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Keď prichádzame k Tvojmu hrobu, 
postojíme a s vďakou spomíname 

na lásku Tvoju. Za Tvoju starostlivosť, 
obetu a starosti

 nech Ti dá Pán Boh večnej radosti.
S úctou a láskou si pripomíname smutné 
piate výročie 7. 3. 2021, kedy navždy 
dotĺklo srdce našej láskavej, šľachetnej 
a milovanej mamičky, starkej a prastarkej 

ANNY PAHOLÍKOVEJ, 
rodenej FILIPČÍKOVEJ 

zo Sklabinej (*10. 3. 1932). 
Svoju dušu poručila Pánu Bohu vo veku 83 rokov. 

Drahá mamička, nikdy nezabudneme na to všetko dobré, 
čo si pre nás v živote urobila, ako si obetovala celý svoj 

pracovitý život pre nás – Tvoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. 
Za všetko Ti ďakujú syn Jozef s manželkou Jankou, 

dcéra Ivetka s manželom Petrom, vnúčatá: Janka, Danka, 
Peter a Lenka s rodinami, pravnúčatá: Jurko, Kristínka, 

Emília, Eliška, Tomáško a Natálka, 
ako aj celá ostatná smútiaca rodina a známi.  

Spomíname s láskou a vďakou  

Človiečik, vitaj medzi nami! 
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. 

V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
V lučenskej nemocnici sa narodili bábätká z nášho okresu: 

2. 3. Mia z Horných Strhár, 7. 3. Natália z V. Krtíša, 
8. 3. Nina z Opavy. Detičkám a ich rodičom 

želáme veľa zdravia a šťastia. 

Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom blízko 
ku hviezdam. Pozdravy na stuhách 
a na rozlúčku veršov pár... 
28. 2. Ľudmila Bačová 1943 zo Závady; 
1. 3. Mgr. Anton Pierog 1941 z Veľkého 
Krtíša; 2. 3. Ladisláv Rác 1957 z Malých Stracín, 2. 3. Jaroslav 
Žingor 1952 zo Sklabinej; 4. 3. Jozef Štrbák 1960 zo Šútoviec, 
4. 3. Katarína Ubrankovičová 1961 zo Záhoriec; 6. 3. Pavel 
Beňovič 1956 z V. Krtíša; 9. 3. Katarína Mlynáriková 1934 z 
Horných Mladoníc. Česť ich pamiatke!

Ži dlho, mamička, 
  medzi nami

Človek odchádza, 
ale všetko krásne, 

čo nám dal, zostáva v nás. 
Dňa 11. 3. 2021 sme si viac ako 
inokedy pripomínali pätnásť

 smutných rokov, keď nás po dlhej 
a ťažkej chorobe opustil  

MARIÁN KOVÁČ 
 z Veľkého Krtíša. S láskou a žiaľom 

v srdciach spomínajú rodičia, sestra 
s rodinou a ostatní príbuzní. Nikdy nezabudneme. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Dlhých pätnásť rokov bez Teba   

Pri Tvojom krásnom výročí slzy 
sa tisnú do očí, srdce sa láskou 

rozbúši, radosť nám vchádza 
do duší. Bozky sa snúbia s objatím

 a pery šepcú dojatím: 
Ži dlho, mama, medzi nami, 

kým Teba máme, nie sme sami. 
V života Tvojho knihe strana sedemdesiata 

sa otvára, pripíjame si s Tebou, mama, 
perlivým vínom z pohára. 

Krásne sedemdesiate narodeniny oslávi 
15. marca naša milovaná mamička a starká 

EMÍLIA STRUHÁROVÁ 
z Modrého Kameňa. 

Na Tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom 
dojatí. Kto z nás a kedy drahej mame všetku tú lásku 
odplatí?! Iste len Pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej 
milosti. A preto nech Ťa dlho živí v šťastí, zdraví 
a radosti! To ti želajú: dcéry Marianna, Irena, 
Ružena s priateľom Vladkom. Vnučky Anetka, 
Martinka, Johanka, Erika s manželom Lackom 

a malé pravnučky Viktorka a Karinka. 
Starkej posielame veľkú pusu! 

