
NEZABUDNÚŤ DÁTUM

8. marec 2021
20 strán !!!



POKROK2       8. marec 2021



POKROK 3      8. marec 2021

Život píše nielen radostné, ale aj 
smutné príbehy. Tie druhé bývajú 
často veľmi bolestivé a neraz ne-
pochopiteľné. K ním patrí neča-
kaný odchod hrajúceho trénera 
futbalistov Želoviec 

LADISLAVA MAJERA, ml., 
ktorý nás opustil po krátkej, no 
ťažkej chorobe. Jeho srdce dotĺk-
lo v sobotu 27. februára 2021.  
Zanechal tu milujúcu manželku 
Vierku, dcéry Réku a Veroniku, 
otca Ladislava, brata Jaroslava, 
ďalšiu blízku i vzdialenú rodinu, a 
tiež veľa kamarátov. No a v nepo-
slednom rade svojich futbalových 
zverencov.
Lacko sa narodil 25. januára 1974 
a už ako dieťa bol veľmi obľúbe-
ný pre svoju priateľskú a nekon-
fliktnú povahu. Platilo to v škole, 
v práci, v obci Želovce medzi 
spoluobčanmi, a tiež na zelených trávnikoch, ktoré mu učarova-
li. Futbalová lopta sa stala dlhoročným Lackovým spoločníkom 
a láska k nej u neho neoslabovala ani vo veku 47 rokov, ktorého 
sa dožil.
Ladislav Majer začínal s futbalom v mládežníckych družstvách 
doma v Želovciach, kde roky pôsobil aj v dospelom veku. V zrel-
ších rokoch si vyskúšal aj legionárske chlebíčky v Modrom Ka-
meni, Neninciach, Leseniciach, Opatovskej Novej Vsi a Stred-
ných Plachtinciach. Domov do Želoviec sa vrátil v roku 2019 a 
až do svojho nečakaného odchodu pôsobil ako hrajúci tréner 
dospelého družstva dospelých.
Odchod Lacka sa dá charakterizovať aj ako odchod úžasného 
človeka. Jeho úprimný úsmev odvial vietor podobne ako stret-
nutia s ním, ktoré bývali vždy plné pohody i zábavy.  Mali ho ra-
di susedia, široká verejnosť i jeho futbaloví zverenci, ktorých tr-
pezlivo viedol do tajov futbalového umenia i taktiky. Bol nielen 
obľúbený, ale aj rešpektovaný a vážený. Kto ho poznal, dobre 
vedel, že sa práve stretol s človekom s veľkým srdcom. Lacko sa 
vedel rozdať a pomáhať. Vždy bol ochotný pomôcť. A takého si 
ho budeme pamätať navždy. Lacko, budeš všetkým chýbať. 
Veľmi.

Posledná rozlúčka s Ladislavom Majerom, ml., 
bola v utorok 2. februára 2021 na  cintoríne v Želovciach. 

Odišiel skvelý futbalista, tréner a človek

- ŠTEFAN RIMAJ, starosta obce a podpredseda OFK Želovce - 

Spoločenská rubrika - Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
20. 2. Jozefína Socharovská (* 1973) z Dudiniec; 22. 2. Mária 
Kostárová (* 1947) z Veľkého Krtíša;  25. 2. Helena Konczová 
(* 1951) z Balogu nad Ipľom; 25. 2. Helena Szentkeresztiová    
(* 1956) z Veľkého Krtíša; 26. 2. Eva Görčiová (* 1952) z Veľ-
kého Krtíša; 26. 2. Miroslav Kozel (* 1951) z Veľkého Krtíša; 
27. 2. Mária Šinková (* 1938) zo Slovenských Ďarmôt; 27. 2. 
Ladislav Majer (* 1974) zo Želoviec; 27. 2. Jaroslav Šuhaj 
(* 1954) z Malého Krtíša; 28. 2. Mária Plešivčiaková (* 1937) 
z Veľkého Krtíša; 28. 2. Mária Vandrovníková (* 1940) 
z Bušiniec; 28. 2. Ľudmila Bačová (* 1943) zo Závady 
a 28. 2. Irma Illéšová (* 1945) z Veľkého Krtíša.    
                                                                        Česť ich pamiatke!

Nakoniec zostanú len dobré slová v srdci, tej skrinke leštenej 
toľkými dotykmi. Vrchnáčik zapadne a otvárať ho skúsi 

vždy  niekto  v spomienkach.  
Dňa 13. marca 2021 si pripomenieme smutný rok, ako nás 

vo 60 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat  JÁN RAČÁK 

z Veľkého Krtíša. S láskou na Teba 
spomína manželka Magdaléna, dcéra 
Renátka s manželom Patrikom, dcéra 
Zuzka s priateľom Jankom, starkému 

veľkú pusu do nebíčka posielajú 
vnúčatká Karinka, Paťko a Adamko. 
S úctou na Teba spomínajú aj všetci 

priatelia i známi. Kytičku kvetov Ti už 
len na hrob môžeme dať a s láskou 

naveky na Teba spomínať.  
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

Smutný rok bez Teba 

Nikdy na Teba nezabudneme  
Keby sa tak dal vrátiť čas, 

dotknúť sa Ťa a počuť Tvoj hlas. 
Márne Ťa naše oči hľadajú, 

márne nám po lícach slzy stekajú. 
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 9. 3. 2021 uplynie sedem rokov, 
ako nás po ťažkej chorobe navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, 

starý otec a brat 
LADISLAV KOVÁČ 

vo veku 74 rokov z V. Krtíša Ulice B. Němcovej. 
S láskou a úctou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka 
Margita, dcéry Erika a Adriana s partnerom Romanom, 
vnúčatá: Dominika s priateľom Alešom, Dorota, Róbert, 

Laurika a pravnúčatá Jarko, Megi a Dominika 
posielajú do nebíčka dedkovi božtek. 

Navždy zostaneš v srdciach svojich súrodencov s rodinami, 
všetkých príbuzných a známych.

Veľmi by som sa chcela 
s Tebou stretnúť, porozprávať sa,

 poláskať Tvoju tvár, pohladiť 
Tvoje ruky. Žiaľ, nie je to možné. 

Už celý smutný rok, strážiš naše kroky
 z ďalekých nebeských výšin. 

My môžeme už len spomínať 
a zapáliť sviečku na Tvoju pamiatku...
Nebolo Ti dopriate s nami dlhšie byť,

 ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
 S láskou ďakujeme 

Bohu za čas strávený s Tebou. 
Dňa 3. 3. 2021 uplynul smutný rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
ANNA BAKOŠOVÁ zo Sklabinej.

 Kto ste ju poznali, venujte jej tichu spomienku. 
Aj my s láskou spomíname.  S láskou a vďakou v srdci 

vnučka Lucia s rodinou a celá smútiaca rodina. 

Milá naša starká... 

„Kto len zhasol hviezdy, ktoré Ty si 
v očiach mal? Márne hľadám, už niet ich,

niekto Ťa oklamal. Kto ukradol úsmev,
spravil nad Tebou kríž

a teraz Ty, otec môj,  ticho spíš.“
Dňa 13. marca 2021 uplynie rok, čo nás 

navždy opustil manžel, otec a starký
IMRICH  LENTVORSKÝ 

z Modrého Kameňa
Spoločne s nami  spomínajte. 

Ďakujeme. Manželka a jeho najbližší.
 

Márne hľadám hviezdy, čo si v očiach mal 
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Takmer rok po vymenovaní no-
vej vlády sme sa rozprávali aj 
najvyšším štátnym úradníkom 
v našom okrese – prednostkou 
Okresného úradu vo Veľkom 
Krtíši, PaedDr. Máriou Recho-
vou. Tá sa svojej funkcie chopi-
la v prvý augustový deň minu-
lého roka a nahradila v nej  
RNDr. Mariána Siekelu.
Ako nám prednostka Okresné-
ho úradu povedala, jej funkcia 
si v súčasnom období vyžaduje 
oveľa viac dynamiky, ako si 
predstavovala. V budúcom čísle 
nášho týždenníka sa z rozsiah-
leho rozhovoru s PaedDr. M. 
Rechovou dozviete aj to, ako 
vyzerá jej bežný pracovný deň, 
ako vníma komunikáciu štátu 
smerom k okresom, koľko za-
mestnancov pracuje na veľko-
krtíšskom Okresnom úrade, do 
akej miery ovplyvňuje výkon 
ich zamestnanie nariadená 
práca z domu ale i to, o čom na 
svojich zasadnutiach rokuje 
Bezpečnostná rada okresu Veľ-
ký Krtíš.

PaedDr. MÁRIA RECHOVÁ 
prednostka 

Okresného úradu Veľký Krtíš  

V projekte s názvom „Podpora 
koordinačných a implementač-
ných kapacít regionálneho roz-
voja v okrese Veľký Krtíš“ sú 
partnermi aj obce Dolná Stre-
hová, Príbelce a Vinica. „Cie-
ľom projektu je prostredníc-
tvom podpory pracovných po-
zícií (v rámci miestnych sa-
mospráv najmenej rozvinutého 
okresu Veľký Krtíš) zamera-
ných na manažérske činnosti v 
oblasti regionálneho rozvoja a 
miestneho územného rozvoja 
odstraňovať alebo zmierňovať 
nežiaduce rozdiely v úrovni 
hospodárskeho rozvoja, sociál-
neho rozvoja a územného roz-
voja okresu V. Krtíš a zabezpe-
čiť trvalo udržateľný rozvoj 
územia,“ opisuje projekt Ing. 
Danka Mojžišová, vedúca od-
boru investičného a životného 
prostredia na MsÚ. 
Ako pre POKROK ďalej po-
kračovala, zapojené samosprá-
vy (V. Krtíš, Príbelce, D. Stre-
hová, Vinica)  majú vysoký 
rozvojový potenciál a svojim 
príkladom dokážu motivovať 
ďalšie samosprávy k podpore 
medziobecnej spolupráce a po-
máhať samosprávam v koope-
rácii, integrácii a úspešnom 
etablovaní projektovej agendy 
ako komplexných, inovatív-
nych a udržateľných riešení.
„Implementácia projektu zaru-

čí, že z jeho výsledkov bude 
profitovať celé územie okresu 
Veľký Krtíš, čo pocíti celá šká-
la aktérov regionálneho roz-
voja od miestnych samospráv, 
cez občanov, neziskové organi-
zácie až po podnikateľov,“ po-
kračuje Ing. D. Mojžišová.
Bude sa jednať o vykonávanie 
nasledovných činností: 
• rozpracovanie navrhovaných 
zámerov vyplývajúcich z roz-
vojových iniciatív Európskej 
komisie alebo špecifických pri-
orít rozvoja na úrovni SR do 
konkrétnych opatrení a pro-
jektov; 
• tvorba a aktualizácia strate-
gických a koncepčných doku-
mentov územia (primárne 
programov hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja); 
• návrh a rozpracovanie pro-
jektových zámerov v súlade s 
územne platnými programami 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, strategickými a kon-
cepčnými dokumentmi územia, 
akčnými plánmi a pod. v prog-
ramovom období 2014 – 2020 
ako aj 2021 – 2027; 
• dohliadanie na správnu a 
včasnú implementáciu navrho-
vaných zmien a projektov; 
• komunikácia s donormi a po-
tenciálnymi partnermi, prípra-
va nových projektov a podpora 
pri implementácii existujúcich 

projektov;
• informačný servis miestnym 
samosprávam, inštitúciám a 
podnikateľom o rozvojových 
finančných možnostiach. 

Oblasti úsekov, s ktorými súvisí 
činnosť zamestnancov: 

• cestovný ruch a vytváranie 
podmienok pre rozvoj v pred-
metnej oblasti;
• ochrana prírody a krajiny, 
verejnoprospešné služby v ob-
lasti nakladania s komunálnym 
odpadom;
• kultúra a jej inštitúcie a vy-
tváranie podmienok pre rozvoj 
v predmetnej oblasti; 
• sociálna pomoc vrátane in-
štitúcií a sociálnych zariadení 
na miestnej úrovni a vytvára-
nie podmienok pre rozvoj v 
predmetnej oblasti;
Celkové oprávnené výdavky 
na realizáciu aktivít projektu 
sú vo výške 499,8-tisíc EUR, 
pričom žiadatelia tento projekt 
zafinancujú sumou vo výške 5 
% tejto ceny, t. j. takmer 25-ti-
síc EUR. Hlavné aktivity pro-
jektu sa začali tento mesiac a 
ukončené by mali byť v augus-
te 2023 a realizovať ich bude 
šestica odborníkov a manažé-
rov, ktorí pripravia počas 
trvania projektu viaceré pro-
jekty, analýzy či štúdie.
                                         -ŠK-

Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Príbelce a Vinica spojili sily
Európska komisia ešte v roku 2014 schválila operačný program Efektívna verejná správa, ktorý 
prináša pomoc z fondov EÚ. Z operačného programu budú podporené aktivity, ktoré skvalitnia a 
zefektívnia verejnú správu a tiež oblasť súdnictva. Do jedného z projektov tohto operačného prog-
ramu sa zapojilo aj Mesto Veľký Krtíš a pred niekoľkými týždňami už aj podpísalo zmluvu o po-
skytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom vnútra SR.

