
"Bolesťou unavená tíško ste zaspali
zanechajúc všetkých, čo ste radi mali.
Za všetky Vaše trápenia bolesti nech

Vám dá Pán Boh večnej milosti. Odišli
ste od nás, zostali sme v žiali, no vždy 

budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi mali."
Dňa 20. 4. nás vo veku nedožitých 79 rokov 

opustila naša drahá mama, svokra, babka 
a prababka ANNA ČERVENÁKOVÁ z Hrušova. 

Úprimne ďakujeme blízkej rodine, všetkým známym, priateľom,
susedom a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, ako

i za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. 
Smútiaca rodina.  

Nechali ste nás v žiali †

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, 
čo raz vzal... Zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Šťastie plynie 

do neznáma vdiaľ a my čo sme 
milovali krutý osud vzal.

Dňa 27. apríla 2014 uplynul rok, čo nás
náhle a navždy opustila  mama, 

stará mama ZLATICA GÁLIKOVÁ 
vo veku 62 rokov z Dolnej Strehovej.

Kto ste ju poznali,  venujte jej tichú spomienku. 
Kto v našich srdcia žije − neumiera.

S láskou spomínajú: manžel Paľko, dcéry Monika, Zlatka,
Renátka a Beátka s rodinami, vnučky Romana, Monika,

Simonka a ostatní vnuci.

Veľmi nám chýbaš... †

Štyri roky uplynú 1. 5. od vtedy, 
ako nás náhle opustil náš 

milovaný manžel, otec, starký, 
syn, švagor a brat PETER GAZDÍK 
vo veku 52 rokov z Veľkého Krtíša. 
S láskou a úctou spomínajú manželka 

Ľubka, syn Peťko, dcéra Vlaďka, vnučka Beatrica a celá rodina. 

Kto sa hlboko vryje 
do srdca, ten sa z neho 

nevytratí
†

"Srdce jeho, ktoré nás vedelo milovať,
keby sme láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát. Zmĺklo,

stíchlo, išlo už spať. 
Spi ticho, tichučko..."

Dňa 28. 4. 2014 si pripomíname 1. výročie
úmrtia, keď nás navždy opustil náš drahý

PAVEL JÁGERSKÝ z Dolnej Strehovej. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Nataša a syn Paľko, 

syn Mirko s priateľkou Bronkou a vnučka Viktorka, 
mama Eva a sestra Yvetka s rodinou. 

Predobré srdce 
na svete sme mali †

„Zanechala si tu všetkých, ktorých si
rada mala. Za všetky trápenia a bolesti,

nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. 
Odišla si tichučko, ako odchádza deň 

a v našich srdciach zostane 
spomienka len."

V tichu úprimných slov chceme poďakovať
všetkým, ktorí spolu s nami 6. 4. 2014 

odprevadili na poslednú cestu našu milovanú
mamu, starkú, prastarkú JÚLIU LEŠKOVÚ zo Žihľavy 

vo veku nedožitých 84 rokov. 
Smútiaci syn s rodinou.

Bolesťou unavená 
tíško si zaspala †

"Prišla chvíľa, keď som Vás musela 
opustiť.  Neplačte za mnou, moji drahí,

nechajte ma tíško spať, čo mi bolo 
súdené, muselo sa stať." 

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym 
a priateľom, ktorí sa dňa 14. 4. 2014 

prišli rozlúčiť s našou drahou 
JÚLIOU KNAPEKOVOU, ktorá nás opustila 

vo veku 82 rokov. 
Za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým ďakujeme. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Lúčia sa a nikdy nezabudnú syn Zoltán s rodinou, 

dcéry Eva a Viola s rodinou. 

Mala som Vás všetkých 
rada a chcela som ešte žiť †
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16. 4. Július Šťastný narodil sa
v roku 1935 z Ipeľského Predmostia, 18.

4. Helena  Bednáriková, nar. v r.  1939 z
Veľkého Krtíša, 20. 4. Anna Červenáková, nar. v r.

1935 z Veľkého Krtíša. 

OPUSTILI NÁS

V lučenskej nemocnici sa narodi−
li detičky z nášho okresu: 11. 4. Eliška z

Dolnej Strehovej, 11. 4. Miroslav z
Chrastiniec, 16. 4. Boris z Čeloviec, 16. 4. Klaudia z

Mule, 18. 4. Cynthia z Veľkého Krtíša, 21. 4. Terézia zo Zombora. 

NARODILI SA

V pobočkách Prima banky
hľadali pyrotechnici bombu

Veľkokrtíšsku pobočku Prima
banky, ako aj jej ďalšie  sídla  na
Slovensku prehľadávali v stre−
du 23. 4. dopoludnia policajní
pyrotechnici. Priestory pred in−
štitúciami strážili policajti aj
hasiči. Podobne to vyzeralo aj
na Ul. SNP vo V. Krtíši, kde bo−
la odklonená doprava a okolie
banky bolo uzavreté policajnou
páskou.
Preventívne opatrenie bezpeč−

nostných zložiek bolo reakciou
na anonymné oznámenie, že v
pobočke Prima banky je umi−
estnená ostrá nástražná bom−
ba. Anonym však nešpecifiko−
val konkrétnu pobočku ani
mesto.

“Polícia preto prijala opatre−

nia v rámci všetkých Krajských
riaditeľstiev Policajného zboru
na Slovensku a vykonala všetky
potrebné bezpečnostné opatre−
nia, ktoré jej ukladá zákon, za−
tiaľ s negatívnym výsledkom.

Zamestnanci pobočiek boli e−
vakuovaní, v objektoch sa na−
chádzali pyrotechnici, špeciál−
ne vycvičené služobné psy na vy−
hľadávanie výbušnín a iné zú−
častnené zložky,” informovala
Andrea Dobiášová z Prezídia
policajného zboru SR.

Bratislavský vyšetrovateľ za−
čal trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin šírenia poplašnej
správy. Za tento trestný čin hro−
zí trest odňatia slobody až na
dva roky.                              −red−

Anonym vystrašil všetky slovenské mestá, v ktorých sa 
nachádza Prima banka. Patril ku nim aj Veľký Krtíš



3 / 28. apríl 2014

Požiar ubytovne Bianka v k. ú.
obce Dačov Lom bol ohlásený
na operačné stredisko prostred−
níctvom tiesňovej linky 150 dňa
20. 4. 2014. Operačný dôstojník
na základe zistených skutoč−
ností vyslal na miesto zásahu
techniku CAS 30 Iveco Trakker
a CAS 32 Tatra 815 s 5 prísluš−

níkmi. Po príchode na miesto u−
dalosti bolo prieskumom ziste−
né, že nejde o požiar ubytova−
cích priestorov, ale o požiar ga−
ráže, prístrešku a zaparkované−
ho osobného motorového vozid−
la zn. Mitshubishi Pajero  a to
vo vysokom štádiu horenia. Na
uhasenie požiaru boli použité 2

"C" prúdy vody a 2 vysokotlako−
vé prúdy vody zo zásahových
vozidiel. Príčinou vzniku požia−
ru bolo úmyselné zapálenie ne−
známou osobou osobného mo−
torového vozidla, z ktorého sa
požiar následne rozšíril na ďalší
objekt. Polícia tvrdí, že sa tak
stalo úmyselne. "Vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci
prečinu porušovania domovej
slobody a zločinu poškodzova−

nia cudzej veci, pri ktorom
vznikla škoda najmenej za 40−ti−
síc eur," povedala hovorkyňa
Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej
Bystrici Petra Vašková. Ako
nám telefonicky potvrdil poško−
dený okresný predseda strany
SMER −SD Ľubomír H., vôbec
netuší, kto mu mohol tento sku−
tok spáchať a môže len čakať na
výsledky policajného vyšetro−
vania. 

− P. GAŠPAROVIČ − RH − 

Ešte 10. 3.  L. C. (40) a doteraz
nestotožnený spolupáchateľ
vošli do dvora rodinného domu
v Čebovciach, ktorý patrí Márii
a Jozefovi P. (obaja 79). Pod zá−
mienkou ponuky práce pre ich
vnuka a rozmenenia 200,− euro−
vej bankovky nepozorovane bez
súhlasu majiteľov vošli spoloč−
ne aj do domu. Zatiaľ čo nezná−

my páchateľ sa rozprával a za−
bával manžela Jozefa v kuchy−
ni, L. C. na poschodí rodinného
domu nezisteným spôsobom a
predmetom vylomil zámku riad−
ne uzamknutých jednokrídlo−
vých dverí do spálne a vošiel
dnu. Zo spálne ukradol kovovú
pokladničku v ktorej bolo 740,−
eur v hotovosti a 4 zlaté mince

najmenej v hodnote 500,− eur.
Po krádeži z domu obaja pácha−
telia odišli. Majiteľom spôsobili
škodu krádežou najmenej 1
240,− eur a poškodením vecí 50,−
eur. 

Podarení návštevníci spoza
Ipľa prišli na Slovensko aj 1. 4. a
nebol to prvo aprílový žart. L. C.
(40), L. J. (31) a B. N. (18) zasta−
vili aj so svojim Oplom Vectra
pred jedným z rodinných do−
mov v Chrastinciach, ktorý
vlastní 73−ročná majiteľka.
Obvinený L. C. bez pozvania vo−

šiel do dvora majiteľky a pove−
dal jej, že doniesol jej synovi
100,−  eur, ale má iba 200,− euro−
vú bankovku, či mu má vydať.
Majiteľka domu tomu uverila a
vošla do domu, kde zobrala pe−
niaze potrebné na výdaj.
Následne L. J. a B. N. povedali,
že jej dajú aj písomné potvrde−
nie pre syna a všetci traja bez jej
súhlasu vošli do domu. Zatiaľ čo
ju jeden z nich zábaval v jednej
izbe, ostatní dvaja prehľadali o−
statné izby a našli odložených 4
600,− eur, ktoré ukradli. Hneď po
krádeži z domu ušli. Majiteľke
spôsobili škodu vo výške 4 600,−
eur.                      −Zdroj: polícia−

Pozor na podvodníkov z Maďarska
Polícia vo V. Krtíši začala v posledných dňoch v dvoch prípadoch

trestné stíhanie a následne vzniesla aj obvinenie pre prečin podvo−
du, krádeže  a porušovania domovej slobody spáchaného formou
spolupáchateľstva voči niektorým občanom Maďarska. 

Páchateľ lepenku nezisteným
predmetom a spôsobom vytlačil
a vzniknutým otvorom si otvo−
ril balkónové dvere, na ktorých
poškodil spodnú sklenenú vý−
plň. Potom vošiel do spálne do−
mu, kde ukradol 2 biele bukaso−
vé postele, 2 drevené nočné sto−
líky a roztváracie zrkadlo o roz−

meroch 0,5x0,7 metra. Z kú−
peľne potom nad umývadlom i
vaňou odmontoval a ukradol
pochrómované vodovodné ba−
térie. Páchateľovi to ešte nesta−
čilo a nezisteným predmetom a
spôsobom poškodil aj prístre−
šok z drevených hranolov a
strešnej krytiny v zadnej časti

dvora rodinného domu.
Majiteľovi, 57−ročnému Z. M.,
tak krádežou spôsobil škodu vo
výške 300,− eur a poškodením
vecí vo výške 200,− eur.
Poverený policajt z OO PZ v D.
Strehovej začal voči neznáme−
mu páchateľovi trestné stíhanie
pre prečin krádež.   

Neznámy zlodej kradol a ničil majetok
Doteraz neznámy páchateľ sa vlámal do rodinného domu v Bušinciach tak, že zvesil dvojkrídlovú

železnú bránu z pántov, čím vnikol na dvor a prešiel do zadnej často domu, kde bola vedľa balkóno−
vých dverí už predtým rozbitá sklenená výplň okna, ktoré bolo zvnútra zabezpečené lepenkou a po−
dopreté drevenými latami.

Ukradli stavebný 
materiál

Doteraz neznámy páchateľ  v ča−
se od 1. 8. do 13. 9. 2013 vošiel na
nesúvisle oplotený pozemok
dvoch vedľa seba stojacich do−
mov. Z prístupných spoločných
priestorov ukradol rôzny kovový
stavebný materiál, drevený dvoji−
tý rebrík, ohýbačku na guľatinu a
vozík na prevážanie materiálu.
Majiteľovi A. Ď. tým spôsobil ško−
du vyše 470 eur. Poverený prí−
slušník OO PZ vo V. Krtíši začal
11. 4. trestné stíhanie voči pácha−
teľovi pre prečin krádeže. 

Nebezpečná nafta
Ako nás upozornili niektorí čitatelia v obciach okolo hraničnej rieky Ipeľ, v o−

statnom čase sa tu objavili podozriví predajcovia nafty. Osoby hovoriace ma−
ďarsky ponúkajú naftu v modrých plastových nádobách. Podľa informácií na−
šich čitateľov však táto nafta býva riedená vodou a môže spôsobiť aj poškodenie
motora. Dávajte si preto pozor na takýchto predajcov pohonných hmôt s „vý−
hodnými“ cenami a upozornite na to aj orgány činné v trestnom konaní. Polícia
zatiaľ, podľa našich informácií, o predajných praktikách podomových predajcov
nafty nemá vedomosti. 

Delostrelecký granát na poli
V katastri Kosíh nad Ipľom v časti, ktorú volajú Ča−

lomijajáró, našiel 61−ročný obyvateľ 10. 4. na poli ne−
známu muníciu. Policajná hliadka z OO PZ Vinica
zistila, že ide o delostrelecký granát 152 mm, pravde−
podobne z II. svetovej vojny. Miesto nálezu policajti
zabezpečili a a muníciu potom prevzal pyrotechnik
KR PZ B. Bystrica na zneškodnenie. 

Úmyselný požiar zničil auto aj prístrešok
Pri požiari osobného auta a prístrešku v k. ú. obce Dačov Lom

vznikla majiteľovi Ľubomírovi H. škoda za minimálne 40 tisíc eur.
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Pracovníci úradu i starosta Ing.
Július Makó, CSc., okamžite rea−
govali a prípad oznámili na Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálno − právnej o−
chrany detí a sociálnej kurately
vo V. Krtíšii na políciu. Starosta
sám išiel k domu, kde býva rodi−
na L., a kde bol niekoľko dní aj ne−
šťastný otec Laco. Našiel ho s ma−
lými deťmi i zbalenými vecami
pred domom, z ktorého ho matka
i jeho sestra vyhodili. Dočasne
všetkých umiestnili do priesto−
rov budovy obecného úradu a po−
starali sa o nich, aj keď nemajú tr−
valý pobyt v obci, až do príchodu
pracovníkov sociálnej kurately a
polície. 

Láska zakvitla 
na pracovisku

Ako sme sa dozvedeli, Ladislav
sa spolu so svojimi deťmi ocitol v
tejto nezávideniahodnej situácii
potom, čo jeho družka a matka
ich detí odišla, podľa neho, praco−
vať do ČR do Plzne. Neváhala pri−
tom opustiť 3 deti, z ktorých naj−
mladšie, dievčatko, má iba niečo
viac ako 3 (tri !) mesiace. Stredný
chlapček má 2 roky a najstaršia
dcérka 4. Ako nám povedal sám
nešťastný otec, spolu so svojou
družkou, ktorá pochádza z
Levoče, sa zoznámili v Čechách,
kde v tom čase obaja pracovali.
Zaľúbili sa do seba a Lacovi neva−
dilo ani to, že jeho Martina už má
dve deti s iným partnerom.
Najstaršia dcérka sa narodila eš−
te v Čechách a potom sa presťa−
hovali na Slovensko spolu so spo−
ločnou dcérkou a jej dvomi star−
šími súrodencami. Lacova rodi−
na, matka, sestra a brat, neboli
príliš naklonení  jeho voľbe život−
nej partnerky a do rodiny ju, ani
jej a ich deti, neprijali. Preto si na−
šli byt vo V. Krtíši na Lučeneckej
ulici. Časom si pre dve staršie
Martinine deti prišiel ich biolo−
gický otec a zobral ich k sebe do
Čiech. Ladislavovi a Martine sa
narodili ďalšie dve deti. Aj keď sa
im nežilo ľahko, snažili sa.
Ladislav bol zamestnaný, ale ako
povedal, ich druhé dieťa bolo čas−

to chorľavé a aby sa o neho mohol
lepšie starať, zo zamestnania odi−
šiel. Mladá rodina sa dostala aj do
finančných problémov. Prestali
platiť za byt a bola na nich uvale−
ná exekúcia. S príchodom tretie−
ho dieťaťa sa situácia ešte zhorši−
la. Odpojili ich aj od elektrické−
ho prúdu a možno práve
preto odišla matka od troch
detí. Aby zarobila peniaze.
Ako to tvrdí Ladislav. Išla vraj
znovu do Plzne, kde už pred−
tým pracovali spoločne. On o−
stal sám s tromi deťmi v tem−
nom a studenom byte. Preto
sa rozhodol požiadať o pri−
chýlenie ku svojej matke.
Na čas sa tam uchýlil, ale
práve pred Veľkonoč−
nými sviatkami sa s ro−
dinou nepohodol.
Podľa neho to bolo
preto, že jeho družka
a matka jeho detí ma−
la prísť na návštevu. S
tým ale nesúhlasili na−
jmä jeho sestra a matka
a ich hádka napokon skon−
čila tým, že otec aj s tromi ma−
loletými deťmi skončil na ulici. 

Hosť, ktorý napľuje 
do polievky 

Na názor sme sa chceli spýtať aj
matky a súrodencov nešťastného
Ladislava, ale odmietli s nami ko−
munikovať. Na otázku, prečo vy−
hodila syna i s tromi vnúčatami
na ulicu, nám matka a stará mat−
ka cez plece odvrkla " ...a vy by ste
si nechali v dome návštevu, ktorá
vám napľuje do polievky?" 

Potom ju ale dcéra zahriakla,
aby nič nehovorila a obidve de−
monštratívne odišli do domu.
Kým ale zašli dnu, stihli ponadá−
vať na všetkých susedov okolo,
ako im ubližujú a chcú, aby zo
svojho domu odišli bývať inde.
Ako nám ale potvrdili aj pracov−
níci Obecného úradu celá rodina
je ťažko prispôsobivá a podstat−
nú úlohu v ich živote hrá aj alko−
hol. 
Zatiaľ sa pracovníci úradov sna−

žili zistiť príčiny tohto stavu a
nájsť riešenie z krízovej situácie.

Otec pôsobil v týchto chvíľach
rozruchu pokojne, s úsmevom na
perách a tvrdil, že on sa o deti vie
postarať. Vraj slová o ublížení de−
ťom povedal iba v afekte a nikdy
by im neublížil, veď ich miluje.

Podľa jeho vyjadrení sa všet−
ko na dobré obráti 

a jeho priateľka sa k nemu vráti.
Na otázku, kedy ho aspoň príde
navštíviť, sa však jeho odpovede
líšili. Ako raz povedal,  mala by
prísť o dva týždne a o niekoľko
minút to už bol   iba týždeň.
Podobne to bolo aj pri odpovedi
na otázku, či sa matka o deti zau−
jíma a či sú spolu v kontakte. Raz
hovoril, že spolu telefonujú, po−
tom, že si posielajú SMS−ky, či
maily. Dokonca telefónne číslo,
ktoré poskytol na svoju priate−
ľku, bolo číslo jeho vlastného mo−
bilu, ktorý mal pri sebe. Zdalo sa,

akoby ani nevedel celkom správ−
ne vyhodnotiť situáciu, v ktorej
sa spolu so svojimi tromi drobný−
mi detičkami ocitol. To nakoniec
potvrdili aj slová jeho známych,
ktorí hovorili, že Ladislav akoby
žil v inom svete, svojom vlastnom
svete. Na každého sa usmieva a
myslí si, že všetko sa na dobré ob−
ráti.  
Deti napokon dočasne

skončili v krízovom
centre − otec sa
psychicky zrútil

Vzniknutá krízová situácia však
vyžadovala okamžité, aj keď iba
dočasné riešenie. Pracovníci
ÚPSVaR sa napokon rozhodli, aj
po dohode so starostom Želoviec
a prítomnou policajnou hliad−
kou, že najlepším momentál−
nym riešením tejto krízovej si−
tuácie bude, ak sa otec aj s deť−
mi bude môcť dočasne vrátiť do
ich bytu vo V. Krtíši. Aj vzhľa−
dom na to, že deti už boli unave−
né a potrebovali sa vyspať, umyť
a oddýchnuť si. V známom
prostredí domova to bude, prav−
depodobne, najlepšie. Deti, otca i
všetky veci, ktoré mali so sebou
zbalené, potom spoločne previ−
ezli do V. Krtíša. Byt, v ktorom
nešťastná rodina bývala, bol
čistý a uprataný. Bolo vidieť, že
otec sa aj po odchode matky o
deti, v rámci možnosti, dobre o
ne staral. Napriek tomu sme sa
na druhý deň, štvrtok 17. 4.,

zaujímali ako pokračuje tento
prípad a navštívili sme vedúceho
Oddelenia sociálnoprávnej o−
chrany detí a sociálnej kurately
Bc. Ľuboša Berkyho. Ako nám
povedal, prípadom sa intenzívne
zaoberali a hľadali riešenie, ktoré
by najlepšie vyhovovalo pre deti,
ich zdravý vývoj a bezpečnosť. 
Bc. Ľ. Berky: "Po potrebných
právnych úkonoch a na základe
súdneho rozhodnutia sme ešte
včera okolo 22.00 hod. všetky tri
deti odňali a dočasne umiestnili
do krízového centra."   