Nepočuť už viac Tvoj hlas, 
no spomienky na Teba zostali v nás.

Prišiel koniec Tvojej cesty 
– niet z nej návratu, 

no láska a dobré činy 
nám zostali po Tebe tu.  

S hlbokým smútkom v srdci 
oznamujeme všetkým, 

že nás po ťažkej chorobe 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec a starký JAROSLAV ŠUHAJ
 (*9. 5. 1954)  z Malého Krtíša, ktorý nás opustil 
vo veku nedožitých 67 rokov. Navždy opustil milujúcu rodinu: 

svoju manželku Helenu, deti Marianku, Jarku, 
syna Petra a sestru Anna s rodinami. 

Lúči sa navždy od rodín Martinskej a Hívešovej, 
celej ostanej rodiny, všetkých kamarátov a známych. 

Milovali sme Ťa a Ty si miloval nás, tú lásku 
v nás nezničí ani čas. Odpočívaj v pokoji. 

Navždy zostaneš v našich srdciach   

Miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža, Komenského 3 Veľký Krtíš oznamu-
je, že v súvislosti s preventívnym predĺže-
ním núdzového stavu z dôvodu zabránenia  
šírenia ochorenia COVID 19 sú výjazdové, 
teda mobilné odbery plánované na rok 
2021, zatiaľ zrušené. Národná transfúzna služba SR Banská Bys-
trica má tento oznam zverejnený aj na svojej  web stránke. 
Darcovia, ktorí chcú darovať krv, tak môžu urobiť v Národnej 
transfúznej službe v B. Bystrici a na odber sa môžu objednať na 
telefónnom čísle 0908 991 461. Darca dostane časenku s presne 
určeným časom, ako aj  s podrobnými informáciami o pokynoch 
k odberu. 
     -J. UBRANKOVIČOVÁ, predsedníčka MS SČK V. Krtíš- 

Chcete darovať krv? 

Mnohí ste už pred časom reagovali na našu výzvu a prišli ste si 
fotky prevziať z nášho redakčného archívu tam, 

kam patria do vašich rodinných albumov. 
Stačí, ak nám aj zavoláte na  0910 989 479, zistíme, či máme u nás 
fotky vašich blízkych a dohodneme sa, kedy si ich prevezmete.                  

Máme plný archív vašich blízkych

- J K - 
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Na dodržiavanie protiepidemi-
ologických opatrení prihliadajú 
od začiatku mesiaca prísnejšie 
aj policajní príslušníci. „Od 
stredy 3. marca sú v teréne 
okrem policajtov v služobnej 
rovnošate aj policajti v civilnom 
odeve. Z taktického hľadiska 
presné počty a časy kontrol 
uvádzať nebudeme, môžeme 
však verejnosť ubezpečiť, že 
svoje úlohy plníme zodpovedne 
a s maximálnym nasadením,“ 
uviedla hovorkyňa Prezídia Po-
licajného zboru Denisa Bárdyo-
vá. 
S otázkou, ako vyzerá zvýšenie 
kontrol dodržiavania opatrení v 
praxi a koľko príslušníkov je 
na to denne vyčlenených v na-
šom okrese, sme sa obrátili na 
Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru vo Veľkom Krtíši. 
Ako nám povedal pplk. Mgr. 
VLADIMÍR MIKUŠ, zvýšená 
kontrola dodržiavania opatrení 
na zamedzenie šírenia ochore-
nia COVID-19 znamená zvý-
šený počet policajtov v pria-
mom výkone služby, ktorý je 
zameraný najmä na dodržiava-
nie opatrení, ktorými sú napr. 
zákaz vychádzania, povinnosť 
mať prekryté dýchacie cesty, 
dodržiavanie karanténnych opat-
rení, zákaz prevádzkovania ve-
rejného stravovania, zákaz pre-
vádzky kaderníctva, starostli-
vosti o ľudské telo či zákaz pre-
vádzky fitness centier. 
„V pôsobnosti Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru vo 
Veľkom Krtíši je, okrem bežné-
ho výkonu služby počas zvý-
šených kontrol každý deň vy-
členený maximálny počet síl a 
prostriedkov Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru,“ do-
pĺňa zástupca riaditeľa OR PZ 
VK. Prirodzene nás zaujímalo 
aj to, koľko priestupkov týka-
júcich sa porušenia protipan-
demických opatrení bolo v na-
šom okrese zistených od začiat-
ku roka. 
„V období od 1. januára 2021 
do 7. marca 2021 bolo prijatých 
a zistených celkom viac ako 540 
priestupkov týkajúcich sa 
porušenia protipandemických 
opatrení, za ktoré boli uložené 
pokuty vo výške takmer 20 000 
EUR, pričom najvyššia pokuta 
bola uložená vo výške 500 
EUR,“ hovorí pre POKROK 