„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“

Vyzývame obyvateľov, aby po-
mohli pri sčítaní svojim blíz-
kym (seniorom), ak ich o to 
požiadajú. Vyplnenie elektro-
nického formulára nezaberie 
viac ako 10 minút. Na sčítanie 
postačí mobil, tablet, notebook 
alebo počítač.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo 

nevie sčítať sám alebo s pomo-
cou svojich blízkych, na splne-
nie povinnosti sčítať sa môže 
využiť asistované sčítanie, kto-
ré začne po 1. apríli 2021 a po-
trvá najneskôr do 31.októbra 
2021. To znamená, že buď oby-
vateľ navštívi kontaktné miesto 
zriadené mestom, kde ho sčíta 

stacionárny asistent, alebo mô-
že telefonicky požiadať o mo-
bilného asistenta, ktorý ho nav-
štívi doma a sčíta ho.
 Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru vo Veľkom Krtíši 
pri Sčítaní obyvateľov 2021 
upozorňuje seniorov, aby boli 
obozretní voči neznámym oso-
bám, ktoré by ich mohli telefo-
nicky alebo osobne kontakto-
vať a ponúkať pomoc pri sčíta-
ní. 
► Odporúča seniorom, aby v 
prípade, že potrebujú pomoc 
pri elektronickom sčítaní, žia-
dali o pomoc iba svojich prí-
buzných alebo známych a aby v 

žiadnom prípade nevpúšťali 
cudzie osoby do svojich príbyt-
kov. 
► Vyzýva seniorov, ak sa ne-
môžu alebo nevedia sčítať sami 
alebo s pomocou svojich blíz-
kych, aby sa pri asistenčnom 
sčítaní osobne dostavili na kon-
taktné miesto vytvorené mes-
tom, kde ich sčíta stacionárny 
asistent, alebo telefonicky kon-
taktovali mesto a požiadali o 
pomoc pri sčítaní.
► Žiada seniorov, aby v prípa-
doch, kedy vznikne podozrenie 
z podvodného konania ne-
známymi osobami, kontaktova-
li políciu na čísle 158.

Nezabudnite na SČÍTANIE  
Pripomíname, že do 31.marca 2021 prebieha elektronické sčítanie 
obyvateľov Slovenskej republiky. Sčítanie obyvateľov je plne 
elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčíta-
jú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektro-
nického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. 

-Š.K.-
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V redakcii nás navštívili Štefan 
Čeri a Monika Húšťavová, 
rodičia malého, len 19 mesačné-
ho Štefanka. Ich synček sa na-
rodil s hypoxiou (nedokysli-
čením mozgu). Chlapček, ktorý 
kvôli tomu vôbec nehýbe 
pravou rúčkou už absolvoval 
náročnú operáciu vo Fakultnej 

nemocnici Kráľovské Vinoh-
rady v Prahe. Rodičia s ním 
chodia na rôzne rehabilitácie a 
dieťa čaká ďalšia operácia. 
Všetko sú to finančne nákladné 
záležitosti, preto rodičia založili 
Občianske združenie s názvom 
POMOC PRE ŠTEFANKA so 
sídlom Dolná 428/ 8, 991 26 Ne-

nince IČO 52954684. Prostred-
níctvom združenia sa snažia 
získať financie na operácie, 
ktoré ich synčeka ešte čakajú. 
Dobrí ľudia môžu posielať fi-
nancie na číslo účtu: SK89 5200 
0000 0000 1321 9554  
BIC/SWIFT: OTPVSKBX a 
tým, ktorí už pomohli, rodičia 
malého Štefanka z úprimného 
srdca ďakujú za každé euro. 
Rodičia ale prišli na to, že sa 

niekto na nešťastí ich synčeka 
priživuje a zneužil fotky ich 
chlapčeka aj jeho smutný 
príbeh a vytvoril falošný účet, 
na ktorý ľudia vovedení do 
omylu posielajú peniaze, také 
potrebné, pre Štefankovu lieč-
bu. Nešťastní a zároveň rozhor-
čení rodičia podali na polícii 
trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa skrývajúceho sa 
za identitu na Facebooku za 
mená ZUZANA NOWAKOVA 
alebo ALZBETA FABRIOVÁ, 
pre ktoré ľudia posielajú pe-
niaze na ich falošný účet 
SK6209000000005022883927.  
Ak by ste chceli prispieť na 
liečbu chorého chlapčeka, kon-
taktujte, prosím, najskôr otca 
dieťaťa na číslo telefónu 0948 
387 938 alebo mu napíšte na 
mail: stevoceri925@gmail.com, 
aby ste sa uistili, že peniaze pôj-
du naozaj na správny účet a 
budú použité na liečbu 
ŠTEFANKA ČERIHO. 
Aj v mene rodičov ďakujeme 
štedrým darcom s dobrým srd-
com za pomoc. 

Nešťastní rodičia malého Štefanka sa prišli posťažovať na hyeny v ľudskej koži, ktoré  na svoje obohacovanie 

Tento pocit majú a hovoria o 
svojom trpkom zistení Miro-
slava a Radoslav Janitorovci z 
Lučenca. Ich predčasne naro-
dený dnes štvorročný Sebas-
tiánko z Lučenca má problémy 
so zástavou dychu a srdca od 
narodenia. Na prvé mesiace ži-
vota spomína jeho mama Miro-
slava Janitorová: 
,,Do prvého roku jeho života to 
bolo asi sedemdesiat krát, čo 
prestal dýchať a doteraz mož-
no aj 400 krát. Kým bol malič-
ký, prestal dýchať iba v spán-
ku, neskôr sa mu pridružili 
problémy so srdiečkom, ktoré 
mu prestávalo biť. Stáva sa mu, 
že sa hrá alebo niečo robí a 
kdekoľvek jednoducho odpad-
ne. Keď sa to stane, treba ho 
,,predýchať“. Sebastiánkovi by 
mohli pomôcť operácie v Ame-
rike, na ktoré však nemáme pe-
niaze. Kvôli tomu sme zriadili 
oficiálnu verejnú zbierku, a 

keď na jej konto začali prichá-
dzať peniaze, začala Sebastián-
kovi aj nám svitať nádej. Všet-
ko sa však v okamihu obrátilo 
k horšiemu, keď príbeh nášho 
chlapčeka zneužil na internete 
podvodník. Upozornili nás na 
to naši známi. Aj my sme sa 

presvedčili, že na sociálnych 
sieťach sa začala šíriť výzva na 
podporu Sebastiánkovej zbier-
ky. Číslo účtu, ktoré bolo pri 
nej uvedené však bolo falošné. 
Niekto, kto nepoznal jeho 
príbeh a nemal overené číslo 
účtu zbierky - tak poslal pe-
niaze v dobrej viere, že pomá-
ha, na podvodný účet. 
Sama som tomu nechcela uve-
riť, že by niekto mohol urobiť 
takúto vec. Realita je už raz ta-

ká, sme sklamaní a momentál-
ne sa aj bojíme, či to neodradí 
ďalších ľudí pomáhať, lebo si 
budú musieť preverovať, ktoré 
číslo je pravé. Môžu si povedať, 
že im to nestojí za tú námahu a 
nakoniec vôbec neprispejú. Ak 
nám niekto takýmto spôsobom 
prekazil naše plány, ohrozil tým 
život nášho synčeka. Dozvedeli 
sme sa, že podobný prípad sa 
stal aj vo veľkokrtíšskom okre-
se.” 
Otec Radoslav dopĺňa svoju 
manželku:  
,,Bohužiaľ, stávajú sa aj takéto 
podvody, ako nám. Chápeme, 
že každý sa snaží pomôcť si 
svojím spôsobom, ale toto je ne-
správna cesta, ako prísť ku pe-
niazom. Navyše, my ich veľmi 
potrebujeme, lebo u nás, na 
Slovensku, sa odborníci vyjad-
rili, že momentálne pre Sebas-
tiánka viacej urobiť nevedia. 
Nie že by nechceli alebo sa vzd-
ali - nemajú možnosť. 
Zostáva nám iba dúfať, že toto 
všetko, čo sa nám stalo so zne-
užitím zbierky, ľudí neodradí, 
lebo bez tejto operácie, resp. 
dvoch operácií, iba čakáme na 
koniec, ktorý príde ktovie kedy 
a my budeme bezmocní.“ 

Štefan Čeri a Monika Húšťavová by pre svojho 19 mesačného 
synčeka Štefanka urobili všetko na svete,  preto nechápu necitli-
vosť niektorých ľudí, ktorí sa neštítia ničoho. Rozhodli sa však 
konať a podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. 

Malé chlapčiatko ešte netuší, 
že sa niekto na jeho nešťastí fi-
nančne obohacuje a zneužíva 
peniaze určené na jeho liečbu.  

Presne v rovnakom čase, ako sme riešili prípad malého Števka, sa naši kolegovia z TV Markíza ve-
novali prípadu ako cez kopirák – prípadu zneužitia pomoci pre malého bojovníka Sebastianka. V 
týchto chvíľach, kedy ide takmer každému doslova o zdravie a život, manželia Janitorovci z Lučenca 
zistili, že je síce veľa dobrých ľudí, no zároveň ich bolí poznanie, že ,,koronaobdobie”  

Z niektorých ľudí vyplavilo veľa zla 

Tento nechutný podvod a zneužitie príbehu malého Sebastiánka už rieši aj polícia, ktorá si v najbližšom čase posvieti na podvodníka, či 
podvodníkov, keďže vyzerá, že takýchto prípadov bude na Slovensku určite viac. Ak by ste aj vy chceli pomôcť malému Sebastiánkovi, 
volajte na naše tel. čísla, my vám poskytneme kontakt na rodičov (Kamenská 0910 989 479, Hornáčeková 0902 302 102). 
  – RUŽA HORNÁČEKOVÁ, JANA KAMENSKÁ, foto MARIÁN VLADOVIČ, TV MARKÍZA -   

Marián Vladovič z TV Markíza na foto so Sebastiánkom 
z Lučenca upozorňuje na podvody s detskými účtami. 
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Futbalovej verejnosti je tým ur-
čite známa primátorka Modré-
ho Kameňa Ing. Mária Bed-
nárová a rovnako tak aj sta-
rostka obce Slovenské Ďarmoty 
Mgr. Denisa Árvayová. O tom, 
aký má vzťah k futbalu Ing. 
Mária Bednárová sme písali už 
pred niekoľkými mesiacmi. Z 
najbližších riadkov sa tak do-
zviete, ako sa k futbalu v malej 
pohraničnej obci dostala Mgr. 
D. Árvayová, čo ju k nemu pri-
viedlo a aké vzťahy panujú me-
dzi klubom, samosprávou a 
sponzormi.
Šport vo všeobecnosti prežíva 
už niekoľko mesiacov extrémne 
náročné obdobie. Vysporiadať 
sa s tým musia samotní špor-
tovci, funkcionári, ale i diváci, 
ktorí si jarné a jesenné nedele 
bez futbalu nevedeli predstaviť. 
Bohužiaľ, v čase písania článku 
stále nebolo jasné, kedy sa po-
hnú ľady a kedy Slovensko 
spozná detaily covid automatu, 
ktoré budú približovať fungo-
vanie amatérskeho športu. 
Prázdne ihriská netešia ani 
predsedníčku futbalového klu-
bu zo Slovenských Ďarmôt. „Je 
to asi to najhoršie, čo sa mohlo 
stať, aj keď nie sme za to zod-
povední. Vieme, že hráči trénu-
jú individuálne, aj keď len v 
rámci možností. Vidíme to aj 
na mládeži - nevedia sa nájsť, 
chýba im kolektív a spoločný 
pohyb,“ povedala pre PO-

