,  (Ďuriš,
Bariak).  lDorast I. trieda 9. kolo
29. 9. o 15.00 hod.: Vinica −
Sečianky (28. 9. Ďurčov),  Olováry
− Lesenice o 11.00 hod. (J. Balga),
Želovce − Balog nad Ip. (28. 9.
Ubrankovič).   lŽiaci 9. kolo 28. 9.
2013 o 15.00 hod.: Záhorce −
Sklabiná (Zaťko), Nenince −
Hrušov (29. 9. o 12.30 hod. Kalmár,
str.), S. Plachtince −S. Ďarmoty
(Bódiš), D. Strehová − Vinica
(Kalmár, st., Opatovská N. Ves −
Bušince (29. 9. o 12.00 hod.
Ubrankovič), Olováry − V. Krtíš
(Kalmár, ml.), Čebovce − Príbelce
(29. 9. o 12.00 hod. Kremničan). 
Rozhodca je povinný uzatvoriť  e−

lektronický zápis hneď po stretnu−
tí. Keď sa nebude dať uzatvoriť zá−
pis, tak rozhodca musí uviesť v pa−
pierovom zápise dôvod.  Pri neu−
zatvorení zápisu hneď po stretnu−
tí je rozhodca povinný do 24 hod.
po stretnutí  osobne  sa dostaviť na
ObFZ s papierovým zápisom o
stretnutí.

Rozhodca, papierový zápis o
stretnutí z I. a II. triedy dospelých
doručí na ObFZ len v tom prípade,
keď neuzavrie  hneď po stretnutí
elektronický zápis.
Oznamujeme rozhodcom, že plat−

ný papierový RP platí do konca je−
sennej časti súťažného ročníka
2013/2014.

KR žiada FK Nenince z MFS
Nenince − D. Lom a FK K. Kosihy
z MFS K. Kosihy − Lesenice o
predloženie videozáznamu
(DVD) zo dňa 15. 9. 2013, DVD
predložia na ObFZ do 24.9.2013.

− LADISLAV KRNÁČ
predseda ObFZ −

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 13 - 2013/2014 Poradie tipovačky

po 7.  kole:
Mária Bariaková, V. Krtíš,  69 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 68 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 67 b. 
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 67 b. 
Jozef Holovic, ml., 66 b. 
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  63 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 62 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 61 b.
Pavel Filip, Záhorce, 61 b. 
Jozef Holovic, V. Krtíš, 60 b.
Erika Macková, Záhorce, 60 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 58 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 58 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 58 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 57 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 57 b. 
Ján Kalmár, Sklabiná, 57 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 55 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 55 b. 
Pavel Bódiš, Záhorce, 55 b. 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 54 b. 
Gabriel Petényi, Vinica, 54 b. 
Ján Molnár, D. Strehová, 54 b. 
František Petényi, Vinica, 53 b.
František Fónod, Kosihovce, 52 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 52 b.
Jozef Kováč, Vinica, 50 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 49 b.
Ladislav Kiss, Vinice, 49 b.
Ján Macka, Záhorce, 48 b.
Jozef Košík, Čebovce, 47 b. 
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 46 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 46 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 45 b. 
Jozef Donč, K. Kosihy, 45 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 42 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 42 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 42 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 42 b. 
Ján Kiss, Vinica, 41 b. 
Jaroslav Macka, Záhorce, 41 b.  
Ján Urda, nml., M. Kameň, 38 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 38 b.  
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
Miroslava Macková, Záhorce, 34 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 33 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 32 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Štefan Filip, Záhorce, 28 b.    −red−

l ŠK3M MODRÝ KAMEŇ − HbK MONKEYS 5:0
lŽiar n. Hronom − HbK PB B.Bystrica 1:0
lHbK KRUPINA − EAGLES Banská Bystrica 2:5
lONE TAXI Banská Bystrica − DAMIX Brezno 3:2
lCOCRA MB Gas Radvaň − MiB Zvolen 4:3 s.n.
lBUKOVINKA Zvolen − TP EXTREM 8:1
lTOP EXTREM − HbK PB B. Bystrica 6:3
lMEN in BLACK Zvolen − HbK MONKEYS 4:2
lHbK KRUPINA − Žiar nad Hronom 2:0
lONE TAXI B. Bystrica − ŠK3M M. KAMEŇ 2:5

−VH−

Výsledky banskobystrickej 
hokejbalovej ligy

VV ObFZ Veľký Krtíš dňa 18. 9. 2013 okrem iných:
−  Schválil Gabriela Bacsu  za člena VV ObFZ, − schválil pracovnú
verziu Volebného poriadku, Rokovacie−ho poriadku a návrh progra−
mu Volebnej konferencie, − ustanovil termín konania Volebnej
konferencie ObFZ dňa 8. 11. 2013 o 16.00 hod.