, v ktorom sa otec vyhrážal, že zmárni 
svoje tri drobné deti, z toho najmladšie len trojmesačné,

TELEFONÁT

ZBURCOVAL ÚRADY I OBYVATEĽOV ŽELOVIEC
Na obecné úrady sa občania obracajú s rôznymi sťažnosťami, či problémami  a ich pracovníčky sú už

zvyknuté na všeličo. Ale telefonát, aký mali v stredu 16. 4. krátko predpoludním na Obecnom úrade v
Želovciach, by zburcoval aj skúsených a ostrieľaných pracovníkov krízových centier. Jedna z obyva−
teliek obce M. Š.  totiž oznámila, že ich rodinný známy Ladislav L. počas telefonického rozhovoru s jej
manželom, sa v rozrušenom stave vyhrážal, že už nevládze, a že asi zmárni svoje tri maloleté deti. Obaja
manželia sa obávali, že svoje hrozby môže aj uskutočniť, a preto to oznámili na obecný úrad. 

Ako nám povedal, on osobne hovoril s otcom a vysvetlil mu celú si−
tuáciu. Otec bol pri tom pokojný a neprotestoval. S matkou detí sa
však, napriek snahe, pracovníkom úradu zatiaľ nepodarilo spojiť.
Ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, a ako dlho budú deti umiestnené
v zariadení dočasnej starostlivosti, záleží aj na samotných rodičoch a
ich snahe o zlepšenie tejto situácie. 
Podľa našich informácií, sa však otec po odobratí detí psychicky zrú−

til a bol umiestnený do nemocničného zariadenia. Ako sa situácia v
tomto smutnom prípade bude naďalej vyvíjať, vás budeme informo−
vať.                                                        − Text a foto:  −P. GAŠPAROVIČ − 

Otec Laco nezvládol 
starostlivosť o svoje deti
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Katastrálny odbor sídli v pries−
toroch Mestského úradu  na uli−
ci J. A. Komenského č. 3, na dru−
hom poschodí, kde sa na č.d.73
vybavujú stránky a na č. d. 76 sú−
kromní geodeti. Na 3. poschodí
č.d. 102, 103 sa nachádza regist−
ratúra, ktorá zabezpečuje príjem
listín na zápis do katastra.
Toho času má katastrálny odbor
19 zamestnancov a vedie ho ved−
úca odboru Ing. Zuzana
Kelementová. Katastrálny odbor
sa člení na dve oddelenia a to od−
delenie zápisov práv k nehnute−
ľnostiam (vedúca oddelenia je
JUDr. I. Škerlecová) a oddelenie
technické, dokumentácie a po−
skytovania údajov (vedúca odde−
lenia je Ing. Z. Kelementová). 
Pôsobnosť katastrálneho odboru
sa dá rozčleniť nasledovne:

a/ Rozhoduje v katastrálnom ko−
naní (zápis práv k nehnuteľnosti−
am, zmena hraníc katastrálnych
území, prešetrovanie zmien úda−
jov katastra nehnuteľností, opra−
va chýb v katastrálnom operáte
a obnova katastrálneho operá−
tu,)
b/ zapisuje práva k nehnuteľnos−
tiam (napr. dedičské rozhodnu−
tia, rozhodnutie o určení   súpis−
ného čísla atď.) ,
c/ spravuje a aktualizuje kataster
v súlade s právnym  stavom a so
skutočným stavom na základe o−
hlásených zmien a inak ziste−
ných zmien v súčinnosti s vlast−
níkmi, s inými oprávnenými oso−
bami, obcami a štátnymi orgán−
mi,
d/ vydáva verejné listiny (napr.
kópiu katastrálnej mapy, výpis z
listu vlastníctva , kópiu z pozem−
kovej knihy, atď.,
e/ kontroluje geodetické a karto−
grafické činnosti (napr. geome−
trické plány, registre obnovenej
evidencie pôdy, pozemkové ú−
pravy, nové mapovanie atď.)
f/ spracúva sumárne údaje o pôd−
nom fonde
g/ prejednáva priestupky proti
poriadku na úseku katastra ne−
hnuteľností,

h/ spravuje pozemkové knihy,
i/ poskytuje informácie z katast−
ra nehnuteľnosti,
j/ overuje kópie alebo rovnopisy
verejných a iných listín, na kto−
rých základe sa má vykonať zá−
pis do katastra, 
k/ rozhoduje o pochybnostiach o
predmete evidovania v katastri
nehnuteľnosti.

Lehoty na vybavenie jednotli−
vých činností sú rôzne. Lehota
na vydanie Rozhodnutia o povo−
lení vkladu je do 30 kalendár−
nych dní, pri zaplatení zrýchle−
ného poplatku je to do 15 dní, le−
hota na zápis verejnej listiny ale−
bo inej listiny je 60 dní, lehota na
overenie geometrického plánu je
7 pracovných dní, lehota pri o−
prave chýb je 30 dní a v osobit−
ných prípadoch až 90 dní, posky−
tovanie informácií pre dedičské
konanie, exekútorov atď. je do 60
dní. Ďalšie lehoty sú presne uve−
dené v zákone 162/1995 Z.z. o ka−

tastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k ne−
hnuteľnostiam.

Všetky úkony a konania správ−
neho orgánu podliehajú povin−
nosti o zaplatení správneho po−
platku. Poplatok za vydanie vý−
pisu z katastra nehnuteľností, pí−
somnú identifikáciu, kópiu z ka−
tastrálnej mapy, kópiu originálu
listu vlastníctva je 8 euro. Za po−
skytnutie informácie z katastrál−
neho operátu v rámci jedného
katastrálneho územia je popla−
tok 3 euro. Overenie štyroch vy−
hotovení geometrického plánu
27 euro. Poplatok za návrh na za−
čatie konania o povolení vkladu
k nehnuteľnosti je 66 euro, pri u−
rýchlenom konaní je to 266 euro
atď. Všetky správne poplatky sa
vyrubujú podľa zákona č. 145/95
o správnych poplatkoch.
Poplatky týkajúce sa katastrál−
neho odboru sú v položke 10 a 11
uvedeného zákona. 

Poznáte pôsobnosti katastrálneho odboru?

Do 31. 6. 2014 sú v platnosti kolkové známky, ktoré si občania môžu
tohto času kúpiť na druhom poschodí v priestoroch katastrálneho
odboru z kolkomatu.   Podľa predpisu nie je možné od 1. 7. 2014 kol−
kové známky predávať, ale je možné ich používať do 31. 12. 2014.  Na
základe uvedeného bude po tomto termíne kolkomat odstránený z
priestorov katastrálneho odboru. Platby bude možné vykonávať v
súlade s ustanoveniami zákona 381/2011 o zrušení kolkových zná−
mok, a to, akým spôsobom, vás budeme ešte informovať.

Pod  Okresný úrad Veľký Krtíš bol v súlade s vládnym programom ESO začlenený aj katastrálny odbor

Ing. Zuzana Kelementová, 
vedúca katastrálneho odboru

Veľtrh práce JobExpo
2014 sa uskutoční v
dňoch 29. − 30. apríla
2014 v priestoroch vý−
staviska Agrokomplex
v Nitre pod záštitou
predsedu vlády SR
Roberta Fica a minist−
ra práce, sociálnych
vecí a rodiny Jána
Richtera. Na výstavnej
ploche viac ako 11 000
m2 prinesú návštevní−

kom tisícky pracovných miest
zamestnávatelia zo Slovenska aj

zahraničia, spoločnosti, ponú−
kajúce vzdelávanie, prípravu
pre trh práce, kariérne poraden−
stvo. Veľtrhu sa aktívne zúčast−
nia i sprostredkovateľské agen−
túry, partneri siete EURES ako
aj európske inštitúcie, poskytuj−
úce občanom poradenstvo a po−
moc v širokom rozsahu od štú−
dia a prípravy na povolanie až
po získanie zamestnania.
Priamo na podujatí bude možné
absolvovať pracovný pohovor a
dohodnúť si nástup do zamest−
nania.

Vstup pre návštevníkov veľtrhu
je tak ako aj v predchádzajúcich
rokoch zadarmo a jeho súčasťou
bude aj bohatý sprievodný pro−
gram. Na veľtrhu JobExpo 2014
si návštevníci budú môcť bez−
platne otestovať svoje jazykové,
počítačové a profesijné kvalifi−
kačné predpoklady a zúčastniť
sa prezentačných aktivít, semi−
nárov a workshopov zamera−
ných na témy: akosi pripraviť ži−
adosť, životopis, motivačný list,
ako sa správne pripraviť na pri−
jímací pohovor, ako zistiť, ktoré

povolanie je to pravé, kde začať,
ak chcem podnikať, ako sa
správne uchádzať o prácu v za−
hraničí  a iné.  Súčasťou veľtrhu
JobExpo 2014 bude i odborná
panelová konferencia na tému
"Nezamestnanosť mladých −pre−
trvávajúci makroekonomický
problém SR"  za účasti premiéra
Roberta Fica, podpredsedu
Európskej komisie Maroša Šef−
čoviča, ministra práce, sociál−
nych vecí a rodiny  Jána
Richtera, ministra hospodárstva
Tomáša Malatinského a minist−
ra školstva vedy, výskumu a
športu Dušana Čaploviča. Viac
informácií o veľtrhu práce
JobExpo 2014 nájdete aj na
http://jobexpo.sk/sk/. Tešíme sa
na Vašu účasť

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Veľký Krtíš

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom hospodárstva SR organizujú

Štvrtý ročník veľtrhu práce
Bude spojený s XVI. ročníkom medzinárodnej burzy práce − European Job Days 2014 a 22. ročníkom ce−
loštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014.

Z celkového počtu dokončených
bytov v kraji prevládali štvorizbo−
vé byty, ktoré tvorili 28 %, dvojiz−
bové byty tvorili 23 %, trojizbové
byty a päť a viac izbové byty tvo−
rili zhodne 17 % a jednoizbové by−
ty a garsónky 16 %. Priemerná ú−
žitková plocha 1 bytu dosiahla
109,7 m2 a priemerná obytná plo−

cha 69,1 m2.  Z územného hľadis−
ka bolo najviac dokončených by−
tov v okresoch Banská Bystrica
(353 bytov), Zvolen (114 bytov) a
Veľký Krtíš (108 bytov). V ostat−
ných okresoch kraja bol počet do−
končených bytov nižší. V sledova−
nom období sa v kraji začalo sta−
vať 1 013 bytov. 

Okres Veľký Krtíš
V našom okrese sa za rok 2013
dokončilo 108 bytov. Oproti roku
2012 sa zvýšil počet dokončených
bytov o 66. Medzi dokončenými
bytmi prevládali dvojizbové byty,
ktoré tvorili 44 %, jednoizbové by−
ty a garzónky tvorili 20 %,  trojiz−
bové 16 %,  štvorizbové byty 15 %,
a päť a viac izbové byty tvorili 6%.
Priemerná úžitková plocha jedné−
ho bytu dosiahla 77,4 m2 a prie−
merná obytná plocha 46,7 m2.  V

súkromnom sektore bolo dokon−
čených 34 % bytov.
V sledovanom období sa v okre−

se začalo stavať 68 bytov.
Medziročne počet začatých bytov
klesol o 11.  Ku koncu sledovaného
obdobia bolo  v okrese rozostava−
ných 410 bytov. V porovnaní s ro−
kom 2012 klesol počet rozostava−
ných bytov o 40 jednotiek.

Oddelenie informačného servisu
Štatistický úrad SR − Sekcia zberu a

spracovania dát v priemysle
a terénnych zisťovaní v B. Bystrici

Vlani pribudlo v okrese vyše sto nových bytov
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2013 v kraji  dokončilo

1 021 bytov. Oproti roku 2012 sa zvýšil ich počet o 179, t.j. o 21 %. 



arek Szabó sa narodil 5. novembra
1974 v Lučenci. Detstvo a mladosť
prežíval v Poltári a Zelenom. V roku

1989 začal študovať na Strednej priemysel−
nej škole v Liptovskom Hrádku, no školu
nedokončil. Zmaturoval na Strednej prie−
myselnej škole J. Murgaša v Banskej
Bystrici. Štúdium fyziky a chémie na fakul−
te prírodných vied na UMB v B. Bystrici ti−
ež nedokončil. Po troch rokoch pôsobenia v
Lučenci, kde pracoval ako systémový ope−
rátor, v roku 1995 začal študovať na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte v
Bratislave. V roku 2001 nastúpil do kaplán−
skej služby v Sennom. Tu pôsobil do roku
2009. Toho času pôsobí na evanjelickej fare
v Príbovciach pri Martine. 
Osemročný pobyt v Sennom (v knihe pou−

žíva názov Slamné; topografické kryptony−
mum používa aj pri Poltári, ktoré v knihe
spoznávame pod menom Mestečko) autor
bohato zúročil v románe s pôsobivým ná−
zvom Jemný dotyk neba. 

Szabóova kniha, ktorú analogicky podľa
zaužívaného odborného termínu román − ri−
eka možno charakterizovať ako román − po−
tok, je autobiografický. Mladý kaplán, začí−
najúci svoj nový život v Sennom − Slamnom,
prežíva dennodenné radosti a starosti (na−
pr. musí vyčistiť komín, v ktorom si sova u−
robila hniezdo, trápiť sa so zanedbaným vy−
kurovacím systémom, spracováva jablká na
pálenku, prijíma návštevy kamarátov z det−
stva a štúdií, pochováva, krstí a sobáši, spo−
znáva miestnych obyvateľov...), cestuje do
Prahy, Bratislavy, Banskej Bystrice,
Nízkych Tatier, okolitých obcí), premýšľa o
predkoch, občas hľadá súvis medzi prežíva−
nou realitou a biblickými príbehmi a boha−
to spomína na ľudí, ktorí formovali jeho ži−
vot. Knihy s takýmto širokým záberom
prostredí, ľudských osudov a udalostí, bý−

vajú často kompozične komplikované, ale
Marek Szabó sa rozhodol pre tú absolútne
najjednoduchšiu: príbehy, svoje i cudzie, na
niť deja nastokáva ako korálky na pátričky. 
Szabóova kniha má viacero dejových línií.

V centre autorovej pozornosti je jeho etab−
lovanie sa v Sennom − Slamnom po konflik−
te s cirkevnou vrchnosťou z čias štúdia, keď
napísal kontroverzný článok o pôsobení ni−
ektorých cirkevných predstaviteľov v št−
ruktúrach v Štátnej bezpečnosti, vývoj jeho
vzťahu s Julinkou, budúcou manželkou,
spomienky na otca, starých a prastarých ro−
dičov, čo nerobí náhodou, lebo čitateľom
takto ponúka generačnú i dobovú konfron−
táciu, ponúkajúcu vážne memento, že ani
jednej sa nežilo idylicky, a predovšetkým
vzťah s bratom Fedorom, bratom tajomným
a záhadným. Dejová línia s bratom je najd−
ramatickejšia a aj najsmutnejšia; práve ona
sa stáva motívom jemného dotyku neba. Čo
sa stalo je recenzentovo tajomstvo a ponúk−
nutá návnada pre potenciálneho čitateľa. 

Z inventára literárneho majstrovstva de−
butanta pripomeniem iba tri momenty.
Predovšetkým M. Szabó má skvelé, napo−
spol ideolektické dialógy. Ako Hemingway
uprednostňuje krátke vety. A do tretice: ob−
divuhodná je jeho empatia k obyvateľom
Senného − Slamného a susedným
Brusničanom. Úctivo píše aj o ľuďoch, z kto−
rých velebený čas demokratických premien
urobil ľudské trosky. Títo majú vlastnú filo−
zofiu statočnosti. Vzorovým prototypom ta−
kého človeka je Čampáš ( " ... tu som dakedy
robil... v dielni... potom traktoristu, oral som
na traktore, aj som vozil hnoj... čo bolo tre−
ba... ale už nerobím... Skončilo družstvo,
skončil som aj ja... teraz chodím... popri ces−
te...pozerám na ľudí, tí sa ponáhľajú a ja
mám čas....). 

Marek Szabó mimoriadne pôsobivo vy−

kreslil postavu Paľa Srnu; obyvatelia
Senného by nemali mať problém prezradiť
jeho pravé meno. M. Szabó o.i. napísal: 
"Paľo býval pod kostolom v staručkom do−

me, ktorý zdedil po otcovi. Rozvedený, sám,
ale vždy plný entuziazmu, pamätník a sve−
dok miestnych vzťahov, skvelý rozprávač
príbehov. Nikdy predtým, ani potom som
nepoznal človeka, ktorý by zvonom rozumel
viac. Zvony chápal ako súčasť svojho života,
ako súčasť svojej bytosti. Zvoniť začal v ro−
ku osemdesiatštyri, po smrti svojho otca,
ktorý bol zvonárom roky predtým, rovnako
ako predtým jeho starý otec. Srnovci boli
jednoducho dediční zvonári. Dynastia zvo−
nárov. Paľo na zvonoch hral. Nechal ich roz−
ozvučať do zvláštnej harmónie, ktorá roz−
právala a prorokovala to, čo malo prísť.
Zvony udávali tempo jeho dychu i úderom
srdca, aby potom, ako vo vytŕžení, pod nimi
stál, vydychoval a nechával doznieť zvesto−
vanú novinu. 

Ku knihe M. Szabóa som sa dostal viac −
menej náhodou. Počas cesty do Poltára som
navštívil Mareka Szabóa st., vynikajúceho
kamaráta z čias vysokoškolského štúdia na
PF v Banskej Bystrici. Marek mi o. i. s neví−
danou otcovskou radosťou oznámil, že sy−
novi vyšla kniha. Prejavil som o ňu záujem
a krátko na to ju dostal. Predpokladám, že
Szabóova kniha, ktorá je o. i.  veľkým hol−
dom Novohradu, sa v našom okrese do pre−
daja nedostala. Kto má o ňu záujem − čo by
mali mať najmä obyvatelia Senného a
Brusníka, lebo sa v nej
môžu vidieť a spoznať − mu−
sia o ňu požiadať koreš−
pondenčne. Jej autor
Marek Szabó stále pôsobí
ako evanjelický farár v
Príbovciach. 

− PaedDr. JÁN FEKETE − 

Naša regionálna literárna história je bohatšia o ďalšiu knihu

O jemnom dotyku neba
V našej regionálnej histórii umeleckej literatúry evidujeme zatiaľ dvadsaťpäť au−
torov, ktorí sa vo svojich dielach zmienili buď marginálne alebo komplexnejšie o
obciach nášho okresu. Približne štvrtina z nich pochádza zo zahraničia (Turek E.
Čelebi, Česi A. Jirásek a B. Němcová, Ukrajinec O. Hončar, rumunský Slovák P.
Bujtár...). približne polovica autorov sa o našich obciach zmienila jednou či dvo−

ma vetami (Jirásek v trilógii Bratstvo o Modrom Kameni, B.S. Timrava v poviedke
Mojžíkovci o M. Kameni, Bujtár, Mňačko, Chňoupek či Vladimír Ferko tiež o M.