KROK Mgr. D. Árvayová. 
Hovorí sa, že táto situácia, kedy 
regionálny futbal fungoval nor-
málne len krátke obdobie na 
jeseň, môže mať katastrofálne 
následky na ďalšie pokračova-
nie niektorých regionálnych 
klubov. Skúsení hráči starnú, 
mladých pribúda veľmi málo, 
mládež sa o šport prestáva zau-
jímať v takom počte, ako boli 
kluby zvyknuté v minulosti. Aj 
samosprávy by sa tak mali usi-
lovať o čo najväčšiu možnú 
mieru podpory športu a mlá-
deže v ich mestách a obciach. 
„V dnešnej dobe naklonenej na 
konzumný spôsob života je dô-
ležité, aby bola najmä mládež 
podporená vytváraním mož-
ností športového vyžitia a 
zdravého životného štýlu, no v 
neposlednom rade je to dôležité 
aj pre dospelých a širokú verej-
nosť, napr. aktívnych seniorov. 
V prvom rade je potrebné zlep-
šiť podmienky na rozšírenie 
možností využitia voľného času 
pre mládež, deti a dospelých. 
Dôležitá je kvalitná športová 
výchova a príprava jednotli-
vých mužstiev futbalových klu-
bov, ale chceme, aby právo 
športovať nebolo upreté ani 
širokej verejnosti. Futbal môže-
me považovať za národný folk-
lór, je to zároveň aj príjemne 
strávený čas na čerstvom 
vzduchu,“ dopĺňa starostka ob-
ce a vedúca futbalová funkci-

onárka, ktorá je súčasťou 
chodu miestneho FK už od 
roku 2008. Kým od tohto roku 
bola členkou výboru, od roku 
2013 sa stala už jeho predsed-
níčkou. Na otázku, ako sa zro-
dil jej vzťah k futbalu a čo to-
mu predchádzalo, Mgr. D. Ár-
vayová povedala: „Platí, že sta-
rosta je väčšinou ten, kto vie 
rozhýbať aj horu. To bol aj náš 
prípad. Záleží mi na futbalo-
vom vyžití obyvateľov obce, na-
šich fanúšikov, sponzorov a ľu-
dí, čo sa neboja obetovať svoj 
čas pre dobrú vec. Veď dnes 
máme už tri mužstvá počnúc 
najmladšou mládežou, pokra-
čujúc cez dorast, a až po dospe-
lých. Náš klub sa dlhodobo na-
chádza v súťažiach na popred-
ných miestach, prezentujeme 
obec aj v Slovenskom pohári – 
Slovnaft cupe. Sú to úspechy, 
ktorým sa veľmi tešíme.“

 Aké boli vaše futbalové za-
čiatky v pre vás novej funkcii?
„Všetky začiatky bývajú ťažké 
a inak tomu nebolo ani v mo-
jom prípade. Napriek tomu, že 
som predtým ku futbalu neink-
liminovala, dnes naň nedám 
dopustiť a veľmi mi prirástol k 
srdcu. Vďačím za to osobám, 
ktoré pracujú so mnou v tíme a 
pomáhajú nášmu futbalu. Ešte 
pred voľbami v roku 2006 som 
evidovala, že futbal v obci dlho-
dobo stagnuje v poslednej trie-

de okresnej súťaže. Žiacke mlá-
dežnícke mužstvo vtedy vôbec 
neexistovalo, rovnako ani muž-
stvo dorastencov. Po zvolení na  
post starostky v prvom voleb-
nom období som sa tejto prob-
lematike začala venovať inten-
zívnejšie. Na pomoc mi prišli ši-
kovní ľudia, odborníci vo fut-
bale. Spoločne od základov sme 
tak začali budovať nový Futba-
lový klub Slovenské Ďarmoty, 
až ma dňa 18. februára 2013 
členovia výboru FK zvolili za 
nového predsedu. Pravdaže, 
predchádzať tomu muselo 
vzdanie sa funkcie dlhodobého 
predsedu Štefana Kukolíka, 
ktorému som do dnes vďačná 
za svoju prácu, a aj súčasnú po-
moc.“

 Máte nejaké vtipné príhody 
spojené s futbalom? Prípadne 
také, kedy vám na zápase „za-
stal rozum“?
„Na futbale sa zvykne zomlieť 
všetko možné - aj humorné, aj 

 Mgr. Denisa Árvayová je s futbalom spojená už viac ako desať rokov:

 „Na futbalovom vyžití obyvateľov S. Ďarmôt mi záleží” 
Žien, ktoré sa aktívne venujú futbalu, je na Slovensku stále málo. Rovnako tak majú muži neporov-
nateľnú prevahu nad ženami nie len priamo na ihrisku, ale aj vo funkciách, ktoré s futbalom priamo 
súvisia. Úplnou raritou je skutočnosť, že ženy sa stávajú trénerkami mužských mužstiev, s čím má 
skúsenosti piatoligové TJ Santrio Láza. V našom okrese podobný prípad nenájdeme, no niekoľko 
žien, ktoré sa pravidelne venujú futbalu v miestnom futbalovom klube, máme niekoľko.

(Pokračovanie na str.  7 )

Mgr. Denise Árvayovej 
pripadla aj úloha hlásateľky. 

 Po suverénnom postupe z okresnej súťaže do V. ligy mala obrovskú radosť 
aj Mgr. Denisa Árvayová (na fotografii v hornom rade druhá zľava).
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smutné a niekedy stojí rozum 
nad nezmyselným rozhodnutím 
rozhodcu v zápase. Dôležité sú 
spomienky a zážitky, ktoré sú 
rôznorodé. Jedinečné a naj-
krajšie spomienky mám ale na 
posledný zápas našich dospe-
lých v I. triede v okresnej súťa-
ži, keď sa naše mužstvo suve-
rénnou výhrou vo všetkých 
kolách stalo okresným maj-
strom, po čom nasledovalo odo-
vzdávanie cien a prejav uzna-
nia. Tu sa začala písať história 
ďarmotského futbalu a napre-
dovanie do vyšších a atraktív-
nejších súťaží. Chcem zdôraz-
niť, že Slovenské Ďarmoty sú 
malá obec s asi päťsto obyva-
teľmi, preto sú takéto úspechy 
pre nás o to cennejšie.“

 Mohli by ste opísať súčasnú 
situáciu vo vašom klube?
„Súčasná situácia je dobrá, 
chlapci si udržiavajú výbornú 
formu, sú to bojovníci, kolektív 
je výborný, nápomocný. Tréner 
Ivan Brna je úžasný, je to od-
borník na úrovni a som rada, 
že je v našich radoch. V os-
tatných dvoch rokoch sa nám 
podarilo vynoviť futbalovú in-
fraštruktúru, a to celkovou re-
konštrukciou hracej plochy, 
montážou automatického polie-
vacieho zariadenia, rekonštruk-
ciou veľkej tribúny, postavili 
sme aj menšiu tribúnu a do-
kopy tak máme už okolo ihris-
ka 300 sedadiel na krytých 
tribúnach. Pokračovali sme aj 
výstavbou novej šatne s prí-
slušenstvom, ktorá sa už nachá-
dza hneď pri ihrisku. Radíme 
sa tak medzi moderné futbalo-
vé štadióny. Za všetko ďakuje-
me finančnej podpore od Úra-
du vlády SR, Slovenskému fut-
balovému zväzu a  Akčnému 
plánu pre najmenej rozvinuté 
okresy.“

 Ako s odstupom času hod-

notíte vzťah samosprávy, ve-
denia klubu  a hlavného spon-
zora?
„Vzťahy sú zatiaľ veľmi dobré, 
poslanci obecného zastupiteľ-
stva v plnej miere podporujú 

klub. Sponzorov máme viace-
rých, ale hlavnému sponzorovi 
touto cestou veľmi pekne ďa-
kujeme a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.“

 Na ktorý zápas S. Ďarmôt 
nikdy nezabudnete a po ktorom 
zápase ste sa cítili naozaj hrdá, 
že ste súčasťou tohto klubu?
„Na každý zápas, v ktorom je 
mužstvo úspešné, rovnako tak 
som hrdá a vďačná za každý 
postup v súťažiach. Najväčšie 
zážitky sú, samozrejme, zo 
zápasu s velikánom Slovanom, 
v ktorom boli naši chlapci neza-
budnuteľní, šikovní. To bol zá-
žitok asi nielen pre mňa, ale pre 
celý okres. Verím, že nás takéto 
prekvapenia ešte čakajú aj v 
budúcnosti, teším sa na ne.“

 Ako si spomínate na zápasy 
so Slovanom, Žilinou či bansko-
bystrickou Duklou po organi-
začnej stránke? Je ťažké všetko 
zabezpečiť tak, aby bolo počas 
zápasu všetko pripravené ako 
má?
„Pre malú obec ako sú S. Ďar-
moty sú zápasy v Slovenskom 
pohári zážitkom na celý život. S 

organizovaním okolo zápasu je 
to veľmi náročné a vyčerpáva-
júce, veď keď vás navštívi 6000 
divákov, musíte veľmi dobre 
pripraviť zázemie, ochranu a 
potreby fanúšikov. Špeciálnu 
kategóriu tvorí príprava pre 
hosťujúce mužstvo, ktorému sa 
snažíme pripraviť šatne, ihris-
ko, ale aj slávnostnú večeru 
hodnú ich veľkosti. Radi sa 
učíme od predstaviteľov klu-
bov, vymieňame si darčeky, 
máme si čo povedať, vymeníme 
si skúsenosti, predstavíme im 
život v našom klube i v obci. 
Snažíme sa, aby sa každý u nás 
cítil dobre a odchádzal s pekný-
mi spomienkami.“

 Čomu by ste sa venovali kaž-
dú nedeľu, ak nie futbalu?
„Teraz - cez koronakrízu, som 
doma. Oddychujem, venujem 
sa vnúčikovi, rodine, teda svoj 
voľný čas trávim asi ako bežní 
ľudia.“

 Kto iný sa ešte vo vašej rodi-
ne venuje futbalu?

„U nás sme to asi len ja a star-
šia dcéra, to je všetko. Chlapi v 
rodine majú iné záujmy, napr. 
jazdenie na motorke.”

 Sledujete futbal aj v televízii? 
Boli ste už osobne na nejakom 
európskom futbalovom zápase?   
„Áno, keď nemám dosť futbalu 
na domácom ihrisku, tak si ho 
pozriem aj v televízii, a to hlav-
ne zaujímavé zápasy. Nie som 
fanúšikom konkrétneho klubu, 
nebola som ani na žiadnom 
veľkom zápase, no možno  raz 
sa dostanem do Barcelony.“

 Vo väčšine domácností je 
zaužívané, že manželka stojí v 
nedeľu celé dopoludnie v ku-
chyni a varí obed. Ako vyzerá 
vaša nedeľa? Dokážete všetko 
stíhať?
„Počas futbalovej sezóny je u 
nás v nedeľu naozaj živo. Pred-
poludním sa varí obed, ak hrá-
me doma, po obede idem na 
futbal. Ak ale hráme u súpera, 
kvôli cestovaniu vyrážame zo 
Slovenských Ďarmôt už aj pred 
obedom.“

(Dokončenie zo str. 6)

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI; foto: archív D. Á., redakcia -

Starostke obce a predsedníčke FK Slovenské Ďarmoty Mgr. Deni-
se Árvayovej ďakujeme za rozhovor a veríme, že sa s ňou stretne-
me či porozprávame aj priamo na zmodernizovanom štadióne v 
Slovenských Ďarmotách po jednom z majstrovských zápasov. Sa-
motnému klubu a hráčom prajeme, aby sme sa čo najskôr dočkali 
uvoľnenia opatrení, a aby FK S. Ďarmoty úspešne nadviazali na 
dobré výkony a výsledky v zápasoch v IV. lige.

Zápasy sprevádzajú aj milé povinnosti, ku ktorým patria aj poďa-
kovania funkcionárom, ako na archívnej fotke Ing. Lambertovi 
Ťaškému za kvalitnú trénerskú prácu.  

Pohľad na striedačku: 
vpravo Jozef Ďörď, 
komentátor a v podrepe 
Ivan Brna, tréner mužstva. 