pplk. Mgr. V. Mikuš. Pre zaují-
mavosť, za prvé dva mesiace 
nového roka riešila Polícia SR 
takmer 23-tisíc priestupkov v 
súvislosti s pandémiou. Z toho 
79 priestupkov sa týkalo otvo-
renia prevádzok a napr. 7 333 
priestupkov bolo v súvislosti s 
nenosením rúšok. Keď sa ale 
vrátime do okresu V. Krtíš, zá-
stupca riaditeľa  a zároveň ria-
diteľ odboru poriadkovej a do-
pravnej polície pokračoval, že 
ničím výnimočným nie sú ani 
prípady, keď býva polícii telefo-
nicky oznámené podozrenie o 
nedodržiavaní povinnej karan-
tény. Takéto podnety, keď napr. 
sused nahlási suseda, sú násled-
ne riešené prevažne napomenu-
tím a v blokovom konaní.

Kontroly 
aj v S. Ďarmotách, 
Rároši i v Peťove 

Okrem kontroly dodržiavania 
opatrení v uliciach sa policajní 
príslušníci sústredia aj na kon-
troly na hraničných priecho-
doch, s čím im pomáhajú aj 
Ozbrojené sily SR. Ako vieme, 
hraničné priechody v Sloven-
ských Ďarmotách a v Rároši 
zostávajú v tomto období otvo-
rené, no kontrola vás na nich 
neminie. „Príslušníci OR PZ vo 
V. Krtíši na hraničnom 
priechode v obci S. Ďarmoty 
vykonávajú kontrolu takmer 

počas celej dennej a nočnej 
doby. Na hraničnom priechode 
Kováčovce - Peťov, ktorý je 
uzavretý z maďarskej strany 
zátarasami a strážený vojakmi 

maďarskej armády, je vy-
konávaný monitoring počas 
celého dňa. Na území nášho 
okresu sa ešte nachádza niekoľ-
ko lávok pre peších, ktoré vedú 
ponad hraničnú rieku Ipeľ. 
Všetky tieto miesta sú z maďar-
skej strany vyznačené spôso-
bom, ktorý zakazuje prekro-
čenie štátnej hranice cez lávku 
a zároveň tieto lávky sú stráže-
né vojakmi maďarskej armá-
dy,“ informuje pplk. Mgr. V. 
Mikuš.

Lávky cez Ipeľ kontrolujú aj maďarskí vojaci 

Od začiatku marca sa pri vychádzaní z domu riadime znova sprísnenými pravidlami. Vláda Sloven-
skej republiky rozhodla o posilnení kontroly hraničných priechodov s okolitými štátmi, Úrad verej-
ného zdravotníctva nariadil nosenie respirátorov v interiéroch a novinkou sú aj prísnejšie podmien-
ky v zákaze vychádzania od 20.00 hod. do 1.00 hod. 