Kameni a rovnako aj Štefan Moravčík v jednej svojej básni. Ďalšia polovica autorov
situovala svoje poviedky či romány do Modrého Kameňa, Sklabinej, Pachtiniec,

Obeckova, Peťova a Slovenských Ďarmôt. Konkrétnejšie si pripomeňme aspoň Fraňa
Kráľa a jeho knihu Čenkovej deti, ktorá sa odohráva v Peťove, pôvodne pustatine Bető, po−

viedku Olesa Hončara Modrý Kameň, ktorá je situovaná do Modrého Kameňa v časoch II.
svetovej vojny, povesti Jána Mäsiara, odohrávajúce sa v Plachtinskej doline a okolí Ostrého vr−

chu, či viacero poviedok maďarsky píšuceho Slováka Kálmana Mikszátha, ktorý literárne zviditeľnil
svoju rodnú Sklabinú, susedný Obeckov, no aj Modrý Kameň. Ján Balko do Modrého Kameňa v časoch tureckej okupácie situoval do−
konca dva romány Kvety zo záhrady Alahovej a Sultánova pomsta. Pripomeňme si ešte, že prvým autorom, ktorý priblížil čitateľskej
verejnosti na Slovensku povesť o Imrichovi Balašovi a jeho nešťastnej manželke, ktorú vyhodil z okna, napísal už v tridsiatych rokoch
minulého storočia Peter Prídavok. Ďalšiu povesť z Modrého Kameňa, zachytávajúcu vtipnú udalosť z chýrneho jarmoku, literárne
spracoval Anton Habovštiak. Pod názvom Šárgo, zuby! ju publikoval v knihe Skamenená dievka. Svojím dielom som prispel aj ja. V
Modrom Kameni sa odohrávajú knihy Pristátie na Bielostienke, Cestovanie v sedemmíľovom skafandri, tancovanie s drakom,
Rozprávky z Tartušky, Rosa z hviezd a okrajovo aj iné. Od konca minulého roka máme ďalšiu knihu, odohrávajúcu sa v našom okrese.
Mladý autor Marek Szabó v nej približuje čitateľom Senné a sčasti aj Brusník, Závadu, Hornú a Dolnú Strehovú a Veľký
Krtíš. 

M
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utnosť mať výdavky pod
kontrolou je nespochybnite−
ľná. Ale keďže život  prináša

pekné i tienisté stránky, človek
by sa mal vopred pripraviť aj na
vznik neočakávaných situácií.
Na mieste je otázka, keď sa niečo
neočakáva, ako sa dá na to pri−
praviť? Ide skôr o to, že človek by
sa mal pripraviť na to, čo sa stať
môže. Veď výpoveď v práci, rôz−
ne zranenia či choroby nie sú ni−
čím výnimočným. Dennodenne
to vidieť v médiách − autonehody,
nešťastia, úrazy − nič z toho teda
nemôže byť už neočakávané. 
Ak hovoríme o takýchto mimo−

riadnych situáciách, ide v pod−
state o také, ktoré človek nedo−
káže ovplyvniť, či už sa to týka
majetku, zamestnania, alebo
zdravia. A vtedy vzniká vždy po−
treba riešiť otázky zdroja finan−
cií − buď ich nedostatok, alebo ú−
plný výpadok. Riešenie takýchto
následkov neraz vyžaduje penia−
ze a určite je dobré, ak ich človek
má odkiaľ vziať. Na prefinanco−
vanie krízových situácií je ideál−
na kombinácia finančnej rezervy
a poistenia.

Poistenie je produkt založený
na solidárnosti. Kým si totiž člo−
vek nasporí aspoň ročnú rezer−
vu, môže to trvať veľmi dlho. Pri
odkladaní 10% z príjmu by to tr−
valo viac ako osem rokov!
Poistenie slúži práve na to, aby
poisťovňa uhradila dohodnutú
sumu, kedykoľvek by sa objavila
nepredvídateľná situácia a to bez
ohľadu na to, ako dlho sa poiste−
nie platí.  

Často sa stáva, že ľudia "naku−
pujú" poistky len podľa toho, čo
im poradia poisťovací agenti.
Najčastejšími argumentami pre−
dajcov býva vysoké zhodnotenie
peňazí, daňová úspora alebo pri−
poistenie zadarmo. Pritom poist−
ka už v samotnom názve napove−
dá k čomu má slúžiť. 

V živote môžeme urobiť veľa
chýb, ktoré nás môžu stáť veľa
peňazí, ale väčšina týchto chýb
sa dá opraviť. Keď máte naprí−
klad úver s vysokou úrokovou
sadzbou, ktorý nedokážete splá−
cať, tak to stojí váš rodinný roz−
počet veľa peňazí. To je však vec,
ktorú je možné vyriešiť.
Naproti tomu, pokiaľ máte dom

a ten zhorí a vy ste ho mali zle po−
istený, môže vás táto kritická

chyba stáť tisícky eur a váš ro−
dinný rozpočet sa z toho bude
spamätávať roky.

Čo znamená kvalitné
poistenie?

Kvalitné poistenie je také, ktoré
vás ochráni v prípade tých naj−
horších situácií, ktoré by mali de−
vastujúci účinok na váš rodinný
rozpočet, ale zároveň vás stojí čo
najmenej. Keby poistenie bolo
zadarmo, tak vám jednoznačne
odporučím poistenie na všetky
riziká, na maximálne čiastky, bez
spoluúčasti, do konca života! Ale
pretože zadarmo nie je, môžeme
sa zamyslieť nad tým, aké tri ty−
pické situácie pri poistení nastá−
vajú:

PRVÁ SITUÁCIA :  SNAŽÍTE
SA NA POISTENÍ UŠETRIŤ

Najčastejšou chybou je, keď si ne−
uvedomujete dôležitosť poiste−
nia, nerozumiete mu, alebo sa
jednoducho snažíte na poistení
ušetriť. V takom prípade je poist−
ka nastavená zle, a keď dôjde k
poistnej udalosti, môže sa stať, že
budete veľmi prekvapení, že prá−
ve ten váš prípad je z poistenia
vylúčený, resp. že poisťovňa vám
preplatí sotva desatinu z toho, čo
ste si mysleli. 

DRUHÁ SITUÁCIA :  
ZA POISTENIE PLATÍTE 

ZBYTOČNE VEĽA
V tomto prípade si uvedomuje−

te dôležitosť zabezpečenia rodi−
ny, majetku, ale dostanete sa do
rúk nepoctivého finančného
sprostredkovateľa, ktorému zá−
leží len na vlastných províziách.
V takomto prípade dávate do po−
istenia príliš veľa peňazí a tie
vám potom chýbajú v rodinnom
rozpočte.

TRETIA SITUÁCIA: 
IDEÁLNY STAV

Optimálna situácia nastáva, keď
poistenie predstavuje pre vás
pevnú finančnú základňu, na
ktorej staviate a popritom vám o−
stáva stále dosť peňazí v rodin−
nom rozpočte a na splnenie si
svojich cieľov.

Pri rozhodovaní, či a aké poi−
stenie potrebujete a pre správne
nastavenie poistenia, urobte tie−
to tri kroky : 
KROK Č. 1 : Najskôr popremý−
šľajte, aké riziká vo vašom živote
môžu nastať, čo najhoršieho vás
môže postihnúť a potom sa za−
myslite nad tým, aké dôsledky to
bude mať pre váš rodinný rozpo−
čet.
Aj tu je niekoľko oblastí, ktorých

sa to týka. Tou prvou oblasťou,
najdôležitejšou, je oblasť ktorá sa
týka vášho života, zdravia vás a

vašich blízkych (smrť, invalidita,
krátkodobá alebo dlhodobá cho−
roba...) ktorá vás môže vyradiť z
pracovného procesu a spôsobiť
tak deficit príjmov vo vašom ro−
dinnom rozpočte.
Druhá oblasť sa týka vášho ma−

jetku. Mali by ste premýšľať o za−
bezpečení bytu, domu, domác−
nosti, auta a ďalšieho majetku,
ktorý vlastníte.

Tretia oblasť je často opomína−
ná, ale tiež dôležitá. Tou je vaša
zodpovednosť v bežnom občian−
skom živote, keď môžete spôsobiť
škodu tretím osobám. Môžete na−
príklad spôsobiť škodu vášmu
zamestnávateľovi, alebo v zahra−
ničí na dovolenke, alebo vy sami
môžete čerpať liečebné náklady
pri nejakom úraze či chorobe v
zahraničí. 

KROK Č. 2 :Uvedomte si, aký do−
pad môže mať daná poistná uda−
losť na vašu finančnú situáciu,
aké dlhodobé ekonomické pro−
blémy vám môže spôsobiť.
Poistné udalosti a riziká s nimi

spojené rozdeľte do dvoch sku−
pín:
a.) Riziká, ktoré sami nezvládne−
te a je preto potrebné sa voči nim
poistiť,
b.) riziká, ktoré nijako neohrozia
váš rodinný rozpočet, nie je nut−
né sa proti nim poisťovať, preto−
že ste schopní tieto straty vykryť
z pohotovostnej rezervy.
Krátkodobá choroba alebo prá−
ceneschopnosť niekoľko týžd−
ňov, alebo mesiacov iste nie je
príjemná situácia, ktorá váš ro−
dinný rozpočet určite pozname−
ná, ale nemá fatálne následky.
Naproti tomu sú škody, z kto−
rých sa rodina nemusí nikdy spa−
mätať, ako je nepoistená nehnu−
teľnosť, alebo ešte väčšie dôsled−
ky môže mať invalidita, alebo
smrť živiteľa rodiny. 
  Úloha č. 3 : Popremýšľajte, či by
túto situáciu (za rozumnú cenu)
riešilo poistenie a aké.

V niektorých prípadoch ide o ti−
sícky eur. Tam vám pohotovost−
ná rezerva nebude stačiť a je po−
trebné sa poistiť, aby ste svoju
prípadnú škodu dokázali pokryť
kompenzáciou od poisťovne.
Aj o poistenie je potrebné

sa dlhodobo starať
Pokiaľ človek nie je finančne

nezávislý, je životné poistenie
najdôležitejší produkt v port−
fóliu  rodinných financií. 
Zjednodušene sa dá povedať, že

životné poistenie sa vyplatí hlav−
ne v troch životných situáciách: 
1. Ak máte rodinu a nechcete,
aby v prípade vašej smrti musela
rodina znížiť svoju životnú úro−
veň a to aj vtedy, ak vlastníte väč−
ší majetok. 
2. Ak je vaša rodina závislá od
vášho príjmu.
3.  Ak máte úver v banke a ne−
chcete, aby ho za vás museli splá−
cať vaši blízki.
Svoj matetok však majte poiste−
ný vždy!

Žiadne riešenie ale nie je navž−
dy. Či už osobná, aj finančná si−
tuácia sa počas nášho života me−
ní, a tak by sa jej mala prispôso−
bovať aj životná poistka. To je na−
príklad vtedy, ak vám vznikne
zodpovednosť za inú osobu, zme−
ní sa príjem alebo vzniknú vám
finančné záväzky. Aby poistenie
plnilo svoj účel a krylo riziká spo−
jené so životom, je potrebné sa
oň starať. 
Každé poistenie  má však svoje

výnimky, špecifiká a pravidlá vy−
plácania. V súčasnosti sa uzatvá−
rajú variabilné poistné zmluvy,
ktorých parametre možno skoro
ľubovolne meniť.
Je veľmi dôležité pri poistení u−
važovať v širšom kontexte ďal−
ších finančných riešení a osobnej
situácie každého človeka. 

Na www.drahomirasuppenova.sk nájdete ďalšie, 
verím že pre vás užitočné  články a finančné tipy k aktuálnej 

problematike poistenia  a rodinných financií.  
Zaregistrovaní čitatelia si môžu zadarmo stiahnúť e−book  

"6 overených pravidiel na ceste k osobnej finančnej prosperite" 
a prostredníctvom záložky  "Poradňa" môžete požiadať 

o finančné rady a riešenia. 
Kontaktné údaje: Ing. Drahomíra Šuppenová,  t.č. 0902 824 515, 

e−mail: drahomirasuppenova@drahomirasuppenova.sk
Kancelária: Banícka 35, 990 01  Veľký Krtíš  

(nad zdravotnou pohotovosťou)
Mojim  cieľom je zásadným spôsobom prispieť ku korektnému 

a kultivovanému  finančnému  trhu, nakoľko v tom vidím veľkú
príležitosť. Ak ste stotožnení s touto filozofiou a chcete aktívne
pôsobiť v sektore financií,  uvítam vaše podnety ku spolupráci 

formou nezáväznej registrácie prostredníctvom mailu.

Ing. DRAHOMÍRA
ŠUPPENOVÁ

Vyznajte sa vo vašich peniazoch (3)

Poistenie = riešenie financovania 
v krízových situáciách

V minulom článku ste sa dozvedeli, ako sa dajú ušetriť významné výdavky na hypotéke.V minulom článku ste sa dozvedeli, ako sa dajú ušetriť významné výdavky na hypotéke.
Stačí k tomu včas a vhodným spôsobom komunikovať s bankou či už sami, alebo sa obrátiteStačí k tomu včas a vhodným spôsobom komunikovať s bankou či už sami, alebo sa obrátite
na finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad o finančnom trhu. na finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad o finančnom trhu. 

N

TIP pre vás: 
prejdite si vaše poistky 

a skontrolujte, či neplatíte veľmi
drahé a zbytočné poistenia.  
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Prvá pomoc je dôležitá pre nás
všetkých pri akejkoľvek udalos−
ti, keď dôjde ku zraneniu.
Dobrovoľníci Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža vo
Veľkom Krtíši prednedávnom
pri príležitosti Svetového dňa
zdravia,  v  spolupráci  s  do−
pravnou políciou Veľký Krtíš o−
päť vyrazili na cesty skontrolovať
a vyskúšať vodičov a ich spoluces−
tujúcich, či majú v poriadku auto−
lekárničky. Zároveň   ich dobrovo−
ľníci MS SČK preskúšali  z prvej
pomoci. Niektorí nemali celkom
v poriadku autolekárničku a bo−
li na to upozornení. A ako ovlá−
dali prvú pomoc? Prvú pomoc by
dokázali poskytnúť a zachránili
by ľudský život takmer všetci vo−
diči. Tým, ktorí si neboli úplne is−
tí, bolo vysvetlené ako záchranu

života v takejto situácii zvládnuť.
Výnimkou bol vodič z Čiech a z
okresu Veľký Krtíš, ktorí tímo−
vou spoluprácou dokázali po−
skytnúť prvú pomoc a privolať
112. Milí vodiči, ak ste náhodou
účastníkmi nehody, neváhajte
zastaviť a poskytnúť pomoc, pri−
volajte rýchlu zdravotnú pomoc
na číslo 112 a ošetrite ranených,
zostaňte až do príchodu zá−
chranky. Pomôžete zachrániť
ľudský život. Majte stále po ruke
autolekárničku, tá je v takejto si−
tuácii dôležitá. 
Ak vás zastaví dopravná polícia

a vidíte pri nich dobrovoľníkov
Slovenského červeného kríža,
nebojte sa, sme tam pre vás, ak
neviete poskytnúť prvú pomoc,
radi vám pomôžeme.

−J. UBRANKOVIČOVÁ −

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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* S ERV I S
*PRENÁJOM

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

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

RÝCHLA
POŽIČKA

N O V I N K A !N O V I N K A !
ŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANETŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANET

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. 

CENY OD CENY OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY

Väčšina vodičov dokáže
poskytnúť prvú pomoc

Dobrovoľníci MS SČK v spolupráci s políciou preverili 
autolekárničky vodičov aj ich vedomosti 

o poskytnutí prvej pomoci
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Po úvodnom privítaní a prevzatí
pripravených menoviek pracov−
níčka knižnice Anna Kubániová
predstavila projekt a prezentovala
predchádzajúce Noci s
Andersenom. Následne sa no−
cľažníci dohodli na spoločných
pravidlách a oboznámili sa s "ma−
pou mysle" − postupnosťou realizá−
cie programu. Aktivity celého ve−
čera boli poprepájané rozprávkou
Hansa Christiana Andersena
"Slimák a ružový ker". Po prečítaní
rozprávky sa deti venovali 15 apli−
kačným úlohám zameraným na čí−
tanie s porozumením. Zábavnou
súťažnou formou hry so slovíčka−
mi sa postupne cez oboznamova−
nie s povahovými vlastnosťami
hlavných postáv, opisom prostre−
dia a rôznych životných situácií
dopracovali k záverečnému za−
mysleniu a poučeniu. Aktivita a
nápaditosť najlepších boli priebež−
ne odmeňované malými hračkami,
ktoré venovala spoločnosť
McDonald. Po malom občerstvení
deti pokračovali v skupinách po−
slednou úlohou − zdramatizovaním
rozprávky. Všetci postupne odo−
hrali svoje malé divadelné predsta−
venia, ktoré ostatní odmenili po−
tleskom. Nasledovala druhá veče−
ra z vlastných zásob a chlebíčkov
pripravených tetami knihovníčka−
mi. Po nej deti už netrpezlivo ča−
kali na napínavé hľadanie truhlice
s pokladom  pomocou lampášikov
medzi knižničnými regálmi.
Tajomnú atmosféru umocňovali
rozprávkové bytosti, ktoré sa vy−
nárali zo samotných príbehov z
kníh uložených v poličkách.
Odmenou odvážnym pátračom bo−
la truhlica plná zlatých čokoládo−
vých tehličiek. Noc už značne po−
kročila a nasledovala príprava pe−
lieškov na spanie. Ešte malá osob−
ná hygiena a deti vyšantené a una−
vené zaspávali pri rozprávkach
Hansa Christiana Andersena. 
Celá atmosféra noci bola zaujíma−

vejšia hľadaním si najpohodlnejši−
eho miesta na spanie, rozbaľova−
ním karimatiek a spacích vakov.
Celé podujatie bolo zábavné, tvori−
vé, fyzicky i psychicky a organizač−
ne náročné, ale stálo za to. Bola to
čarovná noc, ktorá sa musí zažiť.
Veríme, že žiaci, ktorí sa zúčastnili
podujatia odchádzali s dobrým po−
citom, obohatení o nové zážitky a
zároveň povzbudení k opätovným
návštevám knižnice. 

Každý ráno odchádzal spokojný a
plný nových zážitkov z kúzelnej
noci. Svedčia  o tom aj výpovede
detí...
SIMONKA KUBEKOVÁ: "Mne sa
najviac páčilo hľadanie pokladu.
Ja by som sa do knižnice vrátila
spať, lebo sa mi dobre spalo.
Najlepšie bolo divadlo Hviezdy a to
sú Nati, Lula, Tami,  Jakub a Ľu−
bo. Naše divadlo sa volalo
Slendrmen a bola som v skupine
Agentov."
MICHAEL KÁZMÉR: "Páčilo sa
mi, až na spanie, lebo bola tvrdá
zem. Neviem, čo sa mi snívalo, ale
veď som ani nespal!!! Divadlá boli
super, ale ja si myslím, že sa páčili
aj ostatným. Naše divadlo bolo o
ruži a slimákovi."
DOMINIKA GÁLOVÁ: "V knižnici
sa mi všetko páčilo, ale najviac di−
vadlo. Jedli sme pizzu a čítali roz−
právku o slimákovi a ružovom kre.
Všetko bolo perfektné."
MONIKA NYÉKIOVÁ: "Po rozlúč−
ke s rodičmi sme začali. Na začiat−
ku sme si povedali pravidlá a pre−
šli mapou mysle. Bola som v tíme
Agenti. Pripravovali sme divadlo
veľmi smiešne, ale podľa Marca
Miškoviča. Možno o 22.:00 hod. sme
hľadali poklad! Zhasli úplne všet−
ky svetlá, zobrali sme si lampy a
cestou boli strašidlá a trocha sme
sa zľakli. Ešte sme boli hore do pol−
noci. Bolo to fajn."
LEANKA MATEJOVOVÁ: "V kniž−
nici sa mi páčilo všetko, ale najvi−
ac sa mi páčilo, keď sme kreslili
náš erb s názvom Pátrači. Páčilo
sa mi aj divadlo. V skupine sme bo−
li šiesti. Keď sme robili predstave−
nie Janko bol slimák, Dominika a
Vaneska boli ružový ker, Sabinka
ruža na kríku a ja s Terezkou reži−
sérky."
VANESSKA MÉSZÁROSOVÁ:
"Mne sa veľmi páčilo všetko.
Prezentácia bola zaujímavá. Som
spokojná so skupinou Pátrači.
Večera bola výborná a divadlo per−
fektné! Najviac sa mi páčilo hľa−
danie pokladu. Rozprávku na dob−
rú noc som nepočula, lebo všetci
šomrali...aspoň som ju videla."
NIKA BELÁKOVÁ: "Bolo mi tu
dobre. Najviac sa mi páčilo hľada−
nie pokladu s baterkami. Hrali
sme divadlo o sestrách a jednom
bratovi, ktorí si išli natrhať ruže.
Hrala som jednu ružu z ružového
kríka."          − DANKA ŠAGIOVÁ− 

FOTO: HNK VK

Noc tajomná ako 
sám rozprávkar

Hontiansko−novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
sa už šiesty krát zapojila do úspešného medzinárodného podujatia "Noc
s Andersenom 2014". Tohoročnú noc zo 4. na 5. apríla 2014 prežili v pri−
estoroch knižnice deti zo 4. B triedy ZŠ Ul. J. A. Komenského č. 4 vo
Veľkom Krtíši. Triedna učiteľka Mgr. Denisa Petríková spolu s kolektí−
vom knižnice pre nich pripravili bohatý a pestrý program.