Posledný zápas Slovnaft cupu 
odohrali S. Ďarmoty v septembri 2020. 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
Slovenské Ďarmoty v roku 2018, ktoré spoločne 
so starostkou podporuje aj šport v obci. 
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Napriek tomu, sú tu konkrétne 
osoby i konkrétne skupiny ľudí 
- v minulosti i v súčasnosti, 
ktorí očkovanie popierajú. 
Predtým to bolo skôr z mysteri-
óznych dôvodov, teraz z dôvo-
du biznisových a najnovšie z 
dôvodov slobody a humánnosti. 
A ad absurdum z dôvodov ne-
very v účinnú látku, jej bezpeč-
nosť a vedľajších nežiaducich 
účinkov, mnohí to de facto po-
važujú ako „perspektívne“ 
cielené zabíjanie neuvedome-
lých ľudí (?!). A ešte sofisti-
kovanejšie, sú prípady ľudí, 

ktorí očkovanie považujú za 
cielené menenie a zmenu ľud-
ského kódu, materiálu človeka 
v zmysle science fiction, akoby z 
niektorých knižných a filmo-
vých diel. Je to len primitívna 
hlúposť, prípadne skutočná 
znalosť alebo neznalosť prob-
lematiky očkovania, jeho vý-
znamu, súčasných vedomostí a 
nadčasovosti jeho pôsobenia?
Zaujímavá je aj zmena vzťahu 
k očkovaniu mnohých ľudí 
podľa nedostupnosti a zdraže-
nia očkovacej látky. 
Citeľne stúpa ochota zaoč-
kovať sa. „Psychológia trhu“ a 
jeho vplyvu na podvedomie. Pri 
tom tí, ktorí ignorujú výsledky 
očkovania (vrátane vplyvných 
spoločensky a politicky osôb) 
relatívne i absolútne zdravých, 
vyzerajúcich v dobrej telesnej 
aj duševnej kondícií, nemajú 
skutočnú vnútornú osobnú is-
totu a vieru v neochorenie na 
hocijaké vírusové alebo iné 
ochorenie. Je to len ich navo-
nok pseudohrdinská prezentá-
cia. Uvediem malý, možno det-
ský príklad: Zo svojej praxe 

viem, že aj najväčší ateisti vo 
chvíli utrpenia a svojho možné-
ho konca prosili Pána Boha o 
pomoc, a to nielen formou 
citoslovca. Pritom koľkí z nás 
vedia ako škodí fajčenie, a 
predsa fajčíme, vieme, ako 
škodí prežieranie sa a prežiera-
me sa, vieme, ako škodí nehyb-
nosť a nechce sa nám chodiť 
pešo, bicyklovať alebo behať. 
Viem veľmi dobre, že nič ne-
platí absolútne, že všetko je na 
nič. Takých, akože negatívnych, 
je menšina, ba možno 
„mikromenšina“, ale aj jedna 
negatívna veta, myšlienka alebo 
skutok ovplyvní myslenie a 
jednanie pozitívnych ľudí. Prá-
ve preto je potrebné o tom 
hovoriť a písať. A na to je po-
trebná pravda a pravdivá in-
formácia.

„Ignorovanie 
výsledkov očkovania 
je pseudohrdinská 

prezentácia jedincov“ 
Očkovanie je správne a je do-
kázané vedecky aj empiricky 
na dosiahnutie kolektívnej imu-
nity. Nutne zaočkovať treba 3/4 
populácie v danom regióne ale-
bo krajine, čím viac, tým lepšie. 
Má to aj negatívne, subjektívne 
pociťované vedľajšie sprievod-
né účinky a objektívne existujú-
ce a zisťované evidované a hlá-
sené prejavy. 
To je ale medicínsky všedné u 
všetkých liekov, liečiv a dopln-
kových živín, ktoré vnútorne 
užívame a v podstatne väčšom 
množstve ako očkovacie látky a 
čuduj sa svete, menšina, ktorá 
toto popiera, je oveľa menšia. 
Druhá pravda je aj taká, že 
mnohí nemajú žiadne vedľajšie 
účinky - ani z očkovania, ani z 
prežierania, ani z mnohých 
liekov.
Život a zdravie, smrť a 
choroba majú svoj vznik, prie-
beh a záver. Medicína je tu na 
to, aby dokázala pozitívne ov-
plyvniť a učiť sa z každej klad-
nej aj zápornej drobnosti. 

Lekári sú tu na to, aby povedali 
a ukázali, ako treba postupovať 
a konať v daných krízových a 
chorobných situáciách. Politici 
sú tu zase na to, aby počúvali a 
realizovali potrebné opatrenia z 
titulu svojej štátnickej zodpo-
vednosti. Musí byť súhra a dô-
vera medzi nimi, čo asi v dneš-
ných časoch chýba. 

Medicína nepredĺžila 
vek človeka, 

len zabraňuje 
predčasnému úmrtiu

 Národná očkovacia stratégia je 
program na zlepšenie súčasnej 
epidemiologickej situácie, je 
spustená, má svoje nedostatky, 

ale najväčší je momentálne v 
nedostatku očkovacích látok. 
Mali by byť schválené európ-
skou liekovou agentúrou 
(EMA) alebo by mali mať 
mimoriadny súhlas alebo vý-
nimku z dôvodu možnosti pre-
meškania ministerstva zdravot-
níctva. Čím skôr budeme väčši-
na zaočkovaná, tým skôr sa 
uľaví na obmedzeniach aj 
nezaočkovanej menšine.

P. S. Preventívne liekové opa-
trenia ako návod pre veľkokr-
tíšsku populáciu (aj keď možno 
trochu neskoro). 

Správnosť očkovania je dokázaná vedecky aj empiricky
Očkovanie, zvukomalebné a uchu lahodiace slovo, ktoré budem používať radšej ako slovo va-
kcinácia. Očkovanie je spôsob získania odolnosti voči choroboplodným zárodkom, evidentne doká-
zaná záchrana človeka a populácie skúsenosťami a ľudskou existenciou za posledných 160 rokov. Či 
už sú to pravé kiahne, čierny kašeľ, rubeola, mumps, zápal pečene typu B, hemophilové a pneumo-
kokové invazívne nákazy, papilovírusy, detská obrna, záškrt, tetanus, osýpky, ale ale najmä tuberku-
lóza. Choroby, ktorým sa niekedy hovorilo, že vznikli z biedy, chudoby alebo boli označované aj ako 
sociálne choroby. Za realizáciu výskumu, prinesenie dôkazov a celosvetový prínos očkovania dostali 
mnohí vedci Nobelovu cenu. 

Momentálne odporúčam: 
► vitamín C 1000 mg denne, vitamín D 2000 j. denne, stopové 
prvky ako zinok, selén a horčík denne. 

► Pri ľahšom priebehu prejavov horných ciest dýchacích, ža-
lúdočno-črevných zmien, straty chuti, čuchu a teploty do 37,9 
0C aj acylpyrin 500 mg tabl. 3x ½, na riedenie krvi ATB 
sumamed 1x denne, 2x telefonická konzultácia so svojim ošet-
rujúcim lekárom počas 3-4 dní ohľadom priebehu chorobné-
ho stavu, testovanie PCR a RTG pľúc. 

► Pri závažnejšom priebehu väčšej slabosti, nevládnosti, 
bolesti svalov kĺbov kostí, dušnosti, pri trvalých horúčkach 
nad 38 0C, dusivom kašli musí byť PCR test a RTG pľúc. V ta-
komto prípade odporúčam zdvojnásobiť C a D vitamíny, musí 
byť predpísaný lekárom izoprinosin 3 x 2 tabletky denne, iver-
mectín 3 tabletky naraz a o dva dni opäť 3 tabletky naraz.
Vhodná je aj inhalácia vodných pár joxom, atroventom erdo-
medom a môže aj trochu alkoholu (vodka) do inhalačnej zme-
si. Cez deň užívajte mukosolvan, na noc codein 30 mg a je 
vhodné začať pichať fraxiparin forte 0,6 ml do kože brucha, 
ATB zinnat 500 mg 1x denne, a ak sa dá, aj ambulantne kyslí-
ková liečba cez nos a opakovaná telefonická konzultácia svoj-
ho ošetrujúceho lekára. 
Týmto spôsobom by prvý lekársky kontakt mohol odbreme-
niť nemocnice. Ak sa stav zhoršuje z hodiny na hodinu, po-
trebná je hospitalizácia. Pozitívnou správou je, že sa rodí liek 
na ochorenie Covid-19. Je to inhibítor 3D proteázy, ktorý za-
staví rozmnožovanie vírusu v ľudských bunkách. Takže nádej 
pre návrat do normálu existuje. Ďalšou perspektívou  je aj 
každoročné očkovanie proti Covidu-19 a jeho mutujúcej 
antigénnej štruktúre.

Aforizmus na koniec, platí len dnes: 
,,Seďte doma a budete vychádzať z údivu, čo vláda ešte vymyslí.“  
            - MUDr. ONDREJ KOLLÁR, lekár a poslanec BBSK -

Ilustračné foto.

MUDr. ONDREJ KOLLÁR



POKROK  9      8. marec 2021

np – 409

np – 434

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

Palivové drevo 
aj v malých objemoch.

Drobné vŕtacie 
a  búracie práce

Smrek suchý 25 cm: 0,050 prmu  3,90 €
Smrek suchý 33 cm: 0,066 prmu  4,95 € 

Požičovňa ručného náradia

np - 440

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

np 470

Som začínajúci farmár 

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)
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Pretože v tomto čísle venova-
nom MDŽ dávame viac pries-
toru ženám aj s netradičnými 
záľubami, oslovili sme na roz-
hovor aj učiteľku - poľovníčku 
a spisovateľku v jednom, na 
nasledujúci rozhovor. Požiadali 
sme ju, aby sa na úvod pred-
stavila. 
,,Pracujem v miestnej Mater-
skej škole ako učiteľka. Možno 
sa niekomu zdá moje povolanie 
s poľovníctvom kontroverzné, 
ale „moje“ deti v škôlke sa na-
učia uctiť prírodu. Sú schopné 
rozoznať jeleňa od daniela a 
srnca, dokonca vedia, že spomí-
naná zver – každá vo vlastnom 
časovom cykle – zhodí staré pa-
rožie a nasledujúci rok pridáva 
ešte krajšie. Poznajú lesné 
zvieratá, ich životné podmienky 
a k domácim zvieratám, vtáči-
kom pristupujú s empatiou. 
Majú správne hľadisko k lesu a 
životnému prostrediu.” 

 Kniha  Keď les na chvíľu 
stíchne, ktorú odporúčate po-
ľovníkom, psíčkarom a milov-
níkom prírody je vaša prvoti-
na? 

,,Poľovníctvo pre mňa pred-
stavuje hlavne pobyt v lesoch, 
na poliach a na čerstvom 
vzduchu.  Je to kontrast počet-
ných rozmanitých pocitov, kto-
ré človek spozná obdivujúc zá-
zračnú prírodu, štebotanie vtá-
kov, vlhký úsvit, zbožnú hudbu 
cvrčkov.
Keďže od malička žijem v pros-
tredí, kde ľudia medzi sebou 
komunikujú prevažne po ma-
ďarsky, svoje poľovnícke prí-
behy som napísala najskôr v 
maďarčine. Sú vydané pod 
názvom „Vadászhistóriák“ v 
budapeštianskom vydavateľ-
stve Hunor Magazin Kft v ná-
klade 800 kusov. V roku 2020 
ju predstavili na pódiu medzi-
národnej poľovníckej a rybár-

skej výstavy “FeHoVa BUDA-
PEŠŤ.”Až potom som sa roz-
hodla podeliť sa so svojimi 
poľovníckymi zážitkami aj so 
slovenskými čitateľmi poľov-
níckej beletrie. Lektorom knihy 
bol pán Mgr. Peter Kušík, v na-
šom okrese uznávaný poľovník 
a dlhoročný predseda výboru 
Slovenského poľovníckeho zvä-
zu vo Veľkom Krtíši, teraz už v 
dôchodkovom veku. 
Pán Kušík považoval tento 
krok za „veľmi šťastný ná-
pad“, pretože, citujem ho:
„Okrem iného aj z toho dôvo-
du, že mi neprichádza na um 

ani jedno meno autorky - 
poľovníčky, ktorá by sa podu-
jala položiť na papier svoje 
zážitky z poľovačiek a vydať 
ich v knižnej podobe. Doteraz o 
poľovníctve publikovali iba 
muži.“

O knihu sa zaujímajú v prvom 
rade poľovníci a psíčkari po-
ľovných plemien, ale na moje 
nemalé potešenie dostávam do-
bré ohlasy aj od nepoľovníckej 
verejnosti. Táto skutočnosť ma 
napĺňa veľkou spokojnosťou, 
keďže v dnešnom vratkom, ne-
násytnom svete je naliehavo po-
trebné, aby si ľudia všímali po-

ľovníctvo aj z pozitívneho hľa-
diska.

 Odkedy ste poľovníčkou?  

,,Okolitá príroda môjho domo-
va ma očarila už od detstva, a 
aj z tejto lásky sa vyznávam vo 
svojich príbehoch. Prvý poľov-
ný lístok som získala pred štr-
nástimi rokmi, to znamená že 
poľovníčkou som 14 rokov. 
Mojim poľovníckym sprievod-
com bol môj manžel, ktorý ma 
,,nakazil” poľovníckou vášňou. 
Viedol ma správnou cestou, ale 
ukázal mi aj krivú cestu poľov-

níctva a výber nechal na moje 
rozhodnutie. Bez neho by bola 
kniha prázdna a možno by bol 
takým i môj život.”

 V knihe opisujete vlastné 
zážitky a príhody z pobytu v 
prírode? 