Sociálna poisťovňa sa v praxi 
stretla s prípadmi, keď sa 
rodičia domnievali, že im stačí 
potvrdenie zo školy o tom, že 
sa ich dieťa vzdeláva dištan-
čne. Pri dištančnom vzdeláva-
ní však môžu nastať dve rôzne 
životné situácie – ak je škola 
otvorená bez obmedzení a 
rodič nedá dieťa do školy len z 
vlastnej obavy pred nákazou, 
potvrdenie o dištančnom vzde-

lávaní nestačí na priznanie 
nároku na pandemické ošet-
rovné. Rodičovi nárok na túto 
dávku nevznikne.
Potvrdenie o dištančnom vzde-
lávaní bude rodičovi stačiť len 
vtedy, ak je prevádzka školy 
obmedzená rozhodnutím prí-
slušného orgánu.
Napríklad, ak niektoré školy 
zriaďovateľ svojim nariade-
ním otvoril tak, že obmedzil 

rozsah prezenčnej výučby, tzn. 
niektorým žiakom z prevádz-
kových dôvodov neumožnil 
prezenčnú formu výučby.
Týmto žiakom musí škola po-
skytnúť dištančnú formu 
vzdelávania, o čom vydá rodi-
čovi žiaka potvrdenie. 
V takomto prípade pri obme-
dzenej prevádzke školy roz-
hodnutím príslušného orgánu 
rodičovi nárok na pandemickú 
OČR vznikne. Príslušným or-
gánom, ktorý môže prevádzku 
školy uzavrieť alebo obme-
dziť, je buď minister školstva, 
zriaďovateľ, riaditeľ školy ale-
bo hygienik.                 -SP-

Dištančné vzdelávanie a nárok na pandemickú OČR 
Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, že z dôvodu starostli-
vosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba 
vtedy, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku 
na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia 
uvedeného v rozhodnutí príslušného orgánu o jej uzatvorení.

Iste, mnohých z nás obmedzovanie voľnosti, jednoducho poveda-
né, prestáva baviť. Nie je nám po vôli, že už rok nežijeme tak ako 
by sme chceli, a že už mesiace čakáme na to, kedy sa vrátime do 
predpandemického života. Pomôže nám k tomu aj očkovanie, kto-
ré na Slovensku aktuálne prebieha. Ako k tejto téme dodal pplk. 
Mgr. V. Mikuš, štátni zamestnanci a príslušníci PZ prejavili o oč-
kovanie záujem. Kým ale nebude zaočkovaná väčšina obyvateľov 
Slovenska, mali by sme sa riadiť ako pravidlami, tak aj odporúča-
niami. Bohužiaľ, boj s pandémiou stále výraznejšie nevyhrávame, 
preto musíme najbližšie týždne vydržať a zostať zodpovední. Je 
preto logické, že policajti v uliciach sa pri kontrole opatrení stretá-
vajú aj s negatívnymi reakciami verejnosti. 
„V mnohých prípadoch sa policajti stretávajú s pozitívnou reakci-
ou verejnosti, ale sú aj prípady, keď si občania neuvedomujú, že sa 
dopúšťajú protiprávneho konania a porušujú protipandemické 
opatrenia, pričom na vykonané kontroly reagujú negatívne,“ 
uzavrel zástupca riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru poriadkovej 
a dopravnej polície pplk. Mgr. Vladimír Mikuš.

         -ŠK- 

 Kontroly dodržiavania opatrení platných  
 od marca 2021 prebiehali už od prvých dní.  
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Vaše už nie sú a iným pomôžu 
Opäť je tu obdobie roka, v ktorom máte možnosť pomôcť niektorému z občianskych združení 
či neziskových organizácií. Vaše dve percentá z dane sú pre tieto subjekty veľmi dôležité. Po-
tvrdenie o zaplatení dane z príjmov si uchovajte a pridajte ho k vyhláseniu o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Do vyhlásenia doplníte svoje údaje a prípad-
ne aj údaje organizácie, pre ktorú sa rozhodnete (ak nie sú predtlačené). Ak ste zamestnanec a 
daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, Potvrdenie a Vyhlásenie môžete poslať na váš 
daňový úrad do 30. apríla 2021. Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 
marca 2021. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.
My sa vám pokúsime vaše rozhodnutie uľahčiť a ponúkneme vám pár dobrých tipov, o kto-
rých sme presvedčení, že u nich budú peniaze v dobrých rukách. 