Štvrtáci zo ZŠ na Ul. J. Komenského vo V. Krtíši prežili 
dobrodružný večer i noc medzi regálmi s knihami 

veľkokrtíšskej knižnice

Po náročných disciplínach žiakom poriadne vytrávilo. 
Hlad im však zahnala chrumkavá pizza

Nocovanie v knižnici je pre deti vždy 
nezabudnuteľným zážitkom
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Prírodné detské ihrisko vy−
budovala obec Bušince vďaka
podpore Nadácie SPP, ako
priestor pre bezpečnú hru detí
a príjemný pobyt návštevníkov
ihriska. Ing. Ladislav
Vandrovník − hlavný sponzor,
ako aj ďalší sponzori Ivan
Vámoš a Daniel Kalmár − majú
veľkú zásluhu na uvedenom
projekte. Myšlienka vybudovať
detské ihrisko sa už zrodila
dávnejšie. Jej autorom je sta−
rosta obce Ing. Zoltán Végh a
bola súčasťou jeho volebného
programu. Výsledkom spoloč−
nej snahy sa stalo, že zámer sa
naplnil. Ešte v minulom roku
sa začalo s prípravou, oplote−
ním a malými terénnymi úpra−
vami. Neskôr pribudli aj pies−

koviská. Aby ihrisko bolo také,
aby sa deti mohli bezpečne
hrať, bolo potrebné zabezpečiť
aj  vyhovujúce hojdačky, preli−
ezačky, atď... Dnes je  vybavené
plnou zostavou, nechýbajú ani
lavice, kde si môžu rodičia od−
dýchnuť a dozerať na svoje ra−
tolesti. Ako sa majú všetci ná−
vštevníci Prírodného detského
ihriska správať, upozorňuje na
to Prevádzkový poriadok u−
miestnený na viditeľnom mies−
te. 

Úprimná vďaka patrí za ocho−
tu a pomoc, ktorú preukázali
naši sponzori − naši spoluobča−
nia. Vďaka aj všetkým, ktorí sa v
rámci Malých obecných služieb
podieľali na realizácii tohto die−
la a ostatným, ktorí akoukoľvek

svojou činnosťou i nápadmi
prispeli k tomu, že sa sen zme−
nil na realitu. Zostáva len veriť,
že detské ihrisko v Bušinciach
bude dobre dlhé roky slúžiť de−
tičkám a rodičia sa budú radi
vracať s nimi na miesto, kde je
dobrá zábava, relax a využitie
voľného času pohybom, a tým
utužením zdravia.  

− MÁRIA DRUGDOVÁ, 
Foto: Ing. CSILLA VÉGH − 

Prírodné detské ihrisko v Bušinciach je už otvorené
Stalo sa to presne 19. marca 2014, keď sa slávnostne otvorilo nové

Prírodné detské ihrisko v areáli Základnej školy s materskou ško−
lou v Bušinciach za prítomnosti člena samosprávy −  zástupcu sta−
rostu obce Jána Dívalda, pracovníkov  obecného úradu, hlavného
sponzora, detí , rodičov a ďalších prítomných. Otvorenie sa nieslo
skutočne v slávnostnej atmosfére: príhovor, odhalenie tabule, pre−
strihnutie pásky a zápis účastníkov slávnosti do Pamätnej knihy ob−
ce, to všetko súčasťou slávnosti, vhodne doplnenej hudbou a pes−
ničkami. Náladu umocňovali balóny s farbou obce, výzdoba a všet−
ky prítomné detičky dostali ovocie, keksík a džúsik. 

Najmenší Bušinčania si novučké prírodné ihrisko hneď aj s radosťou vyskúšali

Otvorenie ihriska malo slávnostný ráz − nechýbalo 
ani odhalenie informačnej tabule

Deťom v tejto obci podobné
centrum zábavy a oddychu 

doteraz chýbalo
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Spisovateľ Ján Fekete navštívil našu školu
na pozvanie Mgr. Zlaty Beclerovej už po tretí−
krát. Beseda sa uskutočnila počas 5. a 6. vyu−
čovacej hodiny a zúčastnili sa jej vybraní žiaci
z II. stupňa. Školáci a školáčky privítali J,
Feketeho školským pozdravom − postavením
sa a tiež milou kresbou na tabuli. J. Fekete sa
žiakom v krátkosti predstavil, opísal svoj do−
terajší život, vzdelanie a prácu. Následne vy−
zval žiakov, aby mu kládli otázky na všetko, čo
ich zaujíma. Niektorí  boli naozaj aktívni a ne−
ustále sa pýtali, napr. na dôvody tvorby, sú−
kromný život, názory, odkiaľ čerpal autor in−
špirácie pre svoje diela, aké publikácie ešte
pripravuje, prípadne čo by ešte chcel v živote
dosiahnuť. J. Fekete sa venuje naozaj vše−
stranným témam a každý si môže medzi jeho
dielami vybrať, čo mu je po chuti. Pán spiso−
vateľ pristupoval k žiakom a ich otázkam s vti−
pom, čo oni neraz ocenili potleskom. Na záver

besedy sa  podpísal do školskej
kroniky a potom už nasledova−
la autogramiáda. Všetci žiaci
poctivo čakali v rade, aby si
mohli na pamiatku odniesť
podpis jedného z mála úspeš−
ných autorov, ktorých majú
možnosť stretnúť aj naživo.
Dúfame, že si J. Fekete z bese−
dy odnášal príjemný pocit, pre−
tože učiteľky a žiaci mali z be−
sedy pekný a obohacujúci záži−
tok. Napokon veríme a dúfame,
že sa takéto podnetné stretnu−
tia budú ešte opakovať.   

−  Mgr. V. TÓTHOVÁ −

Pyramída úspechov
Základná škola na Ul. Poľnej vo V. Krtíši sa

môže hrdiť výbornými výsledkami žiakov v
predmetových olympiádach, recitačných sú−
ťažiach a športových zápoleniach. Skupinové
úspechy sme dosiahli na okresnom kole v bas−
ketbale chlapcov (7.−9. roč.), kde sme obsadili 2.
miesto. V okresnom kole vo volejbale (7.−9.roč.)
sme dosiahli dokonca 1. miesto s postupom do
krajského kola. Úspechy zaznamenali aj jed−
notlivci: Okresné kolo Olympiády v anglic−
kom jazyku − J. Horváth (V.A), 4. miesto;
Okresné kolo Matematickej olympiády − D.
Turoňová (V.A), 1. miesto, Z. Polorecká (IX.A),
3. miesto; Okresné kolo Dejepisnej olympiády
− R. Flok (VI. A), 3. miesto, Z. Polorecká (IX. A),
3. miesto; Okresné kolo Rozprávkové vretien−

ko − B. Malnoczká (VI. A), 1. miesto;
Pytagoriáda − M. Benda (IV. A), 3. miesto, T.
Janáčová, D. Turoňová (V. A), 3.−7. miesto, M.
Backo (VI. A), 3.−6. miesto, Škultétyho
Zornička − R. Nagy (V. A), 3. miesto, K.
Kováčová (IX. A), 3. miesto. Vrchol pyramídy
úspechov dosiahli žiaci a žiačky, ktorí sa zú−
častnili krajských kôl: Olympiáda v sloven−
skom jazyku a literatúre − J. Tesery (IX.A),
Olympiáda v nemeckom jazyku − R. Flok (VI.
A), Geografická olympiáda − R. Flok (VI. A), Ša−
liansky Maťko − D. Turoňová (V. A), 3. miesto,
Olympiáda v ruskom jazyku − A. Yuryshynets
(IX. A), 3. miesto. Žiaci a žiačky dosiahli tieto
úspechy nielen s pomocou svojich vyučujú−
cich, ale najmä vďaka svojej húževnatosti,
chuti sa vzdelávať a neraz obetovať aj voľný
čas. Do budúcnosti im prajeme ďalšie takéto
uistenia, že ich námaha stála za to.             

− Mgr. Z. BECLEROVÁ −

Jej cieľom je podchytiť a ďalej rozvíjať nada−
nie a talent detí.. Účinkujúci mali určenú té−
mu: zvieratká v rozprávkach. Pri svojom pre−
jave mali možnosť využiť aj rôzne rekvizity.
Prehliadku otvorila Mgr. Soňa Lomnická, kto−
rá privítala všetkých prítomných, ako aj hostí
a deväť malých umelcov z MŠ zo Stredných
Plachtiniec, Závady, Želoviec, Príbeliec a zo
všetkých veľkokrtíšskych MŠ. Na tomto po−
dujatí by bola rada privítala aj zástupcov ďal−
ších materských škôl z okresu, ktoré chýbali. 

Celá sála pôsobila na dospelých svojou vý−
zdobou ako rozprávková krajina, ktorú oživi−
li malí ľudkovia − nádherní vo svojej čistote a

úprimnosti. Každý z nich sa veľmi dobre zhos−
til svojho vystúpenia s jedinečným kúzlom
svojej osobnosti. Niektorí zahrali ucelenú roz−
právkovú scénku, v ktorej oživili zvieratká,
tancovali, ba aj spievali. Učiteľky venovali
príprave svojich zverencov veľkú po−
zornosť. Dali si záležať nielen na
prednese, ale aj na kostýmoch detí,
rekvizitách, scénkach, urobili to
vkusne, s umeleckým citom, s lás−
kou ku svojej profesii. Patrí im
vďaka za cieľavedomé pestova−
nie krásy a rozletu detskej duše,
čo je také potrebné pre radosť zo

života. Bez účinnej spolupráce a porozumenia
s rodičmi detí by to samozrejme nešlo. 

Obecenstvo ocenilo potleskom každý pred−
nes. Aj trojročná Eliška Kureková roztomilo
zvládla dlhý príbeh " O nezbednom vajíčku,
ktoré hľadá mamičku." Putovnú postavičku
deduška Večerníčka, ktorý každý rok zdobil
interiér materskej školy, kde chodil najlepší
malý interpret, vystriedala sovička − symbol

múdrosti. Teraz ju pre MŠ Poľná
získal Jakubko Domby, ktoré−

mu túto trofej všetci úprim−
ne dopriali. Každé z účin−

kujúcich detičiek s ú−
smevom prijalo ako od−
menu vkusný balíček
a spokojne si sadlo na
malú stoličku ku sto−
lom s chutným občer−
stvením. 
Slová uznania a vďaky

Mgr. S. Lomnickej patrili
všetkým malým umelcom,

ich  učiteľkám, porote a všet−
kým, ktorí pripravovali toto po−

dujatie a prispeli k jeho úspechu. 
Členky poroty Mgr. Mária Hroncová, Anna

Koreňová a Eva Šoóšová veľmi pekne ďakujú
za nevšedný dar − pozvanie na túto akciu, kto−
rá mala naozaj rozprávkové kúzlo. Učiteľkám,
ako aj rodičom, želajú veľa radosti, ktorou ich
obdaria ich jedinečné, prekrásne deti. 

− EVA ŠOÓŠOVÁ − 

Materská škola Poľná 2 V. Krtíš  − elokované pracovisko na Ul. Červenej armády usporiadala 26. 3.  2014
prehliadku umeleckého prednesu detí predškolského veku v oblasti poézie a prózy pod názvom

V krajine rozprávok a fantázie

Účastníci prehliasky: Marcelka Roháčová, Dáška Synáková, Zara Krnáčová,
Jakubko Domby, Tamarka Kurčíková, Emka Bobišová, Dominika Šurinová,
Eliška Kureková, Sofinka Trebuľová

Beseda s regionálnym spisovateľom PaedDr. Jánom Feketem

Len pracovitosť, húževnatosť a vytrvalosť plodí úspech

Úspešní žiaci, ktorí reprezentovali školu,
ale i okres na krajských kolách a dosiahli
výborné umiestnenie. Zľava Dorota
Turoňová, Jozef Tesery, Anhelina Yuryschynets
a Roderik Flok

Žiaci spisovateľa pozorne
počúvali
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LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ:
Pondelok − piatok 

16.00 −  20.00 h., 
sobota, nedeľa, sviatok:

9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Služby lekární −máj 
Dr. Max 1, 7, 13, 19, 31, 
Panacea 2, 8, 14, 20,26,
Aqua viva 3, 4, 9, 15, 21, 27, 
Biely lev  10, 11, 16, 22, 28, 
Čierny orol  5, 17, 18, 23, 29,
Belladonna 6, 12, 24, 25, 30

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M
ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

lR − SERVICE R − SERVICE 
− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne 

zastúpenie PNEU VRANÍK. Využite
predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika.

Písecká 3, V. Krtíš, tel. 0915 832 193
lLekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31

111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ 

JANKA PÚPAVOVÁ A LENKA ZAUŠKOVÁ
O vaše sympatie sa v tomto
čísle uchádzajú až dve štu−
dentky − opäť z Oktávy
veľkokrtíšskeho Gymnázia
(to je ale nevyčerpateľná
trieda, krásnych maturan−
tiek, však? :−)  Vľavo je
Janka Púpavová a vpravo
Lucka Zaušková.
Ak by podľa vás, čitateľov,

mala získať tento titul prá−
ve jedna z dnešných súťa−
žiacich,  stačí, keď vystrih−
nete jej kupón  a pošlete ho
alebo prinesiete osobne do
redakcie (SNP 29, V. Krtíš).
Pre víťazky sú pripravené
atraktívne ceny ako koz−
metika a permanentka do
wellness v Hoteli Aquatermal
Strehová. 

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

LENKA ZAUŠKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

JANKA PÚPAVOVÁ

Ďalší súťažiaci drobček z
galérie detských tváriči−
ek uchádzajúcich sa o ti−
tul Detská tvár Pokroku
sa predstavuje takto:

„Ahojte, volám sa Emka
Kuboleková, mám 11 me−
siacov. Narodila som sa
10. 5. 2013, takže o dva
týždne ma čaká moja prvá
veľká oslava. Moja obľúbe−
ná hračka je lopta. Veľmi
rada papám a ešte radšej
behám. A ešte sa vám po−
chválim, že som začala  sa−
mostatne chodiť v 8 mesia−
ci. Páčia sa mi zvieratká
psíkovia a mačičky.! 

KUPÓNDETSKÁ TVÁR POKROKU2014
9. EMKA KUBOLEKOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Foto: JULO OLŠIAK

MAROŠ MAJOROŠ: CHIROPRAKTIK, MASÉR, 
REIKI TERAPEUT S 19 − ROČNOU PRAXOU. 

ODBLOKOVANIE CHRBTICE A KĹBOV, MASÁŽE CELÉHO 
TELA, LIEČEBNÝ TELOCVIK − 

PONDELOK AŽ NEDEĽA 
NA OBJEDNÁVKU. INF.: REGENERAČNÉ 

CENTRUM TvojDobrýPocit, NEMOCNIČNÁ 757,
V. KRTÍŠ, TEL.: 0948 495 264, 

www.tvojdobrypocit.sk np − 335k.ú. Vrbovka, obec Vrbovka, okr. Veľký Krtíš

Rodinný dom s pozemkami
o výmere 1325 m2

Otvorenie dražby:   13.05.2014 o 10,30 hodine  
Najnižšie podanie: 11 400 eur

Dražobná zábezpeka:  2 000 eur 
Miesto dražby:   Notársky úrad JUDr. Viery Kalinovej, 

Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Termín obhliadky pre verejnosť:   5. 5.2014 o 15,00 hodine
(po tel. dohovore 1 deň vopred)     7. 5. 2014 o 15,00 hodine

Bližšie informácie na čísle 0905 343 254 
alebo na  www.domdrazieb.sk

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdra−
votné služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINIC−
KEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ
PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie
alebo odborné konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00 hodiny.
Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.
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V láske budete pokračovať aj
tento týždeň. Nefunkčné a
troskotajúce vzťahy sú už v
tomto štádiu predurčené na
zaniknutie. V plne funkčných
a krásnych vzťahoch neris−
kujte krátkodobými pomermi
a pre nezadaných platí to, čo
v predchádzajúci týždeň (a−

vantúry s vyhliadkou na dlhodobejší vzťah).
Celkovo budete mať podporenú plodnosť, takže
sa môžete sústrediť aj na otázku plánovaného
rodičovstva. Univerzálne vás čaká ešte pracov−
ná cesta, na ktorú sa naviaže pracovný úspech,
kde by ste si mali dať pozor na doriešenie fi−
nancií. Fascinovať vás bude všetko, čo sa vymy−
ká uniformite a tak vo vašom šatníku, či do−
mácnosti pribudne nejaký bizarnejší kúsok. 

Poriadne vás vytočí ženská, kto−
rú doslovne vykopnete z dverí a
spolu s týmto gestom pretrhnete
s ňou akékoľvek osobné spoje−
nia (nápoveďou vám budú jej
vlastnosti – nadradenosť, nafú−
kanosť, arogancia, materializ−
mus a detinskosť, ktorú zvykne používať na vy−
dupávanie a vyhrážanie). Avšak predtým si s
ňou musíte doriešiť finančné záležitosti.
Prejdime k príjemnejšiemu – čaká vás cestova−
nie, zmeny vizáže, osobnostné zmeny a zahráte
sa aj na architektov, dizajnérov, či dokonca
„kreatívcov“, pôjde vám to od ruky a všetko, čo
stvoríte a vzíde spod vašich rúk, bude famózne.
V noci sa netúlajte po odľahlých a neosvetle−
ných častiach okolia. 

„Dofrčia“ k vám maniere det−
skosti a akejsi naivity. Nie je
dobré všetko zľahčovať a vní−
mať zas až z takého nadhľadu,
preto si rozmyslite, ako sa v si−
tuáciách, v ktorých sa ocitnete,
zachováte. S určitými pravi−

dlami, ktoré ste si v sebe stanovili, „seknete“, čo
sa hneď prvotne prejaví v pracovnej sfére, kde
môžete očakávať zmeny, ako aj samotné rozho−
dovanie, či zadeľovanie času. Koniec týždňa bu−
de pre vás náročný. Čo sa týka spoločnosti,
budete túžiť byť aspoň jeden deň sami bez vý−
dobytkov doby, čím si oddýchne nielen vaše
telo, ale aj myseľ. Vo vzťahoch očakávajte
neočakávané, preto buďte v
strehu.

Budete pociťovať obrovskú
túžbu po sladkom ničnero−
bení. Opak je však pravdou,
práve tento týždeň by ste
mali „makať“, čo to dá, má−
te šťastenou podporenú ús−
pešnosť každej pracovnej záležitosti, ktorej
sa oddáte. Na tento čas sa trochu uzavrie−
te pred svetom, čo vám bude od okolia pat−
rične vyčítané. Pozor si dávajte aj na „pla−
né“ a naozaj nezrealizovateľné sľuby, kto−
ré nielen budete chcieť vysloviť, ale záro−
veň ich budete dostávať aj od okolia.
Zavádzanie a klamstvo veľmi rýchlo odha−
líte a „prečítate“. Každý šofér musí zvýšiť o−
patrnosť pri rýchlom presúvaní, ako aj samot−
nom riadení.