,,Pred niekoľkými rokmi som 
začala zaznamenávať všetky 
svoje nevšedné poľovnícke 
zážitky. Niektoré som posielala 
do maďarských poľovníckych 
magazínov, prihlásila som sa do 
rôznych literárnych súťaží, na-
koniec ma šéfredaktor časopisu 
Hunor Magazín vyzval, že je tu 

čas, aby moje príbehy vyšli aj v 
knižnej podobe.
Okrem mojich vlastných skúse-
ností ožívajú na stránkach kni-
hy aj niektoré z manželových 
zážitkov. Vo svojich príbehoch 
často spomínam našich poľov-
ných psov najviac preto, lebo u 
nás sa psi stali členmi rodiny. 
Niekoľko mojich skúseností a 
nie jeden príbeh na stránkach 
knihy tomu nasvedčuje, že veru 
„poľovník bez psa je len polo-
vičným poľovníkom.“ 
Dlhé roky sme sa snažili zvidi-
teľniť aj našich štvornohých 
priateľov. Aktívne sme sa zú-
častňovali na výstavách, kde 
sme prezentovali viaceré pleme-
ná, ale naše najväčšie úspechy 
sme dosiahli - k nášmu srdcu 
najbližším národným pleme-
nom slovenského kopova. Tu by 
som rada poznamenala jedno 
štvorročné obdobie môjho 
manžela vo funkcii hlavného 
výcvikára tohto plemena v Klu-
be chovateľov slovenských ko-
povov.”  

 Vaša kniha je krásne ilus-
trovaná ...

,,Áno, rada by som sa po-
chválila a vyzdvihla, že vyda-
nie mojej knihy sa nakoniec 
stalo okresnou spoluprácou 
ilustrátora  Jozefa Diheneščíka 
a lektora Mgr. Petra Kušíka. 
Ilustrácie mladého poľovnícke-
ho priateľa umelca Jozefa 
Diheneščíka poskytujú knihe 
priam útulnú atmosféru, osobi-
tý duch. 
Titulný obrázok je tiež dielom 

...vždy bude ,,klíčenie, vždy bude jar!“ 
Zvyčajne sa v jarných mesiacoch konala v kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši obľúbená výstava 
poľovníckych trofejí, ktoré chodievali obdivovať hlavne muži, pretože poľovníctvu sa venuje pre-
dovšetkým mužské pokolenie. Aj tak však je bohyňou lovu práve žena – krásna Artemis alebo la-
tinsky Diana. Podľa povesti ju matka porodila na ostrove Ortygia deň pred Apolónovým naro-
dením. Diana je bohyňa lovu, preto je často zobrazovaná s lukom, ale je to súčasne aj ochrankyňa 
lesov a divej zveri. Priznám sa, že som donedávna poznala len jedinú poľovníčku a zhodou okol-
ností Dianu, bývalú političku. Nedávno ma však na sociálnej sieti zaujala fotografia ženy - poľov-
níčky EVY HÍVEŠOVEJ, rod. TÓTHOVEJ pochádzajúcej z Neniniec kde aj dodnes býva a 
nedávno vydala knihu KEĎ LES NA CHVÍĽU STÍCHNE. 

Životné krédo milovníčky prírody Evy Hívešovej – Tóthovej: ,,Údery prírody, oceľový zub mrazu alebo 
búrajúca sila povodne spôsobuje ujmu, ale čo ŽIJE, to nezničí natrvalo. Ohrievajúce lúče slnka, každá rastlina, 
ktorá sa – nezlomí - rozvinie sa každý rok. I nepretržité čvirikanie vtákov odkazujú človeku, že …

(Pokračovanie na str. 11)

Psi sú hlavnými hrdinami mnohých príbehov pani Evy ...

Učiteľka  EVA HÍVEŠOVÁ, 
 rod. TÓTHOVÁ, učí  milovať
 prírodu aj ,,svoje” deti. 
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jeho ruky a kresby pripojené k 
príbehom boli vytvorené pria-
mo pre knihu. 
Časť ,,Kopoviarske príbehy” 
preložil do slovenčiny náš starší 
priateľ Ladislav Szabó z Pláš-
ťoviec. Do prekladu ostatných 
poľovníckych zážitkov som sa 

chytila ja. Gramatickú korek-
ciu vykonal s presnosťou a dô-
kladnosťou tiež Mgr. Peter Ku-
šík. Na záver by som chcela 
poďakovať sponzorom, ktorí 
mi pomohli s vydaním knihy, 
čo nie je lacná záležitosť, preto-
že dnes môže ktokoľvek vydať 
knihu – potrebuje k tomu len 
peniaze.

,,Počas dlhých zimných večerov, keď oheň v krbe zaplní miest-
nosť červenou žiarou a útulným teplom, pri šálke horúceho čaju 
alebo pri pohári voňavého vína je príjemné pripomenúť si milé 
zážitky z minulosti. Na stene izby sú zoradené vzácne relikvie več-
ne - pamätných poľovačiek, ktoré raz rozprávajú o vlhkých 
úsvitoch, hlasných lesných koncertoch, mĺkvych zakrádaniach, 
inokedy vzbudzujú letné vône, praskot vetvičiek, či tlkot srdca....“, 
takto pozýva k začítaniu sa do jej knihy Eva Hívešová - Tóthová. 
Dokonca aj v najnovšom marcovom časopise Naše poľovníctvo 
uverejnili jednu z jej poviedok zo spomínanej knihy, o ktorej verí-
me, že si nájde cestu ku všetkým, ktorí majú radi prírodu a 
poľovníctvo. 

Doslov z pera autorky: 
,,Emotívna, jemná línia poľovníckych príbehov – si myslím -  ne-
pochybne prezradí skutočnosť, že pochádza z pera ženy. Priebeh 
lovu sprevádzajú nežné, niekedy takmer sentimentálne pocity, pre-
tože pre mňa poľovačka nie je iba o streleckej znalosti. Vážim si 
prírodu a milujem okolité lesy a polia svojho domova, kde som vy-
rastala. Oslavujem Stvoriteľa v každom strome, kvete, listu a 
zveri. Tajomné kúzlo lovu mi pomohlo prekonať všetky ťažkosti a 
skúšky, ktoré mi život predložil. Myslím si, že človek musí niekedy 
urobiť krok späť, aby sa dostal vpred. Život ma tiež prinútil za-
staviť sa, obdivovať krásu prírody a v tichosti venovať pozornosť 
Bohu. A podobne ako príroda - ktorá sa zdá byť v zime mŕtva, 
prelomiac tvrdé mrazy začína pučať a ožívať na jar – človek tiež 
dobieha, ba aj prekoná samého seba, ak pokorne vydrží a má 
ohľad na svoje okolie.“

(Dokončenie zo str. 10)

Takže by som sa rada poďakovala Okresnej poľovníckej komore 
a Okresnému výboru Slovenského poľovníckeho zväzu, a tiež ka-
marátom podnikateľom Júliusovi Micsovi z Vinice a Štefanovi 
Beňovi z Plášťoviec. Ak by si chcel niekto knihu objednať, stačí 
ak napíše na adresu:  beika06@gmail.com alebo môže zavolať 
na telefónne číslo  0905 795 808.  

Nech sa páči, zoberte do rúk moju knihu a začítajte sa:

...ale aj doslova 
rodinnými 

príslušníkmi. 
Na foto 

na výstave psov
 so Slovenským
 kopovom. 

Máte radi prírodu a  radi si prečítate peknú a poučnú kni-
hu? Autorka knihy KEĎ LES NA CHVÍĽU STÍCHNE EVA 
HÍVEŠOVÁ - TÓTHOVÁ  vám dáva možnosť ju získať za-
darmo, stačí ak nám pošlete do redakcie nasledovný kupón. 
Aby sme nemuseli žrebovať,  chceme aby o víťazovi rozhodli 
vaše vedomosti. Knihu získa ten, kto na lístok k nalepenému 
kupónu napíše najviac druhov štvornohej zveri, ktorá sa v 
našich lesoch nachádza. Budeme veľmi zvedaví na to, kto vy-
menuje najväčší počet zvierat, ktorých domovom sú lesy v 
okrese Veľký Krtíš. Na vaše kupóny budeme čakať do 21. 
marca 2021 a môžete ich poslať poštou alebo ak chcete ušet-
riť - stačí, ak ich vhodíte do poštovej schránky pred redakci-
ou POKROK, Ul. SNP 29 Veľký Krtíš. 

KEĎ LES NA CHVÍĽU STÍCHNE 

KUPÓN O KNIHU

Meno a priezvisko:

Adresa:
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Vaša prístupnosť a otvorenosť 
zmenám a novým veciam, ako 
aj zážitkom, bude na bode nula. 
Strojenosť bude vo vašom prí-
pade vyhrávať, ale na čo je to 
dobré? Jediné, čo tým po tieto 
dni dosiahnete, bude akýsi 
pocit samoty a univerzálnej ne-
spravodlivosti, nad ktorými 
však môžete zvíťaziť, ak k sebe 
pustíte hravosť a radosť. Vaša 
dlhodobejšie sa ťahajúca vnú-
torná nervozita a nespokojnosť 
sa vytratí spolu s vyriešením zá-
ležitosti, ktorá vás za posledné 
obdobie poriadne sužovala a 
ničila. Stane sa tak v druhej 
polovici týždňa. Pozor na všet-
ky druhy pokút a sankcií, ktoré 
budú na vás číhať snáď na kaž-
dom kroku.

Už od začiatku týždňa sa 
vnútorne postavíte do bojovej 
pozície a za každú cenu sa bu-
dete pokúšať raz a navždy si 
vyjasniť z očí do očí všetky me-
dziľudské, vzťahové nezrov-
nalosti (od partnerských cez 
rodinné až po priateľské). Vždy 
si dávate na čas a pred každým 
rozhodnutím potrebujete tráviť 
nejakú chvíľku osamote, tento 
raz sa bude vaše rozhodnutie 
týkať niekoľkodňovej cesty, 
ktorá vám bude ponúknutá. 
Okolnosti sa však postarajú o 
odklad, a tak zostanete na čas 
uväznení v stereotype bežných 
dní  medzi štyrmi stenami svoj-
ho obydlia. Využite tento čas a 
pustite sa do tvorenia a vytvára-
nia toho, v čom ste naozaj dobrí.

Zo všednosti dní sa vykľuje 
atraktivita každej minúty v 
každom dni. Nájdete v sebe po-
koj a budete si vychutnávať 
každučký moment spolu s poci-
tom vďačnosti za každú malič-
kosť, ktorá vám robí radosť. 
Veľmi veľa vecí ste na duchov-
nej úrovni pochopili, prijali a 
spracovali, za čo vám bude do-
priata pohoda a zdar. Na tento 
týždeň skrátka zakotvíte v is-
totách a akýkoľvek risk je u vás 
vopred odkázaný v smere po-
kušenia na neúspech. V rodine 
alebo medzi priateľmi sa bude-
te tešiť zo správy, ktorá 
zvestuje príchod nového  člo-
viečika na tento svet.

 

Nezahrávajte sa s citmi a pocit-
mi iných ľudí, nie je to pekné, 
manipulácia je vlastnosť, ktorá 
k Rakom ani trochu nesedí. Ne-
dokazujte si svoju veľkosť tým, 
že budete zraňovať iných. Tí 
Raci, ktorí patria medzi neza-
daných, by mali byť milí k ľu-
ďom, ktorí majú o vás záujem, 
inak riskujete, že stratíte člove-
ka, ktorý vás skutočne ľúbi. 
Zadaní Raci pre tieto dni nájdu 
vo svojom vzťahu pohodlie, 
lásku a spokojnosť. Finančne sa 
pokúste vyhnúť väčším a zby-
točným výdavkom. Nechajte sa 
svojimi najbližšími zlákať na 
menší, výlet, ktorý vám prinesie  
menší úlet z reality.  

Nedajte sa oklamať tým, čo 
vidíte, nie vždy je to realita, a 
preto ak si nebudete v niečom 
istí, spoľahnite sa na svoj úsu-
dok a hlavne na pocity a intu-
íciu. Začiatok týždňa sa pre va-
še znamenie črtá ako zdarný a 
podporený šťastím, avšak v 
strede prídu pracovné kompli-
kácie, ktoré budete mať pre 
zmenu vykompenzované v ob-
lasti lásky. Na krk vám bude 
šliapať žena, ktorá sa nevie a 
nechce spamätať z vlastného 
zlyhania a neúspechu. Koniec 
týždňa bude zasvätený rodine a 
univerzálnej láske, ktorú budete 
pociťovať všade, kde sa ocitne-
te. V zdravotnej oblasti vás po-
trápia popraskané žilky, pozor 
na dodržiavanie hygieny. 