 IČO: 173196170292  
Občianske združenie

SRRZ – RZ 
pri Základnej škole 

Komenského 4 
990 01 Veľký Krtíš 

 IČO:  37950312  
Občianske združenie 

pre podporu odborného 
vzdelávania 
Jarmočná 1 

Modrý Kameň
IČO: 22665226

Občianske združenie Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/ 11, 851 07 Bratislava 
Účet: VÚB – IBAN SK94 0200 0000 0000 3413 4592  
Z celého srdca ďakujeme  všetkým prispievateľom 2 % dane, 
ktorí prejavili dôveru našej organizácii. Príspevky budú použi-
té pre skvalitnenie činnosti našej organizácie, pre občanov s 
vrodeným  krvácavým ochorením. Pripravujeme pre deti letné 
tábory a pre dospelých organizujeme rehabilitačno-rekondič-
né  pobyty. Okrem toho organizujeme pravidelné stretnutia s 
odborníkmi na liečbu vrodených krvácavých ochorené. Viac 
informácií na www.shz.sk

 IČO:  35653809  
Združenie pre rozvoj 

Gymnázia Veľký Krtíš 
Školská 21 

990 01Veľký Krtíš

 IČO: 35673940  
Poďakovanie od Spoločnosti 

Augusta Horislava Škultétyho 
za venované 2 %  

Spoločnosť Augusta Horislava 
Škultétyho a jeho štatutárka 
Mgr. Mária Hroncová ďakuje 
priaznivcov, ktorí darovali 
2 % a prosím o zachovanie 
svoju priazne aj v tomto roku. 
Spoločnosť Augusta Horislava 
Škultétyho, Školská 21, 990 01 
Veľký Krtíš, OZ, Informácie 
nájdete aj na www stránke 
Spoločnosti A. H. Škultétyho. 
Ďakujeme.   

  IČO:  51103524   
Občianske združenie 

SMARAGDY 
 je združením 

pre onkologických 
pacientov, ich blízkych

 a zdravotníkov.
www.ozsmaragdy.sk/a2/

IČO: 45757861
Podporte Bežcov VK a darujte 2% dane z príjmu 

Milí priaznivci športu, dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o 
podporu našich športových aktivít. Patrí k nim aj Beh ulicami 
mesta Veľký Krtíš, ktorý sme minulý rok, aj napriek korone, 
zorganizovali, aj keď v obmedzenom počte. Veríme,  že sa ži-
vot opäť dostane do starých koľají a zase tu budú podujatia, 
ktoré sú ozdobou mesta. Naše údaje sú: Bežci VK o. z., 
Venevská 769/16 , 990 01 Veľký Krtíš, Vzor Vyhlásenia Vám 
odošleme, keď nám napíšete na náš email: bezcivk@gmail.com

 IČO: 37889346  
Občianske združenie

 SVETIELKO NÁDEJE 
Detská fakultná nemocnica

 s poliklinikou
Nám. Ludvíka Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

E-mail: office@svetielkonade-
je.sk, www.svetielkonadeje.sk

 IČO: 37827715 
Plavecký klub Veľký Krtíš, Škultétyho 1169,  990 01 Veľký Krtíš

Aj my sa uchádzame o 2 % vašich daní  
Veríme, že naši mladí plavci pod vedením vedúcej klubu Mgr. 
Janky Nociarovej sa aj po nútenom odmlčaní dostanú ľahko do 
svojej pôvodnej formy a opäť budú lámať rekordy v regionál-
nych aj celoslovenských súťažiach a budú zbierať medaily pre 
svoju radosť a pýchu svojich rodičov a klubu. 