Plakať „nad rozliatym mlie−
kom“ nemá zmysel, iba čo sa
oberiete o energiu. Príliš si
všetko idealizujete, a potom
ste sklamaní, že to neklapne
presne podľa vašich predstáv.
Inak tomu nebude ani s tými−
to sviatkami, aj pracovnými
dňami, kde máte v hlave nali−

najkovanú snáď každú hodinu. Aj keď máte ve−
ľa povinností a starostí, prečo sa dobrovoľne
„týrate“ dodržiavaním vlastných pravidiel, kto−
ré ste si vo svojej hlave vytvorili? Nič sa nestane,
keď všetko nevyjde, dôležité je, s kým tieto dni
strávite a koho máte po svojom boku. Rodina, a
ani priatelia od vás dokonalosť neočakávajú,
to ju od seba očakávate len vy. Uvoľnite sa a do−
prajte si pohodu, „veget“ a relax. 

Týždeň vám ponúkne  rozma−
nitosť emócií, situácií a aj sa−
motných zážitkov. Začnete a−
kýmsi rýchlym spracováva−
ním informácií, pokračovať
budete zhoršeným zdravotným
stavom, stretnete sa s priate−
ľmi, pokračovať budete neča−
kaným výletom, ktorý však
môže skončiť poriadnou hádkou, ktorá pre
zmenu bude viesť k vášmu trucovaniu. V tieto
dni vás doma nikto a nič neudrží, túžba byť
akčnými a zažívať, či vidieť nové veci, bude sil−
nejšia. Jedno menšie upozornenie sa týka rodi−
ny – neotočne sa chrbtom k niekomu, na kom
vám záleží, odvrátením tváre poškvrníte svoje
vlastné priority, medzi ktorými je aj samotné
pomáhanie iným. 

Veľmi pozitívna skladba kariet
vám za určitých okolností pri−
niesla len to najlepšie. Stanete
sa silnejšími, rýchlejšími a mú−
drejšími. Silu, ktorá sa k vám
valí, pocítite v srdci, ktoré mi−
luje všetko, a aj všetkých nao−
kolo. Bezhraničná radosť, kto−
rú by ste k sebe mali pustiť,

vám zaručí úspech v láske, práci, a aj v samot−
nom súkromí. Energeticky sa citeľne prečistíte,
čo bude mať však menší dopad na zdravie – bu−
dete pociťovať intenzívnejšie únavu, slabosť, do−
konca závraty. Keď to pominie, budete sa cítiť
ľahkí ako pierko. Jedno upozornenie sa viaže
na dokumenty a  šeky súvisiace s poplatkami,
na ktoré ste trochu pozabudli. Vaše prečisťova−
nie sa môže odraziť na obmed−
zenej komunikácii.

Neobávajte sa naviazanosti
na druhých ľudí, a ani zavia−
zanosti. Za každých okolností
chcete všetko zvládnuť sami a
bez toho, aby ste boli niekomu
niečo dlžní. Ste silní, ale otáz−
ne je, dokedy vám to vydrží.
Ohnite chrbát a nebojte sa požiadať o pomoc,
určite vám bude poskytnutá. Viac to bude škrí−
pať na domácom poli a v oblasti vzťahov a na−
opak, zdarnejšie to bude na pracovisku, čo tre−
ba samozrejme využiť. Kričaním nič nevyriešite
a už vôbec nie, ak budete „hulákať“ a obviňo−
vať bez toho, aby ste si dané fakty overili. Vaša
domýšľavosť si totiž s vami vie zahrať poriad−
nu partičku šachu a obvykle ju zvyknete pre−
hrať. V zdraví to chce viac obozretnosti, vyhne−
te sa nepríjemnému úrazu.

Viac sa oddávajte radostiam
života! Tento týždeň bude na to
priam ideálny. Venujte ho
najbližším ľuďom, a preto si
samotné sviatky užite v kruhu
rodiny. Nájdite si čas (aspoň
jeden deň alebo pár hodín) aj
na to, aby ste boli iba sami so

sebou, čím sa postaráte o úplný „reset“, zároveň
si dokončite všetky svoje záujmové záležitosti,
ktoré ste nechali ležať ladom. Dočítajte si svoju
obľúbenú knihu, navštívte kino a pozrite si film,
ktorý vás zaujal, zacvičte si alebo vybehnite za
kultúrou a spoznávaním. Viac pozornosti ve−
nujte tomu, aby ste si niekde nezabudli alebo
nestratili v prvom rade kľúče, ktoré by vám na−
ozaj chýbali a viacero vecí by sa vám skompli−
kovalo. 

Pre vaše znamenie akoby na
chvíľu zastal čas, všade okolo
bude ticho. Vychutnajte si to a
využite tento čas a priestor na
to, aby ste si v sebe pouprato−
vali, berte to ako jarné upra−
tovanie. Keď sa pre vás čas
znovu spustí, bude to veľmi
hektické a náročné, pričom
každý si bude nárokovať vašu pozornosť.
Zamerajte sa na svoj vzťah, ktorý by ste mali
rozvíjať, čím sa vyhnete stereotypu. Láska je
krásna, treba ju vedieť nielen prijímať, ale aj
dávať, preto svojmu partnerovi dávkujte veľa
nežnosti, prejavov, lichôtok a povzbudení.
Určité veci sú pre vás tento týždeň ukryté pod
rúškom tajomna, dôvodom je to, že svoj smer si
určuje do určitej miery každý sám a tento týž−
deň vám túto šancu preukáže. 

Ste sami sebe pánmi, tak pre−
čo si necháte dupať po hlave?
Určite si v sebe konečne man−
tinely, odkiaľ − pokiaľ dovolíte
ľuďom, aby zasahovali do va−
šich životov, či dokonca sú−
kromia. Dupnite si nohou a
bojujte za svoje šťastie nezá−

visle od toho, čo, kto a kedy povie. Zmobilizujte
sa a popracujte na svojej hrdosti, ktorú ste si sa−
mi udupali, štipka sebavedomia tiež neublíži.
Cez víkend neseďte doma a vyštartujte do prí−
rody, kde si dokonale oddýchnete a všetko u−
sporiadate. Neprekvapujte iných, teraz je čas
na to, aby ste v dobrom prekvapovali sami seba,
tak „makajte“ na sebe a ukážte, čo vo vás je.
Pozor na ovplyvňovanie v prípade rozhodnutí,
aby nepadla nesprávna voľba. 

Zbaľte deti, seba, a aj partne−
ra a vyrazte na chatu alebo k
rodičom. Menší výlet a samot−
ná spoločnosť viacerých ľudí
vám spraví dobre, dokonca
prispeje k vyriešeniu partner−
ských problémov. „Zamrznutá“
sexualita sa konečne prihlási
k životu, tak sa máte na čo te−
šiť. Manželstvo je zväzok, do ktorého patria vý−
hradne dvaja ľudia, preto buďte opatrní v ko−
naní, vyjadreniach a v prejavoch – nedajte sa o−
čariť a zvábiť jasom a ligotom pozlátka. Do vý−
raznejších manuálnych prác sa veľmi nepúš−
ťajte (presúvanie nábytku a pod.), inak si vďa−
ka tomu privodíte menšie zdravotné problémy a
opletačky. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Do veľkokrtíšskej plavárne tak
postupne prichádzali plavecké
kluby z celého Banskobystric−
kého kraja a naša plaváreň sa
začala napĺňať plavcami, ktorí
si prišli zasúťažiť. Nakoniec sa u
nás stretlo 10 klubov a 152 plav−
cov, ktorí súťažili v 37 disciplí−
nach. Aj plavecký klub Veľký
Krtíš mal svoje zastúpenie, na
domácej pôde sa predstavili
chlapci aj dievčatá a to: Kevin
Doboš, Kristián Nociar,
Ladislav Benyovics, Hanka
Stieranková, Erika Herédyová a
Viktória Pecníková, ktorí tré−
nujú pod vedením Mgr. Jany
Nociarovej, ale aj Linda
Helenčíková, Henrieta Humenajo−
vá a Sofia Datková, ktoré tré−
nujú u Mgr. Vladimíra Štrbíka. 

Na prvú disciplínu 200 m mo−
týlik nastúpil ako prvý Kristián,
pretože je v tejto disciplíne naj−
lepší, nebolo nad čím rozmýšľať
a on potvrdil svoje prvenstvo,
keď si dokonca svoj osobný re−
kord zlepšil o 8 sekúnd.  Prvé
miesto si ešte vyplával na 100 m
motýlik a 100 m kraul, druhé
miesto získal na 50 m motýlik,
na 200 m VS bol štvrtý a na 100
m PP piaty. Kristiánovi sa na
pretekoch celkom darilo, aj keď
niektoré disciplíny sa mu nevy−
darili tak, akoby sme chceli, na−
koniec som spokojná, lebo si
hlavne zlepšil osobné rekordy.
Ani Kevinovi sa nedarilo zle,
mal trošku zdravotné problémy,

preto nešiel na stopercent. S je−
ho výkonmi som však spokojná,
pretože sa pohyboval väčšinou
okolo 3. miesta. Celkove bol tre−
tí až štyrikrát a to na 50 m a 200
m prsia, na 50 m kraul a na 100
m PP. Okrem toho bol ešte na
100 m kraul piaty a na 100 m pr−
sia štvrtý. Kevin je veľký bojov−
ník a aj napriek tomu, že sa ne−
cítil dobre, všetky disciplíny od−
plával s peknými výsledkami. Aj
Lackovi sa darilo, hlavne v dis−
ciplíne kraul, kde si vyplával na
50 m 4. miesto a na 100 m 5.mi−
esto. V obidvoch disciplínach si

výrazne zlepšil svoj osobný re−
kord, táto disciplína mu sedí a
vyzerá to tak, že ak bude viacej
trénovať,  bude atakovať po−
predné priečky. V disciplíne pr−
sia sa mu až tak nedarilo, na 50
m bol desiaty a na 200 m skončil
deviaty. Aj napriek tomu ma
Lacko veľmi potešil, z pretekov
na preteky sa zlepšuje a dosa−
huje stále lepšie umiestnenie.

Z dievčat sa najviac darilo
Viktórii, ktorá už tradične nes−
klamala a držala si svoje výkony
na osobných rekordoch. Aj keď
nebola vo svojej koži, vyplávala

si pekné umiestnenia. Na 200 m
prsia bola druhá, na 50 m prsia
a 100 m kraul skončila tretia,
raz bola štvrtá a raz piata.  Aj
Hanke sa darilo, hlavne v dis−
ciplíne prsia, kde na 200 m bola
druhá a na 100 m tretia. Hanka
je skvelá prsiarka, ale ani kraul
jej nerobí problémy a hoci nebo−
la v prvej trojke, vyplávala si ve−
ľmi pekné umiestnenia − na 50 m
− 8.miesto, na 100 m − 6. miesto. V
disciplíne 50 m motýlik sa jej
tentoraz darilo menej, a tak
skončila na 7. mieste, ako aj na
100 m polohové preteky. Ani na−
jmladšia z mojich zverenkýň
Erika ma nesklamala a v discip−
líne prsia opäť dominovala.
Najviac sa jej darilo na 200 m,
kde skončila na 1. mieste, na 50
m a 100 m síce skončila štvrtá,

čo nás mrzelo, ale tak to už na
plaveckých pretekoch chodí,
rozhodujú stotiny sekúnd. V o−
statných disciplínach bola na
100 m PP piata, na 50 m motýlik
siedma a na 100 m kraul ôsma. 

Okrem už spomínaných plav−
cov sa na domácej pôde pred−
viedli aj zverenkyne pána Štrbí−
ka. Najviac sa darilo Henrietke
Humenajovej, ktorá si zaplávala
3 disciplíny a veľmi nás potešila,
keď v disciplíne 100 m prsia ob−
sadila 3.miesto a na 50 m 4.mies−
to. Skvelé umiestnenie, škoda
len, že sa tomu nechce venovať
profesionálnejšie, bola by z nej
vynikajúca plavkyňa. 
Henrietka ešte plávala aj 50 m

kraula, kde skončila trinásta. Aj
Linda Helenčíková plávala tri
disciplíny, na 50 m kraul bola
siedma, na 100 m deviata  a na
50 m prsia dvanásta. Linde
viac sedí disciplína kraul, kde
aj lepšie obstála. Pre Sofiu
Datkovú to bola premiéra, tiež
plávala 3 disciplíny a hoci to bo−
li jej prvé preteky, počínala si
výborne. Na 50 m prsia bola de−
viata, na 100 m prsia desiata a
na 50 m kraul pätnásta.
Dievčatá musím veľmi pochvá−
liť, napriek tomu, že sa plávaniu
venujú len 2−krát do týždňa, da−
rilo sa im veľmi dobre.    

Na konci pretekov sú najzaují−
mavejšie štafetové preteky, kde
víťaz štafety získa sladkú odme−
nu v podobe torty. Aj naše druž−
stvo sa zapojilo o tento boj, na
štafetu sa postavili Erika
Herédyová, Hanka Stieranková,
Kristián Nociar a Kevin Doboš.
Aj keď sme po druhom skoku
boli na treťom mieste,
Kristiánovi sa podarilo dohnať
stratu a Kevin to dotiahol na
pekné 2.miesto. Tortu sa nám sí−
ce nepodarilo vyhrať, vôbec sme
neboli smutní, pretože sme ne−
skončili poslední. 

Na záver môžem skonštatovať,
že sa nám podarilo pripraviť
preteky na profesionálnej úrov−
ni, všetci zástupcovia klubov bo−
li spokojní s hladkým priebe−
hom konania pretekov a od−
chádzali od nás v dobrej nálade.
Teraz nás najbližšie čaká jarné
sústredenie, kde budeme veľa
trénovať kondíciu, rýchlosť a
vytrvalosť, pretože nás čakajú
medzinárodné preteky ORCA
Bratislava, a to už začiatkom
mája.   

− Mgr. JANA NOCIAROVÁ − 

Náš plavecký klub pripravil preteky na profesionálnej úrovni 
V sobotu 29. 3. 2014 sa v plavárni vo Veľkom Krtíši konalo 3. kolo Banskobystrického plavecV sobotu 29. 3. 2014 sa v plavárni vo Veľkom Krtíši konalo 3. kolo Banskobystrického plavec−−

kého pohára, ktorého usporiadateľom bol plavecký klub Veľký Krtíš. Našou úlohou bolo prikého pohára, ktorého usporiadateľom bol plavecký klub Veľký Krtíš. Našou úlohou bolo pri−−
praviť priestory plavárne pre väčšie množstvo pretekárov, zabezpečiť rozhodcovský zbor či prípraviť priestory plavárne pre väčšie množstvo pretekárov, zabezpečiť rozhodcovský zbor či prí−−
tomnosť lekára. Bola to náročná úloha, ale vedenie PK to aj za pomoci vedúceho plavárne a jetomnosť lekára. Bola to náročná úloha, ale vedenie PK to aj za pomoci vedúceho plavárne a je−−
ho zamestnancov zvládlo bez väčších problémov. Všetkým tak patrí obrovské ďakujem.ho zamestnancov zvládlo bez väčších problémov. Všetkým tak patrí obrovské ďakujem.

Erika Herédyová, Viktória Pecníková, Erika
Martinčoková (asistentka trénerky), Hanka Stieranková,

Lacko Benyovics, Kristián Nociar a Kevin Doboš

Henrieta Humenajová, Mgr. Vladimír Štrbík 
a Sofia Datková
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf.m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný
dom vo Veľkom Krtíši.
Inf.m0915 387 948. 

np − 326 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt na Venevskej vo
VK, 53 m2, pôvodný
stav, 7. poschodie.
Cena 16.900 eur. Inf. m
0905 554 069.    np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt po kompletnej re−
konštrukcii, alebo 3 −
izbový v pôvodnom
stave. Inf. m 0918 632
966.                    np − 352
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt s balkónom, B.
Nemcovej 13, komplet
prerobený, zateplený,
plastové okná,  muro−
vané jadro. Cena
19.000 eur + dohoda.
Inf. m0917 101 392. 

np − 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt v centre, SNP č.
13, prerobený, zariade−
ný. Cena 219 eur s e−
nergiami. Inf. m 0907
315 161.              np − 361
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom za ho−
tové (6 000 euro) alebo
na splátky (8 000 euro)
v Neninciach. Inf. m
0944 096 611.     np − 362
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem firme 1 −
izbový byt − zaridený
vo VK − dlhodobo. Inf.
m0907 683 232. np − 365
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt, prerobený na 3 −
izbový v OV na

Píseckej vo VK. Inf. m 0907 750
947.                                     np − 366

n Predám kompletne zrekonšt−
ruovaný veľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkónom, na dru−
hom poschodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná, murované
jadro, nová elektrina, stierky.
Inf. m0917 341 712.         np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenájom nebytových priesto−
rov − nápojový automat. Inf:
www.sos−vk.sk.                 np − 383
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Venevskej 35 vo VK. Inf. m 0907
473 029.                               np − 384

n Predám garáž na Baníckej
(oproti polícii). Inf.m 0915 211
163, 047/48 23 300.             np − 386
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − 3 izbový byt.
Inf. m0948 013 701.            np − 396
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na
Venevskej 12 vo VK. Inf. m 0915
866 796.                               np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Závade, 72 m2, plastové okná,
plávajúce podlahy, murované
jadro. Cena 11.500 eur. Inf. m
0907 822 330.                     np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok s
veľkou záhradou a starším ro−
dinným domov v obci Dolné
Plachtince. Inf. m 0907 817 825 . 

np − 410

n Predám 2 − izbový byt na
Okružnej vo VK.  Byt voľný od 1.
7. 2014. Inf.m 0908 88 48 15, +420
73 11 90 407.                       np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Baníckej 6, vo V. Krtíši (doktor−
ský blok).  Inf. m0908 576 531.  

np − 416
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu rodinný
dom v Balogu nad Ipľom.
Nájomné dohodou.  Inf. m 0904
668 287.                              np − 417
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej, čiastočne prero−
bený. Inf. 0907 878 186.    np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kompletne prerobený
2 − izbový byt v OV vo V. Krtíši.
Inf.m047/ 433 07 92.        np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf.m0907 621 145. np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na Že−
lezničnej vo VK, po kompletnej
rekonštrukcii, prípadne zariade−
ný. Inf. 0902 905 382.         np − 424

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087. 

np − 07

nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                     np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vnútorné dvere 80/197
cm − ľavé, plné, 80/197 − pravé, 2/3
zasklené, 60/197 − ľavé, špajzové.
Cena dohodou. Inf. m 0908 534
238.                                     np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim starý "šezlón", ktorý sa
používal v kuchyni. Inf. m 0905
949 325.                              np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vchodové dvojkrídlo−
vé dvere. Inf. 0907 808 707. 

np − 400
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám lacno vchodové dvere
− 100 cm, balkónové − 2 ks, šírka
80 cm a jeden kus 60 cm dvere −
bez zárubní. Ďalej predám práč−
ku mini ROMO. Inf. m 0908 214
535.                                       np − 421

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921. np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám SUZUKI IGNIS, 1.3 B,
r.v. 2001, strieborná metalíza,
130 tisíc km, vo veľmi dobrom
stave. Cena 2500 eur.m Inf. 0907
111 926.                             np − 369 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Fiat  Marea Weekend,
r.v. 1999.   Inf. m0908 183 334. 

np − 370 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Favorit − benzín,
plyn. Cena 400 euro. Dohoda
možná.   Inf. m0911 305 650. 

np − 374
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š − Favorit 136 L, r.v.
1989, STK a EK do 3/2014 − cena
dohodou. Inf. m0914 286 530. 

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám elektróny 13´́  + letné
pneu 5 mm. Cena 80 eur. Inf.m
0903 203 682.                     np − 399

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

NIK NEPOZNÁ VAŠU NEHNUTENIK NEPOZNÁ VAŠU NEHNUTE−−
ĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY. ĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY. 

SME TU PREDSA UŽ 22 ROKOV!!!SME TU PREDSA UŽ 22 ROKOV!!!