Keď sa oslobodíte od náročnos-
ti, ktorú sami kladiete na seba, 
bude sa vám dariť viac. Ne-
klamte sa, nezavádzajte a už 
vôbec si nič nenahovárajte. Ot-
vorte oči, je čas na realitu, kto-
rá nie je až taká zlá, ako si mys-
líte. Pustite do svojho života vie-
tor, ktorý tak veľmi potrebu-
jete, aby ste vôbec vedeli, že ži-
jete. Nerozmýšľajte vopred nad 
tým, aký to bude mať na vás 
dosah, jednoducho si začnite ži-
vot vychutnávať plnými dúška-
mi bez nejakých obmedzení, 
prikázaní a zákazov (samozrej-
me v korešpondencii s tým, že 
to nebude ubližovať iným). Pri 
nákupoch si prekontrolujte 
každý finančný výdavok, ktorý 
dostanete. 

Nič vám nedáva toľko energie a 
sily ako rodina a jej hodnoty, 
na ktoré by ste za žiadnych 
okolností nemali ani len „nech-
tiac“ pozabudnúť. Už od za-
čiatku týždňa jej venujte toľko 
času, koľko je len možné. S ply-
nutím dní sa objavia menšie 
problémy, hlavne vo vzťahoch 
a to univerzálne, tieto akoby 
preskočia snáď do každého 
smeru. Nerobte paniku a radšej 
sa nad tým všetkým poriadne 
zamyslite, niečo sa vám tým 
naznačuje. Ak to všetko pocho-
píte a prijmete z toho plynúce 
osobné ponaučenie pripustíte 
svoje chyby, nadlho budete za 
vodou a problémy sa vám budú 
vyhýbať.
 

Celý týždeň bude zasvätený lás-
ke, partnerstvám a vzťahom. 
Všetko zlé sa vytratí a zostane 
len čistá láska, vďaka ktorej sa 
životom kráča ľahšie a istejšie. 
Dokonca aj neustálení Škorpió-
ni, ktorí v partnerstvách hľada-
li  a stále hľadajú im vyhovujú-
cu dokonalosť, majú vysokú 
pravdepodobnosť nájsť presne 
to, po čom túžia, preto venujte 
pozornosť každej iskre, ktorá 
pri kontakte s opačným po-
hlavím vznikne. V zabehnutých 
a fungujúcich partnerstvách 
pozor na skĺznutia a pokušenia. 
Čo sa týka práce – skúste si ju 
robiť systematicky a vyhnite sa 
tomu, že si ju budete nosiť do-
mov, oddeľujte prácu od súkro-
mia.  

Pokúste sa o čosi viac a razan-
tnejšie krotiť svoju dominan-
tnosť, ktorá by urobila viac 
problémov ako dobra. Nie kaž-
dý ju totiž prijíma tak zhurta a 
dobrovoľne, na okolie bude pô-
sobiť skôr odstrašujúco. Ob-
zvlášť sa ju pokúste z týchto 
dní vytesniť, ak spadáte pod 
ženskú časť strelcov. S plynúci-
mi dňami sa dočkáte osobného 
stretnutia, po ktorom ste túžili.  
Príde nečakane a v čase, keď 
ste už prestali v splnenie sľubu 
dúfať. Vždy chcete byť o krok 
vpred a vidieť ďaleko do bu-
dúcnosti, aby ste sa vyvarovali 
všetkého zlého. Prestaňte s tým 
a radšej sa sústreďte na prí-
tomnosť, v ktorej robíte stále 
tie isté chyby dokola.  

Nikdy nie je na škodu rozvíjať 
svoje schopnosti a presne to je 
smer, ktorým by ste sa mali 
uberať. Okrem toho vás upo-
zorníme na to, aby ste prestali 
riešiť   životy   iných ľudí, neza-
pájajte sa do žiadnych intríg a 
už vôbec sa neoddávajte posu-
dzovaniu, súdeniu a klebetám. 
Pýtate sa prečo? Áno, síce je to 
pre túto dobu priam národný 
šport, ale konkrétne vám by sa 
to mohlo nepekne vypomstiť, 
totiž mohli by ste spadnúť do 
siete, ktorú ste sami vytvorili 
(ako sa do hory volá, tak sa z 
nej ozýva a vy by ste mali rad-
šej zvoliť pozitívne hlasy). Viac 
si strážte svoje financie, s ktorý-
mi to ide vďaka neuváženosti 
strmhlav dolu kopcom.

Pre vás nie je nič stanovené, 
každý deň si vytvárate sami, 
ako aj všetky závery plynúce z 
riešenia vecí. Dá sa povedať, že 
všetko máte vo svojich rukách, 
viac sa vám bude dariť a vytvá-
ranie priebehu dní vám pôjde 
ľahšie, ak precitnete v pocite 
šťastia, radosti a priam akejsi 
vnútornej slnečnosti. Všetko si 
domyslite do konca. Jednou z 
vecí, ktoré vás môžu zaskočiť, 
je nedotiahnutie a neukončenie 
akejsi spolupráce, ktorú ste 
uzavreli s mužom a tým ste sa 
zaviazali k pravidelnému plne-
niu určitých, z toho plynúcich, 
záväzkov. Utekaním a zatĺka-
ním nič nevyriešite. Láska má 
zelenú.  

 

Nedajte sa oklamať sladkými 
rečičkami a sľubmi, vy budete 
„makať“ a niekto iný zožne 
slávu, preto to chce viac opatr-
nosti. Nepodpisujte nič, s čím 
nesúhlasíte, nie ste stotožnení 
alebo čomu nerozumiete, zamo-
tali by ste sa v nepeknej záleži-
tosti. Odhliadnuc od týchto ne-
príjemností, budete sa venovať 
rodine a všetkému milému, čo 
vám robí radosť. U ženskej čas-
ti je vysoká pravdepodobnosť 
otehotnenia, preto, ak túžite po 
potomstve, tak smelo do toho. 
Viac pozorujte svoje deti, niečo 
vám chcú povedať a dlhodobej-
šie naznačovanie zostalo bez 
vášho povšimnutie. Preto, ak 
spozorujete niečo neobvyklé, 
sami ich vyzvite k rozhovoru 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 
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 Predám dvojpodlažný 
rodinný dom v obci Glabu-
šovce -  po rekonštrukcii. 
Cena dohodou. 
 0944 466 218.       np – 483

 Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.       np – 237

 Kúpim prerobený jednoiz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
Podmienkou je väčšia kuchy-
ňa, kvalitné vymenené ra-
diátory a podlahy. 
 0910 664 145.        np- 260 

 Predám 1 – izbový slnečný 
byt na B. Nemcovej 13 vo V. 
Krtíši, VII. poschodie. Bez-
pečnostné dvere + plastové 

okná. Cena 25 000 €, prípad-
ne dohoda. 
 0911 245 920.        np – 443

 Súrne vymením 1-izbový 
vystierkovaný byt s plastový-
mi oknami na Novohradskej 
ulici za 2-izbový byt s balkó-
nom na Venevskej. Rozdiel 
ceny doplatím v hotovosti.
 0907 513 973.       np – 342

 Predám úplne nový, raz 
zapnutý tablet SAMSUNG 
Galaxy TAB A1 (T510) s 
10,1-palcovým TFT LCD 
displejom s rozlíšením 1920 × 
1200 px a 32GB úložiskom. 
Vhodný pre deti i dospelých, 
jednoduchý na ovládanie. 
Cena: 185 €. 
 0905 186 139.         np - 475

 Predám dvere, vnútorné 
pravé, plné. Cena 20 €/kus. 
Zn. Zachovalé.  
 0907 178 366.           np-484

 Predám nový rozkladací 
gauč oranžovej farby za 150 
€ a novú váľandu za 30 €.
 0908 694 894.           np-467

 Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, kuchyn-
ský stôl, konferenčné stolíky, 
stoličky, skriňu, 2 invalidné 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

vozíky, chladničku Calex s 
mrazákom, bicykel cestný, 
masážny vankúš, malý TV 
Orava, veľký TV Orava, 
nové boxovacie vrece s ruka-
vicami. Veľké koberce – 
nové. Zn. Všetko lacno. Kú-
pim doma tkaný behúň 2,5 - 
3 m. 
 0907 513 973.        np - 454

 Predám za symbolickú 
cenu 20 € vysávač – vodník.
 0910 989 479.        np – 379

 Predám nový tyčový vysá-
vač zn. ROVUS. 
 0907 850 917.        np – 429

 Vykúpim motocykle zn. 
JAWA, ČZ, SIMSON aj náh-
radné diely. 
 0908 912 928.        np – 481

 Predám náhradné diely na 
Ladu. 
 0910 505 028.        np – 469

A u t o  
m o t o

 0948 291 624 

Vykúpim 
autá (vraky), 
autobatérie, 
staré železo. 
Odtiahnutie 
a odhlásenie 
zabezpečím.

np – 389

 Predám nové zimné pneu-
matiky obuté na ráfikoch 6J 
x 15 ET 47, rozmer pneuma-
tiky 195 / 65 R15. Ďalej 
predám puklice GOLF – ori-
ginálne 15-tky a 16-tky. 
 0903 198 370.        np – 456

 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej 
hmoty na Čebovskej bu-
kovine. 
 0908 056 450.        np – 464

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo.

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

np - 450 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

 Predáme v Modrom Kameni na Strhárskej ceste 
pozemok s výmerou 4 202 m2 orientovaný na juh. 

Voda na pozemku, dostupné ostatné siete. 
Zatiaľ je vedený ako trávnatý porast, 

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np - 451 0905 358 389

 Predávate alebo kupujete dom či byt ? 
Najskúsenejší realitný maklér je Vám k dispozícii. 

Navyše som aj najlacnejší. Ing. Milan Chamula, 
Nataly reality, s.r.o., 

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np - 441

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši. 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

Nehnuteľnosti

 stavebné rezivo  hranoly, 
dosky, strešné laty aj s dopra-
vou za bezkonkurenčné ceny.
 drevené brikety 
- cena 160 € /pal./ tona, 
 palivové drevo štiepané 
buk  90 € /pal./ 1,5 pm. 

n
p

 -
 7

8
5

 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

 Kúpim akýkoľvek 
(prerobený aj v neprerobe-
ný) 2 alebo 3-izbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Svoje pí-
somné ponuky posielajte 
alebo vhoďte do poštovej 
schránky redakcie PO-
KROK. 

NIE SOM REALITKA. 
Odpoviem na každú ponuku.

np – 171
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 Predám naštiepané drevo, 
prípadne polienka. 
 0949 218 249.       np – 428  

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

 Predám ročnú jalovičku – 
nebola pripustená, váha 3 q. 
Vhodná na ďalší chov, prí-
padne na mäso. 
 0908 343 849.       np – 473

 Predám bravčovú masť – 
cena dohodou. Zn. Sklabiná.
 0904 065 552.      np – 465

 Predám zajace a ovcu. 
 0915 673 400.       np – 416

 Predám ošípanú, približne 
150 kg. Cena 2 €/kg živej vá-
hy.  0917 874 471.  np – 478

 Predaj jabĺk a orechov. 
 047 48 873 25.       np – 474

 Predám navrecovanú 
pšenicu 18 €/ q, jačmeň a 
seno v okrúhlych balíkoch 30 
€/ kus – po dohode doveziem. 
Volať od 18.00 – 21.00 hod.  
 0910 519 366.        np - 410   Chovateľstvo

np – 449    0905 790 110

Ponúkam 
 Štiepané tvrdé drevo 
v klietkach (1m x 1m x 1m) 
                  cena 63 €,

 palivové drevo: buk, cer, 
hrab, agát – predaj aj 1 prm,
                 cena 39 € za prm,  

 AKCIA:  
      Brikety z tvrdého dreva
       cena 192,00 €/paleta,

      Pelety A1 borovica/smrek 
        cena 3,30 €/15 kg. 
 CENY PLATNÉ DO VYPREDANIA ZÁSOB

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

 Hľadám prácu strážnika 
alebo prijmem prácu v lese, 
nie som živnostník. 
 0903 130 454.       np – 476

 Čašník s maturitou hľadá 
prácu v okrese Veľký Krtíš – 
zamestnanie nie je podmien-
ka v odbore. Prijmem aj bri-
gádu. 
 0911 714 413.       np – 468

 Hľadám prácu – som vy-
učený poľnohospodár (60 r.),  
pracoval som aj v nábytkár-
skej firme. Prispôsobím sa 
časovo – nebojím sa žiadnej 
práce! 
  0915 441 951.       np – 359

 Hľadám prácu v strojár-
skej výrobe – alebo inde. 
Ponúknite. 
 0949 149 035.        np – 419

 Hľadám si prácu ako 
strážnik alebo skladník. 
Mám 63 rokov – nastúpiť 
môžem hneď. 
 0905 409 431.         np - 427

 Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné aj 
sadbové a cibuľu. 
 0907 317 220.  np – 425

P r o d u k t y  
a p r e b y t k y

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

S T R O J E a  
N Á R A D I E

Predám zemiaky 
konzumné 
a kŕmne. 