 IČO: 42189195  
Občianske združenie

 DIVADLO 
ŠTEFANA KVIETIKA 

 Adresa:  Ľ. Štúra 834/11, 
990 01 Veľký Krtíš

  IČO:  51120046   
Občianske združenie 

ANJELIK 
Sídlo: Jána Poničana 

6113/5, Bratislava 
– Devínska Nová Ves. 

Zo srdca Vám ďakujeme!  

 IČO: 50714686  
Občianske združenie 

DOMI, o.z., 
Písecká č. 745/9, 9901 Veľký 
Krtíš, Bankový účet: 
SK4509000000005150242905, 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IČO:  31908977  Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., 
Nemocničná 1 Veľký Krtíš

IČO: 50500295
OZ Srdcom Strehovčania 

je občianske združenie zabezpe-
čujúce kultúrny a športový roz-
voj nielen v obci Dolná Strehová, 
ale regionálnymi podujatiami 
pokrýva celý región. Podujatia 
ako Školský Gladiátor, Cyklotú-
ra Mareka Báťku, Parlacký po-
hár s regionálnou súťažou vo va-
rení halušiek, či Strehovská heli-
gónka sú toho príkladom. 

Za Vaše 2% 
vopred ĎAKUJEME

 IČO: 50650432  
Občianske združenie

PRIATELIA HISTÓRIE 
NOVOHRADU, 

HRADIŠTE 23, 985 25 
Vážime si naše dejiny, váži-
me si našu históriu  

 IČO: 37889346  
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 
Detská fakultná nemocnicas poliklinikou, Nám. Ludvíka Svo-
bodu 4974 09 Banská Bystrica, E-mail: office@svetielkonade-
je.sk, www.svetielkonadeje.sk

IČO:  50662601  
ADAMko Kalmár 

SK548330000000210133951
2 Fio banka a.s. 

...aj tento rok sa o 2 % z vašich daní uchá-
dza vyše 6600 subjektov neziskových or-

ganizácií, občianskych združení a nadácií? 
... v minulom zdaňovacom období bol najnižší poskytnutý súhrn 
zaplatených daní 4,00 EUR pre Ateliér PK? ...najvyššiu sumu zís-
kala Nadácia Pontis – až 2.174.235,89 EUR? ...čo poviete, nestojí 
to za to, aby ste sa 2 % uchádzali aj vy? Alebo, ak viete o nejakom 
združení či nadácii, ktorým by sa 2 % daní zišli – píšte na adresu:
hornacekova.pokrok@gmail.com 

Viete, že ...

https://w-ww.ozsmaragdy.sk/a2/
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Takmer rok po vymenovaní no-
vej vlády sme sa rozprávali s 
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 
hovoria múdre knihy, prednos-
tu OÚ vymenúva a odvoláva 
vláda SR na návrh ministra 
vnútra. V prvý augustový deň 
minulého roka si tak do kresla 
prednostky sadla štyridsať-
sedemročná rodená Veľkokrtí-
šanka PaedDr. Mária Rechová. 
Ako z jej slov vyplýva, až tak 
často v ňom ale nesedí. 
„Výkon funkcie prednostky 
som si predstavovala ako dy-
namický proces, čo sa mi aj po-
tvrdilo. Kvôli momentálnej 
pandemickej situácii je dokon-
ca veľakrát aj omnoho dy-
namickejší. Do práce zvyčajne 
prichádzam krátko pred sied-
mou a bežne z práce odchá-
dzam pred štvrtou. Samozrej-
me, pri plnení pracovných po-
vinností a úloh nebolo ničím ne-
zvyčajným, že som spolu so 
svojimi kolegami odchádzala z 
práce večer o ôsmej, deviatej, 
desiatej, a to ako cez týždeň, 
tak aj cez víkend. V období 
plošného testovania bol pracov-
ný čas naozaj veľmi pružný. 
Stávalo sa mi, že som ráno priš-
la do práce, podpísala doku-
menty a o desiatej som už bola 
v Banskej Bystrici na zasadnutí 
pandemickej komisie a o dru-
hej som už sedela v kancelárii, 
aby som sa zúčastnila porady s 
MV SR cez webex. Od môjho 
nástupu do funkcie bolo preto 
len veľmi málo bežných dní. 
Vtedy ale dobieham agendu, 
ktorú počas riešenia priorit-
ných úloh nestíham,“ odpove-
dala nám v úvode rozhovoru na 
otázku, či pracovný deň pred-
nostky vyzerá tak, ako si ho 
PaedDr. M. Rechová pred-
stavovala. 
Do práce dochádza zo Želoviec, 
kde býva od svojich desiatich 