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Kúpim ornú pôdu na ro−
vine juhu okresu (min. 3
hektáre). Veľmi výhodne
vykúpim! Inf. m 0917 573
281.                           np − 161

nFirma Izona poskytuje služby
vo svojich priestoroch na uby−
tovanie, pranie a žehlenie bie−
lizne. Ďalej ponúka na prená−
jom GRILBAR ZETKO a voľné
kancelárske priestory. Inf. m
047/ 48 31 334, 0907 870 694. 

np − 367

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej 20 v OV, po ú−
pravách, so základnou výba−
vou + zariadenie. Aktuálny od
leta 2014. Len vážny záujemca.
Cena 35.000 eur + dohoda. Inf.
0915 895 116.                   np − 387

KVALITA 
ZÁRUKY

NÍZKA CENA
AKCIA!

− parapety zdarma
− pri novostavbe dodanie 

energetického certifikátu 
budovy v cene

ZATEPLENIE RD

zateplenie.rd@gmail.com

0949 487 920
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n Predám Škodu Feliciu, r.v.
2001. ťažné, STK  2016.   Inf. 0907
047 556.                               np − 408
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné pneumatiky,
použité 1 sezónu, zn. Kormoran −
185/60/14. Cena 100 eur. Inf. m
0905 504 334.                     np − 419

n Predám X BOX 360 + KINECT
+ 4 hry. Cena minimálne 250 eu−
ro, prípadne dohodou. Inf. 0915
801 529.                                np − 407
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim detský horský bicykel.
Inf.m0908 947 045.          np − 423

n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.           np − 135

nPredám palivové drevo − popí−
lené na klátiky − minimálny od−
ber 3 prm. Cena za prm 37 euro.
Inf. m0917 698 979.            np − 373
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo − na
klátiky, aj štiepané. Inf.m 0915
867 594.                              np − 377

nPredám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf.m 0917 421 614, 0908
199 706.                              np − 393

n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku, vy−
orávač zemiakov, cirkulárku,
"dvojak" pluh za TZ−4K−14. Inf.m
0908 805 260.                       np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj sadbových a konzum−
ných zemiakov na tržnici + prie−
sady paprika, paradajky, zeler.
Inf. m0907 317 220.       np − 318b

nPredám 3−dňové kuriatkaPredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071071.                                   np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dve krásne šteniatka
labradora čiernej farby.
Možnosť vidieť oboch rodičov.
Cena dohodou. Inf.m 0915 836
746.                                    np − 144b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám králiky na mäso aj na
chov. Inf. m0908 805 144. np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ovce a jahňatá. Inf.m
0918 770 338.                      np − 403 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám za symbolickú cenu
dospelé suky − bernský salašníc−
ky pes, stredoázijský ovčiak a
šteňa stredoázijského ovčiaka.
Inf. m0911 154 680.           np − 411

nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                     np 350

nHľadám si brigádu ako kuchár
alebo čašník na piatky, soboty a
nedele. Inf. m0944 241 798. 

np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadáme invalida nad 70% do
pracovného pomeru (chránená
dielňa) − predavač v obchode s
autosúčiastkami. Inf. m0907 832
014.                                    np − 378

n Hľadám prácu v chránenej
dielni (70% invalidita). Inf.m
0944 517 604.                     np − 390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám akúkoľvek prácu vo
V.Krtíši. Inf.m 0944 517 604, 047/
48 302 55.                             np − 391
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVystierkujem, vymaľujem byt −
za rozumnú cenu. Inf. m0904 424
363.                                    np − 414

nn Výhodné úvery, pôžičky, leVýhodné úvery, pôžičky, le−−
asing. Inf.asing. Inf.mm 0902 846 552. 0902 846 552. 

np − 458

nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                        np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úvery s úrokom od 3,99%,Úvery s úrokom od 3,99%,
možnosť refinancovania úvemožnosť refinancovania úve−−
ru s nižšou splátkou, bez preru s nižšou splátkou, bez pre−−
verenia príjmu. Inf.verenia príjmu. Inf.mm 09050905
135 649.135 649. np − 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                              np − 394

n Predám záhradný gril na pro−
pan − butan. Lacno. Inf. 0914 286
530.                                     np − 402
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zváraciu kyslíkovú
súpravu − kompletnú s horákmi,
hadicami, nepoužitú, samoza−
hmlievaciu kuklu, skoro nový 50
l demižón a 44 Am autobatériu.
Inf. m0908 608 539.          np − 406 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam práce lesnou fré−
zou. Inf.m0907 817 825. np − 409 

l PREDAJ DREVA A UHLIA

n Predám palivové drevo,
poctivých 10 m za dobré ceny.
Inf.m0917 341 712.      np − 379

nSALÓN NA OKRAJI
BRATISLAVY

www.goldenlife.sk 
prijíma na pozíciu hostesky

a spoločníčky sympatické di−
evčatá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, nad−
štandardný zárobok a penia−
ze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádne. Možná finanč−
ná výpomoc. Staň sa finanč−
ne nezávislou. Tel. m 0905
244 226.                    np − 612 a
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
m 0905 497 133. np − 159

l BURZA PRÁCE

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

n Kurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/309 258 102, 0905 452 459. 

np−260

nHľadám  brigádničky 
do bufetu na KUPKO 

Aquatermal D.
Strehová  počas 

leta 2014. 
m 0910 296 485. np − 284

nSTAVEBNÉ PRÁCE. 
Inf. m 0902 730 441.  np−294

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

n PREDÁM LACNO TUJE
SMARAGD. Inf. m 0915 656 786. 

np − 392

n Prijmem invalidného/−ú
dôchodcu/−kyňu na pozíciu
predavača/−ky − evidovanú na
ÚP s ohodnotením nad 70%.
Inf. m0911 883 814.      np − 380

n Reštaurácia Slovenská
Haluškáreň príjme kuchára/−
ku, čašník/−čku. Inf.m0918 429
159.                                  np − 381

nDÔLEŽITÉ!
Žiadame občanov obcí
pri maďarských  hrani−
ciach, aby si dávali pozor
na predajcov nafty. Vo
veľkých nádobách ju
majú zriedenú s vodou.
Buďte opatrní a nene−
chajte sa oklamať maďar−
sky hovoriacimi ľuďmi,
pravdepodobne rómske−
ho pôvodu.              np − 395

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.           np − 413
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Dňa 3. apríla 2014 vo štvrtok sa
konal 6. ročník turnaja o Pohár
riaditeľky SOŠ v stolnom tenise.
Organizátorom bola Stredná
odborná škola Želovce, kde žia−
kov v miestnej telocvični priví−
tala príhovorom riaditeľka SOŠ
Ing. Andrea Ďuricová. Hralo sa
podľa platných pravidiel stolné−
ho tenisu a propozícií. Štartova−
li 2−členné zmiešané družstvá
(žiak−žiačka) stredných škôl z o−
kresu Veľký Krtíš. Po technic−
kých a organizačných inštruk−
ciach začal súboj na hracích sto−

loch podľa rozpisu zápasov.
Každý hráč odohral 5 zápasov.
Hralo sa na dva sety do jede−
násť, s dvojbodovým rozdielom.
Naša škola, Gymnázium A.H.
Škultétyho Veľký Krtíš postavi−
la 2 dvojčlenné−zmiešané druž−
stvá. Prvé družstvo tvorila dvo−
jica Dávid Kušický a Louise
Mária Adamová z IV.B triedy.
Druhé družstvo tvorila dvojica
Róbert Máč z III.A a Lívia
Toldyová z III. B. Na záver vy−
dareného dňa pri slávnostnom
vyhodnotení, odovzdala  riadi−
teľka pohár, diplom a zlaté me−
daile víťazom turnaja Róbertovi
Máčovi a Lívií Toldyovej, ktorí
spolu nahrali 8 víťazstiev a 2
prehry. Strieborné medaile a di−
plom si domov odniesla dvojica
Dávid Kušický a Louise Mária
Adamová, ktorí nahrali 7 víťaz−
stiev a 3 prehry. Na treťom mi−
este sa umiestnila dvojica zo
Strednej odbornej školy vo
Veľkom Krtíši Alex Mika a
Vanesa Skubeňová. Družstvá
svojim výborným umiestnením
urobili radosť najmä sebe a od−
niesli si odmeny. Prvé dve druž−
stvá však potešili aj vedúceho tí−
mu Mgr. Branislava Kortiša,
ktorý sa im poďakoval za vzor−
nú reprezentáciu školy. Na kon−
ci školského roka budú žiaci od−
menení v oblasti záujmovej čin−
nosti a reprezentácií školy v
športe. Turnaj je celkovo hod−
notený z pohľadu žiakov veľmi
pozitívne a s radosťou očaká−
vajú ďalší ročník.

− LÍVIA TOLDYOVÁ, III.B −

Gejza Mlynárik, Želovce, 44 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 43 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 43 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 43 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 42 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 42 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 42 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 41 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 41 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 39 b.
Erika Macková, Záhorce, 39 b.
František Petényi, Vinica, 39 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 38 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 38 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 37 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 37 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 36 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 35 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 35 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 35 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 35 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 34 b.
Jozef Kováč, Vinica, 34 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 34 b.
Jozef Košík, Čebovce, 34 b.
Ján Kiss, Vinica, 33 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 33 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 33 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 32 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 32 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 32 b.
Ján Macka, Záhorce, 32 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 32 b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 31 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 30 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 29 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 29 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 29 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 29 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 27 b.
Ladislav Kiss, Vinica 23 b.
František Fónod, Kosihovce, 22 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 5. kole:

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 − Podbrezová B 

V. liga D: Strehová − S. Ďarmoty

V. liga D: Príbelce − Mýtna

V. liga D: Buzitka − Radzovce

I. trieda okres: Lesenice − K. Kosihy

V. liga D: Sklabiná − Balog n.I.

V. liga D: Olováry − Lubeník

I. trieda okres: M. Kameň − Hrušov

V. liga D: Čebovce − Tornaľa

I. trieda okres: D. Lom − Nenince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 7. KOLO

Stolný tenis doménou
gymnazistov

Riaditeľka SOŠ Želovce 
Ing. Andrea Ďuricová 

odovzdáva zlatú medailu
Lívii Toldyovej

Radosť zo zlatých a strieborných medailí 
mal aj vedúci tímu Mgr. Branislav Kortiš

Úspešné družstvo v akcii za stolmi, zľava hore Róbert Máč, Dávid
Kušický, dole zľava Lívia Toldyová a Louise Mária Adamová
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Akcia sa začala už tradične v
piatok o štvrtej. Konečne nám
po niekoľkých rokoch prialo po−
časie, a tak sa časť programu o−
dohrávala aj na školskom dvore.
Kým sa tam jedna skupina hrala
rôzne hry, druhá skupina si pri−
pravovala pelechy na noc a tretia
skupina pozerala na interaktívnej
tabuli rozprávku. Hneď potom
sme deti rozdelili do skupín, ktoré
sme pomenovali podľa rôznych
lesných plodov (napríklad
Jarabiny, Jahňady či Gaštany) a
deti sa nám rozutekali po celej
škole, kde sa porozdeľovali po jed−
notlivých stanovištiach. Tam si
pre ne pripravili naši učitelia rôz−
ne aktivity ako napríklad drama−
tizácia rozprávok, interaktívne
pexeso, hry či tvorba rozprávko−
vého stromu. 
Keďže čas bol už pokročilý a deti

hladné, tak sme im ponúkli
skromné pohostenie − naši devia−
taci s učiteľkou Dubovskou a ved−
úcou kuchyne  Vargovou pripra−
vili takmer 200 langošov. Po veče−
ri a dokončení programu sme už
za tmy vyšli na dvor, kde sme vy−

pustili viacero lampiónov šťastia.
Ich odlet bol sprevádzaný silným
potleskom a krikom, ktorý iste po−
čula polovica mesta. 
Na záver sme deťom dopriali ne−

tradičnú nočnú hru − za úplnej
tmy, ktorú rušili len svetlá bate−
riek, sme v telocvični rozpútali
"krvavé" gladiátorské zápasy.
Našťastie pri nich netiekla žiadna
krv. Po takmer trištvrte hodine

neustálych bojov a sú−
bojov sme našich una−
vených drobcov vy−
hnali do tried, kde po
večernej hygiene za−
ľahli do pripravených
pelechov. Spánok síce
prichádzal pomaly,
ale nakoniec zlomil aj
tých najodolnejších. 

V sobotu ráno sme
deťúrence vyhnali z
postelí už o siedmej
ráno. Po rozcvičke
Šialeného trpaslíka
a obehnutí školského

areálu sme sa naraňajkovali, uro−
bili poriadok v triedach a čakanie
na príchod rodičov sme si sprí−
jemnili vybíjanou a akčnými hra−
mi Mravce a Mraky, kde sa naši
najmenší poriadne vybláznili.
Na záver by som sa veľmi rád po−
ďakoval nášmu prípravnému vý−
boru, konkrétne učiteľkám
Dubovskej,  Hrončekovej,  Milatovej
a Jačmeníkovej. Nemôžem vyne−

chať ani deviatakov z 9.C, ktorí
nám veľmi pomáhali pri všetkých
aktivitách a špeciálne v kuchyni
sa poriadne vyznamenali.
Samozrejme žiadna akcia by sa
nekonala, ak by nás v nej nepod−
porilo vedenie našej školy, kon−
krétne riaditeľka Lunterová a zá−
stupkyne Bursová a Balová. No a
opomenúť nemôžem ani naše pa−
ni kuchárky na čele s vedúcou J.
Vargovou. 

Ostáva nám už len veriť, že sa
stretneme opäť o rok a opäť spolu
s deťmi zažijeme plno úžasných
zážitkov.               −Mgr. P. BOBÁĽ−

Noc s Andersenom vydarená
aj na II. ZŠ vo V. Krtíši

Už šiestykrát sa žiaci a učitelia z II.ZŠ stretli na Noci s Andersenom,
do ktorej sa pravidelne zapájajú školy nielen zo Slovenska. Tento
rok sme sa stretli 4. a 5. apríla 2014 a nazbieralo sa nás približne 80
žiakov a 5 učiteľov. Hlavne tí najmenší sa na akciu tešili už niekoľko
dní vopred  a neustále nás bombardovali svojimi zvedavými otázka−
mi o tom, čo sa bude diať a čo všetko zažijú.

Deviataci sa v kuchyni poriadne zapotili

Francúzsky futbal deti zaujal i pobavil

Radosť mali žiaci aj 
z púšťania lamiónov
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l PO UZÁVIERKE

V prestížnom zápase na muž−
stvá stretli na ťažkom teréne. Po
sľubnom začiatku hostí a dvoch
sľubných príležitostiach Zošáka
sa v 5.́ domáci ujali vedenia, keď
po nedorozumení obrany hostí
Juhás otvára stav zápasu. V 20.́
po peknom uvoľnení Maslaňáka
vo vnútri pokutového územia si
jeho umná nahrávka nenašla o−
samoteného Zošáka, ktorý mo−
hol dávať do prázdnej bránky.
25.́  priniesla druhý gól domá−
cich, keď Fusek od peknej na−
hrávky nemá problém dostať
loptu do prázdnej bránky.
Následný ďalší útok domácich
sa skončil blokovanou strelou.

J. Košík sa v 30.́ predral cez
troch obrancov Sklabinej a po−
pri bezmocnom Černochovi
zvyšuje už na 3:0. Štandardnú
situáciu z polovice ihriska za−
krútil Boľoš na zadnú žrď, kde
stál osamotený M. Drienovský a
jeho hlavička končí v domácej
bránke. Pod dlhom odkope do−
mácej obrany sa lopta dostala až
k domácemu útočníkovi, ktorý
padá v pokutovom území a ná−
sledne pokutový kop premenil
kapitán domácich. Začiatok
druhého polčasu priniesol sa−
mostatný nájazd M.
Drienovského, ktorého pokus
mieril vysoko nad bránu. V 51.́

sa v rozhodujúcom momente T.
Žingor pošmykol a Nýri dáva už
na 5:1. Priamy kop Kalmára
brankár domácich vyráža pred
seba, ale Ďuricova dorážka si ce−
stu do siete nenašla. Potvrdilo
sa: nedáš − dostaneš a striedajú−
ci domáci hráč hlavičkou zvýšil
na 6:1. Ďalší gól domácich padol
v 73.́ , keď Černoch vyrazil slabú
strelu pred seba a domáci útoč−
ník nemal problém dostať loptu
do siete. V 82.́  hostia znížili gó−
lom Takáčom. Na výkon hosťuj−
úceho mužstva treba rýchlo za−
budnúť a dostať sa zo šokujúcej
prehry, ktorá by mala ukázať, že
futbal sa hrá na hracej ploche a
poniektorí tzv. futbalisti, by ma−
li svoje umenie na trávniku a
nie mimo neho. 

− ŠTEFAN KOČI 
− JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: TORNAĽA − SKLABINÁ 7:2 (4:1)

Zostava Sklabinej:  M. Černoch, M. Ďurica, T. Žingor, D.
Drienovský, J. Kalmár, F. Matikovský, V. Takáč, M. Drienovský, M.
Maslaňák, B. Boľoš, T. Zošák; na stried.: R. Kováč, I. Černák, P.
Kováč, A. Mesároš a Š. Koči.

Zo studenej sedemgólovej sprchy sa musia rýchlo spamätať  

V peknom slnečnom počasí na
domácich čakal náročný zápas s
mužstvom z II. priečky − s
Jesenským. Už v 8.́   hostia na−
značili krásnou strelou nad, že
prišli do Balogu vyhrať. V 17.́  P.
Gyurász prekrásnou strelou o−
hrozil bránu hostí, rovnako tak
v 20.́  J. Nedela. Rozhodca v 36.́

najprv uznal gól P. Gyurásza, no
postranný to videl ako ofsajd,
preto výsledok zostal 0:0.
Domáci začali II. pol. viacerými
šancami, no bez gólového efek−
tu. V 65.́   došlo k situácii nedáš −
dostaneš, domáci obrancovia
iba bezmocne sledovali ľavého
záložníka hostí, ako nádherne

trafil do šibenice − 0:1. S dvomi
striedaniami sa domáci snažili
zvrátiť nepriaznivý výsledok,
mali pár sľubných akcií, no nik−
to z útočníkov nemal svoj deň.
Otvorenú hru hostia vycítili a s
kontrami sa dosť často dostali
pred domácu bránu. Našťastie
mal domáci brankár dobrý deň
a za svoj chrbát už viac gólov ne−
pustil. O týždeň Balog cestuje
do Sklabinej na okresné derby.

− JOZEF STRIHO − 
Dorast Balog n. I. − Sečianky 2:2.

V. LIGA SKUPINA D: BALOG NAD IPĽOM − JESENSKÉ 0:1 (0:0)

Diváci: 80; Zostava Balogu n. Ipľom: R. Mics, K. Radoš, M.
Oroszlányi, Š. Nagy, D. Kalmár, A. Pap, P. Gyurász, E. Krupčiak,
J. Nedeľa, G. Páldi, J. Ďuráš; na stried.: K. Faršang, P. Molnár a
G. Gyurász. 

Svoj deň nemali domáci útočníci, ale brankár áno 
n Predám 4 izbový komplet
prerobený a zariadený byt v
centre mesta s rozlohou
85m2, má jednu loggiu. Byt sa
nachádza v zateplenom teh−
lovom bytovom dome na 4
poschodí..Byt prešiel kom−
pletnou rekonštrukciou , pla−
stové okná , dvere, plávajúce
podlahy, jednoznačne treba
vidieť. V kuchyni je na mieru
vyrobená kuchynská linka so
stolom s barovým pultom, so
zabudovanými spotrebičmi:
umývačka riadu, rúra, varná
doska −elektrická. V spálni je
na mieru zabudovaná vstava−
ná skriňa 5m KOMANDOR.
V blízkosti sa nachádza, ško−
la, škôlka, potraviny.
Orientačná cena: 45 000 eur,
pri rýchlom jedaní možná do−
hoda.  V prípade záujmu kon−
taktujte: 0915 835 360.                

np −432

n Lacno predám obývaciu ste−
nu z lakovaného masívu. Je k
nej gauč + fotelky. Treba vidi−
eť. Inf. m 0908 284 095. 

np − 428
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Priestory na prenájom. Inf.
m0903 690 886.              np − 429
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul. Poľnej.
Inf. m 0904 456 203.      np − 430
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Sklabinej. Inf. m 0910 952 574,
0902 775 902.                  np − 431
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sucháni, cena 22.000 eur. Inf.m
0903 609 905.                  np − 433
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový družstev−
ný byt bez balkóna na
Novohradskej. Cena dohodou.
Inf. m 0918 027 085.     np − 434
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám štvorbubnovú ko−
sačku − cena dohodou − prípad−
ne možná výmena − ponúknite.
Inf.&0905 530 001.        np − 435
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. &
0944 523 274.                   np − 436

HOTEL
AQUATERMAL*** 

príjme do pracovného 
pomeru čašníka/čašníčku

na TPP. Ponúkame
motivujúce platobné 
podmienky, výborný 

kolektív a zamestnanecké
benefity.V prípade záujmu
kontaktujte: 0917 146 705,

prevadzka@strehova.sk     
np − 427

Mužstvo Olovár cestovalo do
Radzoviec po dvoch prehrách a
v tomto zápase chcelo uhrať ví−
ťazstvo. Úvodná oťukávačka bo−
la vyrovnaná pre obidva tímy.
Strelecké pokusy boli väčšinou
z väčšej vzdialenosti. V 32.́  po−
hrozili domáci po peknej akcii
krížnou strelou, ktorú  brankár

hostí vytlačil a následne chytil
aj dorážku. Žiaľ, v 36.́  strela spo−
za 16−ky skončila v bráne
Olovár. Od tohto momentu zo−
stali hostia trošku zaskočení a
domáci do polčasu kľudne kon−
trolovali hru. Druhý polčas za−
čali domáci s tlakom a hneď v
49.´zvyšujú vedenie na 2:0.