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133. 

 np - 447
 

B u r z a 
p r á c e

np – 466

Ponúkame
 na predaj 
mostový žeriav,
 nosnosť 10t, 
rozpätie 10,5 m. 
Cena dohodou

P o n u k a  
s l u ž i e b   Predám 

štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

 np
 –

 4
33

Brány pre váš domov

   0904 803 453  

 0915 859 376
np – 448

Prerábky rodinných 
domov, bytových 
jadier, sadrokartón, 
obklady, plávajúce 
podlahy, drobné 
drevostavby.  

np - 346 0908 568 531

Ponúkame žalúzie za  
najvýhodnejšie ceny. Tiež 
vykonávame opravy a predaj 
rôznych typov žalúzií, vonkajšie 
plastové a hliníkové, rolety, 
markízy, zasúvacie dvere, 
protihmyzové sieťky, textilné 
žalúzie, garážové brány, 
bezpečnostné mreže, plastové 
okná a eurookná.

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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V súčasnosti je ťažké navštíviť 
nejakú webovú stránku, za-
pnúť si televíziu, počúvať rádio 
alebo otvoriť si noviny bez to-
ho, aby sme neboli konfronto-
vaní s pandémiou vírusu CO-
VID-19. Ešte aj aplikácie sociál-
nych médií pridali odkazy a vy-
skakovacie okná s informá-
ciami o víruse. 
Hoci je dôležité, aby sme zostali 
informovaní, rovnako dôležité 
je dávať si pozor na falošné 
správy a dezinformácie, ktoré 
sa šíria internetom. 

Ako ochrániť dieťa?
 
• Vyberte si jeden alebo dva dô-
veryhodné a renomované infor-
mačné zdroje, kde získate sprá-
vy, vyhnete sa nepravdivým 
oznámeniam a nevedeckým 
tvrdeniam. Hlavné spravodaj-
ské služby zabezpečujú pra-
videlný prísun informácií. Ofi-
ciálne správy nájdete tu. 
• Povzbudzujte svoje dieťa, aby 
si overovalo spoľahlivosť a dô-
veryhodnosť zdrojov. 
• Učte ho rešpektu, zodpoved-
nosti a kritickému mysleniu. 
Nikdy nie je príliš skoro na 
vštepovanie dobrých návykov; 
tieto zručnosti mu pomôžu chá-
pať prijímané informácie. 
• Nastavenia pre bezpečnosť, 
zabezpečenie a súkromie elek-
tronických na zariadeniach, v 
hrách a aplikáciách majú byť 
na primeranej vekovej úrovni. • 
Buďte informovaní o pod-
vodoch a učte svoje dieťa, ako 
nájsť a vyhnúť sa podvodom 
na internete. 
• Nastavte hranice vlastného 
používania internetu a dodr-
žiavajte ich. Pomôže to udržať 
vyváženosť a ísť príkladom-
dieťaťu.  
• Angažujte sa, upozorňujte na 
nevhodné správanie a uistite sa, 
že obsah, ktorý zdieľate na in-
ternete, je pravdivý a slušný. 
• Zabezpečte, aby vaše dieťa 
vedelo, kde má hľadať pomoc. 
Môžete sa doma viac rozprávať 
o online bezpečnosti, povedzte 
mu o linkách pomoci alebo 

podporných sieťach, alebo mu 
poskytnite tipy uvedené v tých-
to radách. 

Je dieťa vystrašené? 
 
• Vypnite notifikácie a použite 
aplikácie alebo zabudované 
prvky na monitorovanie alebo 
obmedzenie času, ktorý vy a 
vaše dieťa trávite na internete. 
• Skúste iné aktivity, napríklad 
čítanie kníh, športovanie alebo 
hranie hier. 
• Hľadajte pozitívne príbehy – 
zdravotníkov, policajtov, ktorí 
pracujú, aby znížili výskyt 
ochorenia COVID-19, starajú 
sa o chorých, zásobovanie kra-
jiny, výučbu detí, alebo sa inak 
podieľajú na spoločnom dobre 
nás všetkých. 
• Oslovte ľudí blízkych vášmu 
dieťaťu. Zistite, či môžu po-
skytnúť akúkoľvek podporu 
online alebo telefonicky. 
• Pravidelne kontrolujte, či je 
vaše dieťa v poriadku. Dajte mu 
vedieť, že ste tu pre neho a že s 
vami môže kedykoľvek hovoriť. 
Potom sa spolu zabavte!  

Čas na internete 

 Ak vaše dieťa používa online 
platformy alebo programy na 
učenie, snažte sa mu zabezpečiť 
zdravú rovnováhu medzi ča-
som stráveným na internete 
plnením školských a mimoškol-
ských aktivít, ako aj mimo in-
ternetu.  Tu je niekoľko užitoč-
ných tipov: 
• Počas hodín trávených doma, 
kedy sa dieťa neučí, stanovte 
časové limity, kedy a ako dlho 
môže byť vaše dieťa na inter-
nete. 
• Používajte dostupné technoló-
gie – rodičovská kontrola a ná-
stroje na monitorovanie času 
stráveného na internete vám 
umožnia odmerať a stanoviť 
časové limity na používanie elek-
tronických zariadení alebo pre 
prístup na internet. Čestne a otvo-
rene hovorte o tom, prečo chcete 
tieto technológie používať.  

• Vypnite notifikácie v apliká-
ciách sociálnych médií, aby ste 
minimalizovali  rozptyľovanie 
dieťaťa. 
• V závislosti od veku dieťaťa 
môžete prispôsobiť rodinný 
rozvrh, ktorý vám bude slúžiť 
na udržanie rovnováhy medzi 
časom stráveným na internete a 
inými činnosťami. 
• Do denného domáceho prog-
ramu zahrňte činnosti bez in-
ternetu, napríklad cvičenie, 
čítanie alebo stolné hry.  
• Skráťte vlastný čas strávený 
na internete, aby ste šli prí-
kladom! 

Internet + nekontrolo-
vaný čas detí na ňom 

= nebezpečie  

Dlhý čas trávený na internete 
môže mať negatívny vplyv na 
zdravie. Čo si treba všímať: 
• únava, poruchy spánku, 
bolesti hlavy • podráždené oči • 
zmeny v stravovaní • znížená 
osobná hygiena • nepretržité 
rozprávanie o konkrétnych in-
ternetových programoch, na-
príklad stránke na hranie • ex-
trémny hnev pri žiadosti o 
prerušenie či ukončenie činnos-
ti na internete • úzkosť alebo 
podráždenie pri vzdialení sa od 
počítača (mobilu) elektronické-
ho zariadenia • prejavy závis-
losti na internete alebo online 
hrách •  vzďaľovanie sa priate-
ľom a rodine • strata zmyslu 
pre reálny život   Ak si všimne-
te, že vaše dieťa zažíva tieto 
problémy, bude možno potreb-
né, aby ste zasiahli a pomohli 
mu vrátiť sa do normálu. Zváž-
te oslovenie odborníkov, pra-
covníkov online alebo telefonic-
kého poradenstva, alebo zavo-
lajte svojho lekára a požiadajte 
ho o radu.  

Rodičovská kontrola 
 Rodičovskú kontrolu zabezpe-
čujú softvérové nástroje, ktoré 
vám umožnia monitorovať 
správanie detí na internete a 
zistiť, s kým komunikujú a ob-
medziť alebo ohraničiť tak 
sledovaný obsah. Rodičovská 
kontrola sa dá tiež použiť na 
filtrovanie škodlivého alebo ne-
vhodného obsahu, napríklad 
sexuálneho obsahu „pre dospe-
lých“. Zároveň ju môžete vy-
užiť na monitorovanie, časové 
obmedzenie alebo blokovanie 

používania pripojených elek-
tronických zariadení a funkcií. 
 Hoci rodičovská kontrola môže 
fungovať ako efektívny nástroj 
na pomoc pri kontrole a obme-
dzovaní toho, čo vaše dieťa robí 
na internete, nie je úplne do-
konalá. Nič nenahradí aktívnu 
rodičovskú prítomnosť a do-
hľad nad činnosťami dieťaťa 
na internete. Rovnako dôležité 
je pomáhať dieťaťu vytvárať 
si dobré návyky týkajúce sa 
bezpečnosti na internete. 
 

Ako sa rodičovská 
kontrola používa? 

• Skontrolujte, či má váš WiFi 
router softvér, ktorý vám 
umožní nastavenie rodičovskej 
kontroly v celej rodinnej sieti. 
• Online si vyhľadajte renomo-
vané WiFi produkty vhodné 
pre deti, pričom použite pojmy, 
ako „routre vhodné pre deti“, 
„routre vhodné pre rodinu“ a 
„WiFi bezpečné pre deti“.  
• Vyskúšajte rodičovskú kon-
trolu, ktorá je k dispozícii na 
väčšine tabletov, smartfónov, 
počítačov, televízorov a hracích 
konzol. Pozrite sa na: Windo-
ws, Apple (iOS), Android s po-
užitím GooglePlay alebo Goog-
le FamilyLink. 
• Použite možnosť blokovania 
pomocou PIN kódu na smart 
televízoroch alebo možnosť od-
pojenia televízora od internetu, 
ak nepoužívate vlastnosti 
„smart“. 
• Použite rodičovskú kontrolu 
na obmedzenie používania 
mobilných dát dieťaťom. • Po-
užite opatrenia rodičovskej 
kontroly v službách streamova-
nia a na hracích konzolách na 
riadenie činností pri hraní. 
Možnosti nájdete po zadaní 
názvu služby streamovania ale-
bo konzoly a hesla „rodičovská 
kontrola“. 
• Stiahnite si alebo kúpte 
ovládače alebo filtre pre rodin-
nú bezpečnosť. Aby ste našli fil-
ter vhodný pre vás, prehľadá-
vajte internet s použitím poj-
mov ako „internetové filtre“ 
alebo „rodinné filtre“ a pozrite 
si ich recenzie. 
• Nastavte si vyhľadávače 
vhodné pre deti alebo si na 
elektronických zariadeniach 
zvoľte nastavenia bezpečného 
vyhľadávania, aby ste predišli 
nechcenému otvoreniu nevhod-
ných stránok alebo obsahu.  
 

Pandémia COVID-19  RADY K ONLINE BEZPEČNOSTI  pre rodičov
COVID-19 zapríčinil, že mládež trávi viac času doma, teda aj 
viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôso-
bov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a 
hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou 
prináša aj riziká. Rodičia majú teraz najlepšiu príležitosť pod-
poriť a usmerniť svoje deti tak, aby sa vyhýbali online rizikám 
a boli na internete v bezpečí. 

Médiá, dezinformácie a podvody 

Pokračovanie nabudúce
Zdroj: -MINISTERSTVO VNÚTRA SR-
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BOBA pohrebné služby s.r.o. Pôtor, 
 Hľadá spoľahlivých chlapov, 

aj predčasných a starobných dôchodcov na príležitostnú prácu 
(výkop hrobov a pohrebné obrady). 

Pracovný pomer formou dohody (plat 3,70 €/hod. v hrubom),  
vodičský preukaz vítaný. 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na 

 0908 342 507 alebo 0908 884 494

n
p

 –
 4

77

č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.2

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

 Vykupujem staré kroje 
a šatky kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem starožitnosti. 
  0908 627 952.       np – 422

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

np
 –

 48
2

  0951 220 889 

PONÚKAME VÝŠKOVÉ PRÁCE, 
NÁTERY STRIECH, OPIĽOVANIE 
STROMOV A SERVIS BICYKLOV.
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Základné požiadavky na kandidáta: 
- Predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle 
§3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v z. n. p., 
- úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie 
ekonomického smeru,
- práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Internet a iné),
- flexibilita a schopnosť pracovať samostatne,
- výhodou je prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva 
a rozpočtového hospodárenia obcí a znalosť 
príslušnej legislatívy v uvedených oblastiach.

Charakteristika pracovného miesta:
- Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva 
so zameraním na verejnú správu,
- spracovanie uzávierky, finančných výkazov 
a daňových priznaní, 
- personálna a mzdová agenda,

- správa majetku obce – nakladanie s majetkom podľa zákona 
o majetku obcí a verejné obstarávanie majetku,
- overovanie listín a podpisov,
- všeobecná administratíva spojená s chodom 
Obecného úradu, 
- finančné ohodnotenie v zmysle zákona 553/2003 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
- nástupný plat od 795,80 do 1.045,90 v hrubom. 

V prípade záujme je nutné zaslať:
a.) Písomnú žiadosť o prijatie 
(uveďte, prosím, aj telefonický kontakt).
b.) Profesijný životopis.
c.) Kópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní.
d.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a noviel.