Olováry tento gól nepochoval,
ale následne ich nabudil a vy−
tvorili si potom príležitosti a bo−
li viac ako vyrovnaným tímom
súperovi. V 76.́  bol tlak hostí zu−
žitkovaný na zníženie skóre 2:1.
Potom ďalšie príležitosti Olovár
a žiaľ, aj dve tutové už neboli vy−
užité, preto hostia cítia, že dosť
nespravodlivo prehrali. 

− PAVOL KALMÁR − 

V. LIGA SKUPINA D: RADZOVCE − OLOVÁRY 2:1 (0:1)

Hostia hrali dobre a nezaslúžene prehrali
Zostava Olováry : P. Kalmár, A. Zolnay, R. Motoška, M. Miškei,
E. Karasy, Cs. Csányi, D. Dobra, J. Matuška, M. Gluch, V. Žin−
gor, J. Koštial; na stried.: N. Šaranko, T. Fajčík a P. Toman. 

Vo vyrovnanom zápase mali
viac šťastia hostia, ktorí si
bravúrne poradili s domácim

mužstvom. V tomto zápase Čer−
vočovci zaistili body − Peter vy−
chytal strely domácich a Marek

prispel dvomi gólmi k víťazstvu.
Hostia mohli skórovať aj vyššie,
ale zahodili niekoľko tutoviek:
M. Bariak išiel sám na bránu a
dve vyložene gólové šance mal
aj T. Parkáni, a Pomoti tiež ne−
trafil. Hrali sme prakticky o jed−
ného hráča viac, pretože rozhod−
ca v 59.́ vylúčil domáceho hráča. 

− IVAN ĎURČOK − 

V. LIGA SKUPINA D: LUBENÍK − PRÍBELCE 2:3 (1:1)

Hostia boli jednoznačne lepší  
Zostava Príbeliec: P. Červoč, A. Rybár, M. Balík, P. Nácesta, I. Ďur−
čok, M. Červoč, T. Parkáni, P. Trebuľa, M. Bariak, M. Cesnak, L.
Parkáni; na stried.: T. Čierny a M. Pomoti; góly: M. Červoč 2 a T.
Parkáni.
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Už v 1. ´ po úniku Drozda
Kminiak zakončil do nôh vybi−
ehajucého  brankára Vilhana. Po
priamom kope Mareka Hriňa v
25.´ brankár iba s námahou vy−
razil loptu pred seba, ale nebo−
lo nikoho, kto by loptu dorazil
do siete. V 27.´ Ďuriškovu stre−
lu bravúrne vytlačil strehov−

ský brankár na roh. V 30.´
Marek Hriň obišiel vybiehajú−
ceho brankára domácich, ale z
uhla trafil iba bočnú sieť brá−
ny. Marek Hriň bol v gólovej
príležitosti v 35.´, ale zblízka
neprestrelil Vilhana.  Domáci
po prvý raz pohrozili  v 43.´,
ale nevyužili zmätok v obrane

hostí a nedokázali streliť gól
do prázdnej strehovskej brá−
ny. 

V 62.´ Sokol nevyužil samo−
statný nájazd na Vilhana.
Ukážkový slalom cez stred o−
brany Tomášoviec predviedol
v 67.´ Marek Hriň a lopta sme−
rujúca do brány skončila iba
na tyči. V 79.´ po rohu skončila
hlavička Báťku na brvne do−
mácej brány. Hráči Prameňa
pretrhli smolu v 86.´ a po osi
Sokol − Marek Hriň − Kminiak,
strelil Kminiak víťazný gól 0:1
D. Strehovej. 

−JÁN HRIŇ−  

V. LIGA SKUPINA D: TOMÁŠOVCE − D. STREHOVÁ 0:1 (0:0)

Hostia mali viac z hry 
Zostava D. Strehovej: Daniel Hriň − Báťka, Marek Klátik,
Oláh, Hudec − Drozd, Tóth, Sokol, Marek Hriň, − Kollár (89.´
Martin Klátik), Kminiak (88.´ Dibala) ; rozhodca: J. Hucák;
divákov: 150; gól 86.´ Kminiak. ŽK: 41.´ Marek Klátik, 55.´
Oláh. 

Zápas sa začal veľkým tlakom
domácich. Prvú tutovku zaho−
dil Berec, keď v 2.´ zblízka tra−
fil do brankára. V 16.´ z pria−
meho kopu po faule na
Pixiadesa Berec trafil žrď brá−
ny hostí. Hostia boli počas I.
pol. pod tlakom a hrali na
rýchle brejky. V 22.´ domáci
zahrali rohový kop a po od−
kopnutí lopty sa hostia ujali

vedenia gólom Malatinca. Po
centri Molnára v 24.´  Berec
hlavičkoval iba do brvna. Po
centri tohto istého hráča v
26.´, Havrila vyrovnal skóre
hlavičkou − 1:1. Po nahrávke
Miloša Varholáka v 31.´ sa hos−
tia dostali do brejku a
Malatinec dal svoj 2. gól.
Berec v 33.´  vyrovnal − 2:2. Po
peknej kombinačnej akcii v

42.´  Miloš Varholák vysunul
Pixiadasa a konečne dostal
domácich do vedenia − 3:2. 

II. polčas sa začal pre domá−
cich výborne, keď v 46.´ po ro−
hu Miloš Varholák zvýšil na
4:2. Lukácsovu strelu v 68.´
vyrazil brankár a Havrila za−
mieril loptou nad bránu.
Domáci v 70.´  striedali: za
Rajťuka nastúpil Ondrejkov a
za Varholáka  Ďőrď. Záver zá−
pasu sa dohrával už pokojnom
tempe, hostia sa v týchto chví−
ľach už s prehrou vyrovnali.
− JOZEF GYŐRGY− 

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − BUZITKA 4:2 (3:2)

Domáci si v II. polčase vybojovali víťazstvo 
Diváci: 270; Góly: D − Havrila, Berec, Pixiades, Miloš
Varholák, H − Malatinec 2x, Zostava: S. Ďarmôt: M. Holub,
M. Béreš, I. Lukács, Mi. Varholák, M. Berec, L. Pixiades,
Ma. Varholák, R. Rajťuk, G. Zachar, N. Havrila, J.
Molnár;  na stried.: J. Ďőrď a L. Ťašký. 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
21. kolo − Ne 27.4. o 16:00

Hnúšťa − Fiľakovo 
Žarnovica − Detva 
Poltár − Kováčová 
Divín − V. Krtíš 
Podbrezová B − Š. Bane 
Vinica − Revúca (30.kolo)
Málinec − Zvolen

TABUĽKA

1 : 7
2 : 0
3 : 1
4 : 1
4 : 0
2 : 1
3 : 3

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

19. kolo − Ne 27.4. o 16:00
Tornaľa − Sklabiná 
Mýtna − Čebovce 
Lubeník − Príbelce 
Radzovce  − Olováry 
S. Ďarmoty − Buzitka 
Tomášovce  − D. Strehová 
Balog n. Ipľom − Jesenské

TABUĽKA

7 : 2
1 : 2
2 : 3
2 : 1
4 : 2
0 : 1
0 : 1

Čebovce – D. Strehová B 4:0 (2:0)
Olováry – Sklabiná 3:3 (1:2)
Bušince – Želovce 12:1 (7:0)

II. TRIEDA OKRES  

ŠTK (predseda, Ladislav Doboš)
ŠTK/1. −  Po vzájomnej dohode
nariaďujeme odohrať MFS žia−
kov FK Olováry – FK O. N. Ves
dňa 1. 5. 2014 o 13:00 h. na ihris−
ku FK Olováry. Poplatok 10 eur
v MZF uhradí FK O. N. Ves.
Doklad o zdravotnej nespôsobi−
losti  hráčov predloží FK O. N.
Ves na sekretariát ObFZ do
30.4.2014.
ŠTK/2. − Nariaďujeme odohrať
MFS žiakov 15. kolo S. Ďarmoty

– V. Krtíš dňa 1.5.2014 o 11:00 h.
na ihrisku FK S. Ďarmoty. FK S.
Ďarmoty uhradí poplatok 10
eur v MZF.
ŠTK/3. − Nariaďujeme predohrať
MFS II. trieda dospelých: D.
Strehová „B“ – Olováry „B“ dňa
4.5.2014 o 13:00 h., Želovce – Če−
bovce „B“ dňa 4.5.2014 o 13:00 h.
ŠTK/4. − ŠTK berie na vedomie
písomné vyjadrenie JT Nenince
k incidentu v MFS Stredné
Plachtince – Nenince.

ŠTK/5. Pod písomnou formou
podávania žiadostí resp. vyjad−
renia,  uvedenou v RS 2013/2014,
čl. 2, písmeno d)(zmena termínu
resp. hracieho času) rozumieme
ISSF,  papierovú, e−mailovú,
resp. skenovú formu žiadosti.
Preferovanou formou je žiadosť,
alebo vyjadrenie prostredníc−
tvom ISSF, prostredníctvom
ktorého môže vyjadriť svoje sta−
novisko k preloženiu termínu
stretnutia aj druhá strana ( sú−
per ).
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D78  − DK ukladá DO hráčovi FK

Želovce Ladislav Ubrankovič
1176035 1 MFS nepod. podľa čl.
45 ods. 2/a, od 21.4.2014 , popla−
tok 10 eur v MZF.
D79 −  DK ukladá DO hráčovi FK
M. Kameň Ľubomír Suchý
1319025 1 MFS pod. podľa  čl. 37
ods. 3 s prihliadnutím na čl. 40
ods. 2, od 24.4.2014 do 23.7.2014.
Poplatok 10 eur v MZF.
D80 − DK ukladá DO rozhodcovi
Jozef Balga pokarhanie za po−
rušenie čl. 63 ods. 1/c. Poplatok
10 eur uhradí na účet ObFZ.

(Pokračovanie na str. 21)

ObFZ spravodaj č. 44

Zápas o tretie miesto sa hral
na malom nepokosenom pod−
močenom ihrisku. Už v 14.´ sa
zranil stopér Slávik a skončil
v nemocnici. Celých 80 min.

dobre zastupoval v úlohe sto−
péra P. Balga. Skóre mohlo
byť omnoho vyššie, lebo vylo−
žene gólové šance mali ešte
Čepo, Bendík a Macko, ale na−

šťastie zaslúžene vyhrali nad
dobrým, ale starým súperom.
Hoci mali domáci hráči vyso−
ký vekový priemer, hostia
skladajú klobúk pred ich vý−
konom. 
Výsledok Čebovce "B" − D.
Strehová "B" 4:0; góly Kalmár,
Husár, Ďőrď, Győrgy. 

− ERIK FÓNOD− 

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA − ČEBOVCE 1:2 (0:1)

Plný bodový zisk ich vyniesol na tretie priebežné miesto
Zostava Čeboviec: L. Bojtoš − A. Balga, Slávik, P. Balga,
Gyénes. Nozdrovický,  Péter, Bendík, Čepo, Macko, Kovács;
na striedanie L. Bakša, P. Bojtoš, Zs. Bogdányi, M. Jakab,
E. Bojtoš; rozhodca: V. Parobek; divákov: 200, Góly: vlastný
a Čepo. ŽK: A. Kovač, P. Péter a P. Balga.
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I. TRIEDA  − TABUĽKA

I. TRIEDA OKRES 27. 4. 2014

Diváci 93; Góly: D  − Tátrai 2x, Koncz, Mezei, H − Horn; Zostavy: D Čen−
gel, L. Blaško, Mezei, Celleng (K), Morvai, Koncz, Tatrai, Gorasz,
Kováč, Fodor, Jónás, stried.: Bartoš, Szabó, Z. Blaško, Zőllei, Ferencz;
H − Vaškor, Lukáš Bednár (K), Ladislav Bednár, Barcaj, Pűšpőky,
Kuchársky, Melicher, Špaldoň, Melicher, Režňák, Kliment, stried.:
Strapko, Fekete, Bariak, Medveď. 

Domáce mužstvo nastúpilo s odhodlaním naplno bodovať. Úvod zá−
pasu im aj vyšiel, ako si želali. Útok v 1.́  min. Jónás nepremenil −
strelil tesne vedľa. Skóre otvoril o 10.́   Tátrai z priameho kopu.
Hostia sa nestihli spamätať a o min. z priameho kopu Mezei zvýšili,
na 2:0. Domáci sa uspokojili so stavom a hostia mali niekoľko šancí,
no domáci brankár ich strely vychytal. Do II. pol. nastúpilo domáce
mužstvo s odhodlaním dať ďalší gól. Podarilo sa to Konczovi, keď zo−
či − voči brankárovi mu nedal šancu a zvýšil na 3:0. Potom hostia po−
hrozili na bránu domácich, ale brankár strelu vychytal, až na jednu
strelu Horna, ktorý znížil stav na 3:1. Nakoniec domáci opäť pridali
a Tátrai z priameho kopu stanovil na konečných 4:1. Ďakujeme do−
mácemu mužstvu za predvedený výkon, fanúšikom za povzbudzo−
vanie a gratulujeme mladým hráčom, ktorý v zápase Balog n. Ipľom
− Sečianky remizovali 2:2.                                         − TIBOR KONCZ − 

Sečianky − Modrý Kameň 4:1 (2:1)
Domácim sa skorý zápas vydaril 

Diváci: 80; Góly: D − P. Filip 3x, I. Jánošík; H − Juhoš; Zostavy: D −
Hromada, Balga, P. Filip (K), Sabó, Novák, M. Filip, Majoroš, I.
Jánošík, I. Filip, Liska, Lalík, stried.: Bavko, Hromada; H − Cesnak,
Melišík, Vozár (K), Weiserpacher, M. Andok, Lupták, Pavlov, I.
Andok, Haring, Juhoš, stried.: Kramarovič, Bán, Vlačuha. 

Domáci po predchádzajúcej sprche vo V. Čalomiji sa prebudili zo 
sna a od samého začiatku hrali svoju hru. Hostia tiež hrali dobre. Ďa−
kujeme rozhodcom aj hosťom za slušnú hru. − JOZEF KARASY −

* Záhorce − Stredné Plachtince 4:1 (2:0)
Zápas slušnej úrovne

Diváci: 70; Góly: D − Baranyi 2x, Jaro Kotian, T. Gemer, Povalač 2x;
Naszaly; H: Turan 2x, Drozd; Zostavy: D − Horňák, Z. Balla, Dovičin,
R. Balla, Gemer, Nászalyi, Baranyi, Szabó, Povalač, Kotian, stried.:
Badó, Sliacky, Bača, Rusňák, Gyenes, Tóth;  H −  Veľkov, Matej,
Jelcha, Chovan, Kubolek, Zuzin, Petkov, Miter, Turan, Halama, P.
Miter, stried.: Hlivár, Drozd, Mozola, Oláh; najlepší hráči: D −
Barányi, H − Veľkov.  

Hostia v 4.́  využili chybu domácich, ujali sa vedenia 0:1. Domáci
umnou a efektívnou hrou prebrali iniciatívu, nepustili hostí do ak−
cií. Polčasový výsledok zavŕšili 5:1. V II. pol. sa hostia snažili, no do−
máci rovnako ako v I. pol. si územie chránili a náskok udržali.  

− MILAN KOTIAN − 

* Kamenné Kosihy − Dačov Lom  7:3 (5:1) 
Mohutná záchrana domácich 

Diváci: 80; Góly: H − Málik 3x, Buriš 2x; Zostavy: D − Jánoška, Balga,
Sliacky, Híveš (K), Jánoška, Hudec, Balla, Híveš, Szabó, stried.:
Krekáč, Zőlllei, Szatmári; H −  Hudec, T. Szuchetka, Málik, E.
Varga, K. Balázs (K), Naszvadi, Nagy, B. Szuchetka, P. Varga,
Heimlich, stried.: Zsigmond, Lukács, O. Krupčiak, Husár, A.
Krupčiak.
´

Prvý polčas sa niesol zápas v bojovnej a vyrovnanej atmosfére.
Obidve mužstvá dobre kombinovali, domáci si vypracovali šance, ale
nevyužili ich, nastrelili aj žrď. Hneď na začiatku II. pol. domáca obra−
na vyrobila 2 hrubé chyby, čo hostia využili na strelenie 2 gólov, z kto−
rých jeden bol aj vlastný. Domáci aj ďalej bojovali, ale kombinovali ne−
presne a hostia zase využili na strelenie tretieho gólu chybu v domá−
cej obrane. Po tomto góle domáci "odišli" z ihriska, hostia bojovali aj
ďalej a po pekných akciách dosiahli ešte 2 góly, vďaka ktorým zaslú−
žene vyhrali.                                                    − ŠTEFAN BŐJTŐŠ −
JÁN LAVRÍK (za hostí): "Ďakujeme chlapcom za predvedené výkony
v ostatných zápasoch a zvlášť za tri body v Opatovskej Novej Vsi." 

Opatovská Nová Ves − Veľká Čalomija 0:5 (0:0)
Nešťastný zápas pre domácich 

Diváci: 100; Góly: D − Gőrőg 3x, Baranyi 2x, Krivánsky, Schmidt,
Sebenský (11 m); H − Kmeť; Zostavy: D − Mužík, Schmidt (K),
Krivánsky, Hampachel, Sebenský, Zaťko, Očko, Cibuľa, Lichvár,
Baranyi, Gőrőg, stried.: Varga, Očovský; H − Pásztor, Smiknya,
Widner, Kalmár, Cseri, Kmeť, Zolcer, Buriš, Rezníček, Husárik (K),
Básti, stried.: Dobos. 

Zápas sa začal zostra. Už v 25. sekunde sa ujali vedenia domáci.
Lichvár sa individuálnou akciou dostal k strele, ktorú brankár vy−
razil, avšak Baranyi bol na správnom mieste a dal gól. Ďalší gól pri−
niesla 7.́  , gól dal Schmidt. Diváci v 10.́  videli krásny gólový mo−
ment, keď Gőrőg vyprášil šibenicu z 20 m − 3:0. Barayni v 22.́  zvý−
šil na 4:0.  Gőrőg v 49.́  napodobnili svoj husársky kúsok a strelou
z diaľky zvýšil na 5:0.  Sebenský v 56.́   vybojoval pokutový kop, kto−
rý aj sám premenil. V 70.́  Gőrőg dovŕšil svoj hetrik −  7:0. Kmeť zní−
žil stav po ojedinelom útoku hostí. Krivánsky pridal v 85.́  ešte je−
den gól − 8:1. Diváci mali možnosť vidieť pekný a férový súboj a
množstvo perfektných a kombinačných akcií domáceho mužstva.
Hostia bojovali, párkrát pohrozili protiútokom, z ktorého dali aj
čestný gól. − IVAN ZAŤKO − 
Dorast: Bušince − Nenince 1:2, Žiaci: Nenince − Bušince 7:1

* Nenince − Kosihy nad Ipľom 8:1 (4:0)
Domáci dobyli svätyňu hostí 

Diváci: 50. Góly: D − Konc, Kereš, Baláž; H − Vrbovkai, Babka,
Berecký; Zostavy: D − Tuhársky, P. Augustín (K), M. Fašang, Kereš,
M. Varga, Konc, Hojsa, Korpáš, Fischer, Stančík, stried.: M. Kováč,
J. Kováč, Mi. Kováč, Fischer; H − Bartoš, Galčík (K), Macko, Majdán,
Berecký, Majer, Marinec, Vrbovkai, Pavlík, M. Babka, R. Babka,
stried.: Lőče, Keťko, Husár. 

Zápas začali lepšie hostia, ktorí už v 19.́  po chybe domácej obrany
a zálohy prenikli do 16−tky, kde z pravej strany prihrali na ľavú stra−
nu 5−ťky, kde nepokrytý Vrbovkai zakončil do prázdnej brány − 0:1.
Hostia sa radovali len do 26.́ , kedy krásnym volejom upravil Konc −
1:1. Avšak hostia sa opäť vzchopili a už v 28.́  Babka prešiel domá−
cou obranou až do bránky domácich − 1:2. Posledných 10.́  I. pol. ma−
li loptu domáci, ale viaceré ich strelecké pokusy brankár hostí zneš−
kodnil. Do II. pol. nastúpili domáci s chuťou, a už v 52.́  po hlavič−
kách Fašanga a Kereša  upravili skóre na 2:2. Tlak domácich po−
kračoval a v 56.́   prešli do vedenia, keď po centri Konca zvýšil Baláž
na 3:2. Domáci boli pri chuti a ešte niekoľkokrát dobre zaútočili na
súperovu bránku, ale brankár hostí bol na svojom mieste. Domácim
sa stala osudnou 89.́  zápasu, kedy postranný rozhodca neuznal po−
stavenie mimo hry pre hostí a Berecký krásnym volejom vyrovnal
stav zápasu − 3:3. Domácim hráčom nemožno uprieť snahu o dobrý
výsledok doma, len im chýbalo šťastie. 

− Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

* Hrušov − Lesenice 3:3 (1:2) − Rozhodla posledná minúta 

(Dokončenie zo str. 20)
D81 −  DK ukladá DO rozhodcovi
Roman Ďuriš pokarhanie za po−
rušenie čl. 63 ods. 1/c. Poplatok 10
eur uhradí na účet ObFZ.
D82 −  DK ukladá DO rozhodcovi
Jakub Bódiš  pokarhanie za po−
rušenie čl. 63 ods. 1/c. Poplatok 10
eur uhradí na účet ObFZ.
D83  − DK predvoláva na deň
30.4.2014 o 16:30 h. z MFS I. trieda
dospelých : R – František Balga,
AR1 – Tibor Zolczer, AR2 – Jozef
Balga, za FK S. Plachtince: HU –
Ján Červoč nar. 5.5.1986,  kap.

družstva – Vladimír Vozár
1148922, za FK Nenince: kap.
družstva – Ladislav Schmidt
1150949,  hráč – Tomáš Kuzma
1122472, hráč – Zoltán Kuzma
1087749, hráč – Adam Bodzsár
1244039.
D84 − DK dňom 24.4.2014 až do vy−
šetrenia prípadu zastavuje čin−
nosť hráčom FK Nenince: Tomáš
Kuzma 1122472,  Zoltán Kuzma
1087749, Adam Bodzsár  1244039.
D85 − DK žiada FK S. Plachtince
o doručenie videozáznamu z
MFS I. trieda dospelých S.

Plachtince – Nenince zo dňa
20.4.2014 do 28.4.2014.
D86 −  DK žiada video komisiu o
vyhodnotenie  problémových si−
tuácií v MFS I. trieda dospelých
14. kolo S. Plachtince – Nenince.
Proti rozhodnutiu DK je možné
sa odvolať podľa ustanovení
Tretej časti Tretej hlavy DP.  

(Kompletné znenie úradnej sprá−
vy ObFZ  č. 45 nájdet na
www.obfz.vk) 
GABRIEL BACSA,predseda ObFZ

JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ
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Hostia chceli potvrdiť dobré
výkony a už v 5.´ kopali ne−
priamy kop, ale nič z toho ne−
bolo. Domáci mali gólovú prí−
ležitosť v 14,´, ale Kaczorek vy−

razil strelu na roh. Po chybe
domácej obrany v 20.´, keď
Martin Horváth vypichol o−
brancom loptu a prehodil aj
brankára, sa hostia ujali vede−

nia 0:1. Domáci kopali v 25.´
priamy kop a Kaczorek znovu
chytil. V 38.´ mali domáci dob−
rú príležitosť po nepriamom
kope, ale lopta išla vedľa ľavej
tyče. 

Do druhého polčasu nastúpi−
li domáci so snahou o zvráte−
nie výsledku. Už v 46.´po ne−
priamom kope vyrovnali hla−
vou na 1:1. Priamy kop domá−
cich v 50.´išiel nad bránu. Po
ďalšom nepriamom kope v 57.´

hlavička domácich skončila
vedľa brány hostí. V 63.´sa do
čistej gólovej  šance dostal
Laššan, ale jeho strela išla ve−
dľa brány domácich. Domáci
sa ujali vedenia v 71.´ po vy−
myslenej penalte  − 2:1. V 75.´
dostal hosťujúci Cibuľa druhú
žltú a následne červenú kartu.
Po chybe hosťujúcej obrany v
78.´ zvýšili  domáci už na 3:1.
Po rohu v 85.´ a následnej stre−
le po zemi stanovili domáci na
konečných 4:1. 

−TIBOR KRNÁČ− 

IV. LIGA SKUPINA JUH: DIVÍN − V. KRTÍŠ 4:1 (0:1)

Hostia nezvládli druhý polčas
Zostavy− Baník: Kaczorek − Šáar (K), Marek Horváth, Weisz, ,
Cibuľa − Fridrich,  Gemer, Greguš,  Laššan − Martin Horváth,
Sabó; striedali: Řehák, Fűlop;  tréner: Ľubomír Drieňovský; roz−
hodca: R. Chmúrny; divákov: 120; ŽK: Gemer, Cibuľa, Greguš,
Cibuľa; ČK : Cibuľa. 

Domáci v predohrávanom zá−
pase z 8. 5. privítali Revúcu aj s
Róbertom Semeníkom v zosta−
ve. Po váhavom začiatku
Skabellov center v 8.́  zakončil
Nemčok nad bránu.   Domáceho
brankára preverili hostia v 9.́ .
Po rýchlom úniku v 12.́  Antal
prehodil hosťujúceho brankára
a bolo 1:0.  Potom mali domáci
viacero príležitosti, ale strely
Skabellu, Čsatlósa, Nemčoka a
znovu Csatlósa vyrazil brankár.

Do tyče mieril Nemčok i Régi. V
36.́  priamy kop Nemčoka vyra−
zil brankár hostí na roh.
Csatlós, Antal,  Nemčok
predviedli peknú akciu v 38.́  a
v závere polčasu v 44.́   znovu
akcia Csatlós, Nemčok, Antal,
ktorý  prestrelil bránu. 

V 53.́  pekne vystrelil  Zachar,
ale iba do rúk brankára. O min−
útu však unikol Nemčok a svoj
únik zakončil gólom 2:0.
Zraneného Borosa vystriedal v

58 Sz. Tóth, ktorý hneď vybojo−
val roh, ale lopta skončila u
brankára. Csatlós mieril v 70.́
vedľa a neujal sa ani únik Tótha
v 71.́ . Potom domáci znovu
striedali, keď Halka vystriedal
T. Tóth. Hosťom sa v 73.́  podari−
lo skorigovať výsledok na 2:1.
Tento stav ostal až do poslednej
minúty, kedy pred záverom ešte
Nemčoka vystriedal G. Kiss. 

Vinica cestuje vo štvrtok do
Kováčovej a v nedeľu privíta
Podbrezovú B.  

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA JUH: VINICA − REVÚCA 2:1 (1:0)

Viničania naplno zabodovali
Zostava Vinice: Geregai − Régi, Csatlós, Zachar, Pobori − Kálmán,
Boros, Halko, Skabella − Nemčok, Antal; na striedanie: Sz. Tóth, T.
Tóth, Kiss, Doboš, Bugyi; rozhodca: Stanislav Horný; divákov 300

Tieto krásne ruže 
patria dnes Tebe

"Nech každý lupienok za nás 
šepká Ti, aby bol šťastný život 

Tvoj a mnoho lásky v ňom. 
My, Tvoji najmilší, Ti želáme ku

Tvojmu okrúhlemu jubileu všetko
najlepšie. Ešte veľa naplnených

snov a každý deň úsmev na tvári,
no hlavne pevné zdravie, ktoré 

v rámci svojho 
povolania

aj Ty pomáhaš ľuďom navracať." 
Dňa 27. apríla sa dožíva krásneho jubilea 

naša milovaná manželka a mamička 

ESTIKA KONCZOVÁ z Leseníc. 
Pri tomto sviatku Ti chceme 

pripomenúť, ako Ťa máme všetci 
radi a sme Ti vďační za všetko, čo pre nás

robíš: manžel Béla, syn Erik a dcéra
Beatrica s priateľom.  

Blahoželáme
ku krásnym 

sedemdesiatinám
"V knihe Tvojho života strana 

sedemdesiat sa otvára, pripíjame
si s Tebou perlivým vínom 
z pohára. Na Tvoj život 

spomíname s vďakou v tichom 
dojatí, kto z nás a kedy, drahý o−
tec, Ti všetku tú lásku oplatí?" 

Dňa 22. 4. sa dožil náš milovaný
JÁN LUKÁCS 

z Veľkého Krtíša okrúhleho jubilea.  
"Nepozeraj spiatky, teš sa z krásnej sedemdesiatky. 
Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik.

Nech krásne spomienky z mladosti sa k Tebe obrátia a všetky zlé sa
navždy stratia. Nech tento krásny deň dá Ti úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok dá Ti len šťastný krok."
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme 

Ti k Tvojmu sviatku zaželať: manželka Valika, 
svokra Irenka, dcéra Gerti, syn Luky 

a vnúčatá Niki, Kinga a Boris. 

NEZABUDNITE, UŽ ZAJTRA PREMIÉRA

Zo života hmyzu
Ochotníci z Divadla bez groša vás pozývajú  29. 4. 2014 o 19.00 hod.
do Kultúrneho  domu vo V. Krtíši na divadelné predstavenie hry
Karla a Josefa Čapkovcov  "Zo života hmyzu", ktorú upravil a re−
žijne viedol Mgr. art. Cyril Páriš. Hudba: Michael Szatmary, scé−
nické návrhy, kostými: Mgr. Bianka Kollová, choreografia: Dis.
Art. Emily Vrábelová, technická spolupráca: Rado Sýkora, Miško
Mazúch.   Hrajú: Eva Henteková, Lenka Stanková, Darinka Králiková,
Timea Čániová, Magda Stanková, Vlastimil Krajči, Juraj Matiaš, Braňo
Danko, Miloš Varga, Juraj Nedorost, P. Gašparovič. Vstupné 4,− eurá.

Nevhodné pre mládež do 15 rokov. 

Na Slovensku máme už cez 2.200 licencovaných 
rozhodcov, ktorí rozhodujú oficiálne majstrovské stretnutia. 

Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal a 

STAŇTE SA FUTBALOVÝM ROZHODCOM
HĽADÁME: • nadšených ľudí , mužov aj ženy • ľudí, ktorí majú zá−
ujem o futbal a pohyb na ihrisku • ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelá−
vať vo všetkých oblastiach súvisiacich s futbalom
Ponúkame: • aktívne športové vyžitie • možnosť pravidelného
vzdelávania sa, účasť na seminároch • možnosť pracovať aktívne v
rozhodcovskom spoločenstve • možnosť stať sa rozhodcom v
„Corgoň Lige“ resp. FIFA rozhodcom • odmena za vedenie stret−
nutí a náhrada cestovného • vstup zadarmo na majstrovské zápa−
sy v rámci oblasti. Základné požiadavky na kandidáta rozhodcu: •
ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom • úspešné absolvo−
vanie základného vstupného kurzu − test z pravidiel futbalu

ObFZ V. Krtíš ponúka do prenájmu nebytový priestor vhodný ako
/kancelária, sklad, s rozlohou 13 m2/ na ul. Baníckej 51. Inf.

+421905517014 v čase od 09,00 hod. – 16,oo hod. pracovné dni.
ObFZ Veľký Krtíš

III. liga dorast −18.kolo
Jelšava − Baník Veľký

Krtíš  −  Detva   0:4  (0:2)
Zostava Baník VK: Čepo −
Lauko, Fodor, Balla, Petrus,
Kušický, Hodási, Gemer,
Kliment, Lancini (Ľ.Matikovský),
Adam (Magula)
Góly za Baník :2x Adam, Balla
(11m), Kliment. Zápas bol od za−
čiatku jednoznačný, vedúci tím
súťaže nedovolil domácim veľa
a zaslúžene vyhral. Prvého má−
ja o 10,00 hod. privítame doma
Bacúch.                        −P. PETRUS−
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POZVÁNKY POZVÁNKY 
XI. ročník medzinárodnej 

výstavy MOLOSOV 
V Neninciach sa bude 3.

mája konať už XI. ročník
výstavy MOLOSOV.
Výstava sa bude konať tak,
ako po iné roky, na starom
futbalovom ihrisku so zači−
atkom o 10.00 hodine. Ak
chcete vidieť krásne psíky
nenechajte si túto výstavu
ujsť. Vstupné je zadarmo. 

V stredu doobeda 
do knižnice nechoďte

Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že
dňa 30. apríla 2014 (streda) bude Hontiansko−no−
vohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom
Krtíši z technických príčin v čase od 9,00 − 13,00
hod. ZATVORENÁ. Ďakujeme za pochopenie.

Bc. DANKA ŠAGIOVÁ
vedúca knižnično−informačných služieb

HASIČSKÉ 
POPOLUDNIE 

Dobrovoľný hasičský zbor
v Hrušove a Miestny spolok Slovenského červené−
ho kríža Vás pozývajú 3. mája 2014 na Hasičské po−
poludnie pri príležitosti sviatku Svätého Floriána
a Dňa SČK. S nasledovným programom: 13. 30
hod. Príchod  členov DHZ, súťažných družstiev,
hostí a účastníkov; nástup účastníkov; súťaže do−
spelých a detí; hasičské a zdravotnícke ukážky a
iné sprievodné podujatia; majáles. Podujatie sa re−
alizuje v priestoroch Hasičskej zbrojnice v spolu−
práci  s Obcou Hrušov, OV DPO  a OR HaZZ Veľký
Krtíš, o.z. LOGI 707  a Maticou slovenskou. 

Turistický pochod vďaky 

Matica slovenská, KSZ Stráň a Obec Hrušov Vás
pozývajú pri príležitosti 69.výročia ukončenia
2.svetovej vojny na 34.ročník Turistického pocho−
du vďaky, ktorý sa uskutoční 8.mája 2014 s nasle−
dovným programom: O  8.30 hod. Stretnutie a po−
loženie kvetov  pri pomníku padlých v Hrušove; o
9.00 hod. − Odchod na trasu po náučnom  chodní−
ku Hrušov − Hrad Čabraď. Alternatívne východis−
ká: Čelovce, Cerovo a Čabradský Vrbovok. Po prí−
chode prehliadka hradného areálu (na vlastnú
zodpovednosť;  deti so sprievodom). Kontakt:
OPMS  Hrušov 991 42, č.t. 047/4880137, 0918467848,
brlos.j@azet.sk

Míľa pre mamu 2014
V Opatovskej Novej Vsi sa pripravujeme na 4. ročník krás−

neho podujatia, ktorý sa koná tradične v predvečer Dňa matiek
a uskutoční sa 10. mája 2014.  Cieľom kampane Míľa pre mamu  je
zorganizovať s dobrovoľníkmi z materských a rodinných centier ve−

ľkolepú oslavu venovanú všetkým matkám. Doteraz rekordným po−
čtom bolo 61 miest a takmer 20.000 zaregistrovaných ľudí, ktorí si

prejdením symbolickej jednej míle uctili svoju mamu, starú mamu, krstnú mamu,
či adoptívnu mamu. Tým sa im poďakovali za jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu
matky. Míľa pre mamu je zároveň poďakovaním za dobrovoľnícku prácu žien−ma−
tiek v materských a rodinných centrách.  Symbolickú míľovú prechádzku si rodi−
ny budú môcť aj tento rok  prejsť, a to 10. mája  v čase od 15.00 − 18.00 hod. − peši, na
bicykli, na kolobežke, na korčuliach, v kočíku, či na invalidnom vozíku.  V
Opatovskej Novej Vsi sme si pre vás aj tento rok pripravili zábavný program pre
celé rodiny a bohatú tombolu. Akcia sa uskutoční za každého počasia a vstup na

podujatie je vždy a všade zdarma. Tešíme sa na vás.

Propozície súťaže: +− hodnotí (boduje) sa celková dĺžka mierečných kaprov, v prí−
pade zhody dĺžky kaprov zaradených do súťaže  rozhoduje žreb,  ulovený kapor po
zmeraní a zapísaní úsekovým rozhodcom loviaci ihneď púšťa späť do vody.

PROGRAM PRETEKOV:  
3. 5. 2014 − DETI: Registrácia pretekárov od 7,00 hod., začiatok pretekov od
8,00 hod.,  koniec pretekov o 12,00 hod., vyhodnotenie o 13,00 hod., štartovné 5,00
eur. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekárov a to nasledovne:
deti a jeden rodič (doprovod dieťaťa) po jednej porcii  gulášu na základe vydaného
lístka na občerstvenie.

4. 5. 2014 − DOSPELÍ: Registrácia pretekárov od 6,00−7,00 hod., losovanie
stanoviska od 7,00−7,30 hod.,  začiatok pretekov od  8,00 hod.,  koniec pretekov  o
12,00 hod., vyhodnotenie o 13,00 hod.,    štartovné 7,00 eur. Po vyhodnotení sa u−
skutoční losovanie tomboly. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pre−
tekárov a to nasledovne:  dospelí jedna porcia gulášu na základe vydaného lístka
na občerstvenie.
Lístky na tombolu si bude možné zakúpiť počas otváracích pretekov v deň prete−

kov. Cena jedného tombolového lístka je 1,00 euro −  I. cena LCD televízor! I. cena LCD televízor!
Počas pretekov dňa 4.5.2014 bude MO SRZ Veľký Krtíš uskutočňovať predaj ob−

čerstvenia na základe zakúpeného lístka na občerstvenie.
Ceny občerstvenia:

Pstruh pečený  −  3,00 eurá, pstruh údený − 3,00 eurá, guláš −  1,00 euro.
Predaj nápojov zabezpečuje Matej Kanda − Kanda company  na mieste konania
otváracích pretekov. Výbor MO SRZ Veľký Krtíš srdečne pozýva širokú verejnosť
na rybárske otváracie preteky do prírody pre oddych tela a duše ako i podporu
nášho rybárstva.                         Za výbor MO SRZ V. Krtíš, IGOR SANDA − tajomník

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš Vás pozýva na 
"OTVÁRACIE RYBÁRSKE

P R E T E K Y  N A  V DP R E T E K Y  N A  V D
−  R Y B N Í K  S K L A B I N Á−  R Y B N Í K  S K L A B I N Á “ 

3. − 4. 5. 2014

11. 5. 2014
ŠTART O 10.00 HOD.
PUTOVNÝ POHÁR JÚLIUSA

BYSTRIANSKEHO
www.hrc.erc.sk

LOVAŠ Racing Team

MAJSTROVSTVÁ SKLABINEJ − V. ZLIEVEC − OPAVY − SÚŤAŽ TÍMOV − MAGYAR KUPA

SPONZOR PODUJATIA:

LEKÁREŇ MILKA ŽELOVCE

Základná umelecká škola, Poľná 1, 990 01
Veľký Krtíš, tel.: 047 48 304 13,  www.zusvkrtis.eu

V dňoch 5. – 9.5.2014 sa bude konať 
na našej škole vernisáž výtvarných prác 

GRAFFITI 2014
spolu s putovnou výstavou Paleta mladých

umelcov 2014.  Zároveň si  môžete  pozrieť práce 
našich detí a otvorené hodiny s pedagógmi, ktorí
vám radi poskytnú bližšie info o štúdiu a umelec−

kej činnosti na našej škole. 