Na adresu: Obecný úrad Pôtor, Pôtor č. 75, 991 03 Pôtor,  prípadne môžete kontaktovať: 
starostu obce Miroslava Činčuru, starosta@obecpotor.sk;  
tel. č.:  047 48 963 26,  047 49 113 19,  0903 307 957. 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.                                                    Miroslav Činčura, starosta obce, Pôtor 2. 3. 2021

Obec Pôtor prijme do zamestnania 
zamestnanca/zamestnankyňu ekonomického úseku 

Obecného úradu v Pôtri s predpokladom nástupu IHNEĎ. 

Banskobystrický samosprávny 
kraj spravuje cesty III. triedy 
na jeho celom území a ako iste 
viete, každoročne do ich opráv 
investuje stovky miliónov eur. 
Vlani sa o tom presvedčili napr. 
obyvatelia Kamenných Kosíh, 
Kosihoviec, Obeckova, Selian či 
Kosíh nad Ipľom. V nevyhovu-
júcom stave a takpovediac 
„rozbité“ sú ale aj viaceré 
úseky oveľa frekventovanejších 
ciest I. triedy. Tie vlastní štát a 
spravuje ich Slovenská správa 
ciest (SSC). Pre zaujímavosť, 
na Slovensku bolo podľa úda-
jov z roku 2016 presne 3 306 ki-
lometrov ciest I. triedy. To, že sa 
tieto cesty každý deň opotrebú-
vajú a ničia, si SSC uvedomuje, 
a preto si objednala opravu do-
kopy deväťdesiatich kilometrov 
ciest I. triedy s investíciou 23 
miliónov eur. „Najväčšia časť 
opráv bude v prvej fáze v Ban-

skobystrickom kraji. Za štyri 
roky máme v pláne opraviť až 
520 kilometrov,“ hovorí Minis-
terstvo dopravy a výstavby SR. 
Ako sme sa dozvedeli a ako pre 
POKROK potvrdila SSC, me-
dzi tridsať úsekov ciest I. 
triedy, ktoré tento rok prejdú 
opravou, boli zaradené aj dva 
úseky nachádzajúce sa v našom 
okrese. 
„Momentálne sa ešte pracuje 
na termínoch a harmono-
gramoch prác na jednotlivých 

úsekoch,“ odpovedal nám Ing. 
Pavol Strečok z odboru Inves-
tičnej výstavby a správy ciest. 
Potvrdil, že pokiaľ to povolí po-
časie, počnúc aprílom sa po-
stupne začne s rekonštrukciou 
úsekov „I/75 Hranica okresov 
LV/VK – odbočka Hrušov“, 
„I/75 Slovenské Kľačany – 
Závada“, ale napr. aj neďaleký 
úsek „I/75 Halič – Lučenec“.
Podľa údajov, ktoré nám SSC 
zaslala, päťkilometrový úsek 
od tzv. hrušovskej križovatky, 

ktorý často využívajú vodiči 
smerujúci do Nitry či Brati-
slavy, by mal stáť takmer 1,6 
milióna EUR a termín realizá-
cie tejto opravy je naplánovaný 
na 35 dní v rozmedzí mája a jú-
na tohto roka. Dva kilometre 
cesty na druhej strane okresu, 
t. j. medzi obcami S. Kľačany a 
Závada sa budú opravovať v 
takmer rovnakom termíne. 
Cena opráv tohto úseku je 550-
tisíc EUR. O niečo skôr, a teda 
od apríla, by sa počas štrnás-
tich dní malo opravovať 1,3 ki-
lometra úseku medzi obcou 
Halič a mestom Lučenec. Táto 
oprava bude stáť takmer 231-
tisíc EUR.
Dôvod na radosť majú aj vodi-
či, ktorí častokrát prechádzajú 
v okolí Tisovca, cez mesto Kru-
pina, či Starými Horami za 
Banskou Bystricou. Aj tieto 
úseky totiž prejdú obnovou, 
pričom cena obnovy viac ako 
45 kilometrov ciest na dvanás-
tich úsekoch v BBSK bude do-
kopy stáť takmer 11, 9 milióna 
EUR.
           -Mgr. ŠTEFAN KOČI-

Čoskoro nám obnovia sedem kilometrov ciest I. triedy
O zlom stave slovenskej cestnej infraštruktúry sa hovorí pravidelne. Nedostatočná sieť diaľnic a 
rýchlostných ciest, preplnené cesty I. triedy, rozbité cesty II. triedy a neudržiavané cesty III. triedy sú 
tým, na čo si častokrát zanadáva nejeden vodič. Pred časom sa v našom okrese otvorila aj prob-
lematika zničenej cesty-necesty, ktorou dennodenne musia prechádzať obyvatelia osady Škriavnik. 
Tento úsek cesty nemá majiteľa, a tak sa rozhoduje, kto si ju zoberie pod svoju správu, no takto zni-
čených ciest je na celom Slovensku mnoho.

 Takéto cesty by si prial každý vodič.  
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Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú 
počas nasledujúcich troch týždňov od 1. 
do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť ší-
renie infekcie, zamedziť importu nových 
variantov vírusu z rizikových krajín a 
zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 
21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa 
pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia 
pohybu, zastavenie výroby a uzavretie 
krajiny. Opatrenia prijala vláda na online 
rokovaní 28. 2. 2021 a vzišli z trojdňových 
(23. - 25. 2.) rokovaní predstaviteľov štátu 
a vedcov.

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť 
pomocou benefitov a kontrol. Pre všet-
kých členov domácnosti, ktorí musia byť 
v karanténe, sa zavedie COVID-prí-
platok. Má motivovať ľudí striktne dodr-
žiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická 
práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena 
rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintenzívniť 
náhodné fyzické kontroly dodržiavania 
karantény a zaviesť e-karanténu hneď, 
ako bude k dispozícii jej funkčná apliká-
cia.

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie 
prednemocničného manažmentu pacien-
tov s ochorením COVID-19. V obchodoch 
a mestskej hromadnej doprave bude od 8. 
marca povinné nosenie respirátora FFP2. 
Vo všetkých interiéroch bude respirátor 
povinný od 15. marca. Opatrenie sa ne-
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. 
Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby 
nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo 
vyhradených hodinách pre dôchodcov 
budú môcť nakupovať aj zdravotne pos-
tihnuté osoby a ich sprievod, na základe 
preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Zavedený má byť tiež prezenčný výkon 
práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do 
práce sa ľudia budú musieť preukázať 
potvrdením od zamestnávateľa s určením 
pracovnej doby a miesta výkonu práce. 

Predškolská a školská dochádzka bude 
umožnená deťom zamestnancov, ktorí 
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o 
žiakov v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl. Zamestnanci a 
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa 
samotestami. 
Samotesty sa majú distribuovať do do-
mácností, pričom pozitívne výsledky sa 
budú overovať RT-qPCR testom.

Výnimka na vychádzky do prírody mimo 
okres sa ruší. V prípade obyvateľov Brati-
slavy bude platiť možnosť vychádzok v 
rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s 
možnosťou aj do okresu Košice-okolie. 
Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vy-
chádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 
20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachova-
ný zákaz vychádzania len s výnimkou ces-
ty na nevyhnutný výkon práce a na nevy-
hnutné lekárske ošetrenie.

Pozitívne testované osoby už nebudú 
môcť chodiť do obchodu či vychádzať z 
domu na rôzne účely. Navštíviť budú 
môcť v odôvodnenom prípade iba lekára 
alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá 
im umožňovala napríklad vstup do po-
travín, by mal od 8. marca zrušiť hlavný 
hygienik SR.

Urýchlene sa má spustiť týždenné sek-
venovanie minimálne 500 náhodne vy-
braných pozitívnych vzoriek ochorenia 
COVID-19. Raz za dva týždne sa tiež 
majú pretestovať všetky pozitívne vzorky 
na prítomnosť mutácií britského a juho-
afrického variantu. Testovanie by sa tiež 
malo zacieliť na osoby s príznakmi, v 
ohniskách a potenciálnych ohniskách. 
Stratégia očkovania sa aktualizuje na zá-
klade dostupných dát z klinického skúša-
nia. Z uznesenia, ktoré vláda schválila, vy-
plýva tiež, že sa obnoví COVID automat. 
Sprísni sa aj režim na hraniciach.

 Vláda prijala 28. 2. 2021 nové opatrenia proti 
COVID-19, ak nezaberú, hrozí tvrdý lockdown 

  Zoznam mobilných odberových miest v meste Veľký Krtíš:  

Mnohí sa pýtate, či v redakcii robíme, a 
ako máte podávať inzeráty alebo 
oznamy. Hoci máme sťaženú prácu - 
redakčný ruch neustal a stále sa môžete s 
nami skontaktovať telefonicky alebo 
mailom.  Ak sa potrebujete s nami osob-
ne skontaktovať, volajte nám, prosím, na 
známe čísla: 

 0902 302 102 - Mgr. RUŽENA 
HORNÁČEKOVÁ, 

email: hornacekova.pokrok@gmail.com, 
 0910 989 479, 

Bc. JANA KAMENSKÁ,  
kamenska.pokrok@gmail.com   

Počet odberných miest je v okresnom meste naďalej sedem, 
na tri z nich sa dá objednať aj online:

 health.gov.sk/?ag-mom
1. ADOS-SALUBRITA, SNP 709/9, Po - Pi: 11.30 – 15.30 hod. a 16.00 – 20.00 hod.; 

So: 08.30 – 12.30 hod. a 13.00 – 17.00 hod.;
2. Bc. Viliam Greksa, Venevská 761/1, 9.00 - 17.00 hod., aj ONLINE;

3. Health Solutions, s.r.o., A. H. Škultétyho 948 (areál ELMOUR betón), 
8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.30 hod.;

4. IVIMED s.r.o., Železničná 1097/1, 9.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod., aj ONLINE;
5. RÚVZ V. Krtíš, Banícka 679, 13.00 – 15.30 hod.;

6. Štúrova s.r.o., Kultúrny dom, Nám. A. H. Škultétyho 4, 8.00 – 16.30 hod.;
7. VšNsP Veľký Krtíš, Nemocničná 456/1, 8.00 – 16.00 hod, aj ONLINE.

Korona život nezastaví 

Pretože je marec, ktorý zvyčajne patrí kni-
hám, aj ceny do februárovej kupónky  bu-
dú knižné darčeky. Do redakcie nám priš-
lo veľa hracích kariet, z ktorých sme vy-
žrebovali týchto troch výhercov, z ktorých 
každý jeden získa peknú knihu. Sú to: JO-
ZEF HVODLIK z Pôtra č. 119; VIN-
CENT DUDÁŠ zo Širakova č. 64 a MÁ-
RIA HENTEKOVÁ z Obeckova č. 118. 
Vo februári ste súťažili aj o hodnotné kni-
hy z vydavateľstva i527 a tentoraz sa šťa-
stie usmialo na KATKU KUKUČKOVÚ z 
POH 45, Veľký Krtíš, ktorá vyhrala knihu 
Ako som sa stala pani Lewisovou a ĽUD-
MILA HEGEDŰŠOVÁ z Vinohradníckej 
ulice 197 z Čeboviec zase vyhrala knihu 
Neúprosná hlbočina. 
Víťazom blahoželáme a prajeme im 
príjemné chvíle strávené s knihou a vám, 
ktorí ste nevyhrali želáme viac v šťastia v 
marcovej kupónke, kde môžete opäť zís-
kať pekné knihy. 

Kto vyhral pekné knihy? 

 Predám balíkovač na malé balíky 
FORTSCHRITT K 454, ďalej predám 
podmietacie disky 2 - radové záber 2m a 
rozmetadlo na umelé hnojivo AMAZO-
NE ZA- F 403 - cena  dohodou. 
Ďalej ponúkam na predaj okrúhle balíky 
lucerny - výška balíka 80 cm, cena za 1 ks 
/8, € - dohoda možná.  0908 908 206, 
 0918 450 864.                              np - 492

np – 421

 Prijmeme zámočníka do zámočníckej 
dielne. Plat 800 €/mesačne v hrubom. 
 047 49 110 40, 0905 471 624.     np – 487

 Predám detský bicykel Vedora za 80 € 
a bicykle pre dospelých VERTEC za 90 € 
a OLPRAN za 50 €. 
 0905 814 369.                                np – 488

I n z e r á t y   
po uzávierke

(Redakcia nezodpovedá za zmeny v opatreniach prijaté po uzávierke novín 3. 3. 2021) 
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KONTAKT: 0474831107
dosslovakia@procomp.sk,

Výroba a predaj stavebného reziva, predaj 
drevených obkladov, farieb, OSB, strešných 

krytín, zvodov, v ponuke aj impregnácia 
a hobľovanie. Výroba  a predaj suchých 

drevených WC na stavbu, chatu či záhradu, 
drevených udiarni, vyvýšených záhonov, 

búd pre psov, posedov, drevených sedení.

Inf.: 0903 807 474, osivovk@osivo.sk 
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