rokov a kde dokončila aj zá-
kladnú školu. Jej študijné kro-
ky pokračovali najprv na Gym-
názium A. H. Škultétyho V. Kr-
tíš a neskôr úspešne získala aj 
magisterský diplom na Univer-
zite Konštantína Filozofa v Nit-
re v odbore Pedagogika vše-
obecne vzdelávacích predme-
tov. „Doktorát som obhájila v 
roku 2011. Od roku 2008 som 
pracovala na Finančnej správe 
ako správca dane, kde som bola 
v zmysle zákona postavená do 
neplatenej zálohy na čas vy-
konávania funkcie prednostky 
OÚ V. Krtíš. Za prednostu 
Okresného úradu vo Veľkom 
Krtíši som bola Vládou SR vy-
menovaná dňa 1. 8. 2020,“ do-
plnila prednostka OÚ V. Krtíš.

► Pani prednostka, čo považu-
jete za najdôležitejšie kompe-
tencie Okresných úradov? Je 
niečo, čo by ste v rámci vašich 
právomocí okamžite najradšej 
zmenila k lepšiemu?
„Okresné úrady (OU) vy-
konávajú miestnu štátnu sprá-
vu na jednotlivých odboroch. 
OÚ V. Krtíš uplatňuje svoje 
kompetencie na organizačnom 
odbore, odbore živnostenského 
podnikania, odbore všeobecnej 
vnútornej správy, odbore krízo-
vého riadenia, Katastrálnom 
odbore, odbore cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, od-

bore starostlivosti o životné 
prostredie, Pozemkovom a les-
nom odbore. Nakoľko okresný 
úrad koordinuje a zastrešuje 
tieto odborné činnosti pre celý 
okres a je medzičlánkom medzi 
samosprávami, ale i občanmi 
okresu a ústrednými orgánmi 
štátnej správy, ktoré predstavu-
jú jednotlivé ministerstvá, vy-
medziť preto jeho najdôležitej-
šie kompetencie z môjho uhla 
pohľadu nie je možné. Každý 
jeden odbor so svojim zamera-
ním je dôležitou a neodlučiteľ-
nou súčasťou okresného úradu. 
Hoci v súčasnosti je odbor 
krízového riadenia značne v 
popredí, ostatné odbory plnia 
rovnako dôležité úlohy a čin-
nosti na svojom úseku.“

►Ako sa zmenilo fungovanie 
OÚ od začiatku pandémie? Zo-
stal čas na každodennú agendu 
úradu, resp. stáva sa, že sú 
lehoty niektorých procesov pre-
dlžované v dôsledku pandémie?
„Pandémia fungovanie OÚ vo 
svojej podstate, samozrejme, 
nezmenila a ani zásadne neovp-
lyvnila chod úradu. K výraz-
ným zmenám ale patrí zmena 
úradných hodín, ktoré sú 
stanovené na čas od 8.00 hod. 
do 12.00 hod. a tak, ako všade 
inde, pri vstupe do budovy je 
potrebné dodržiavať ustanove-
nia Vyhlášky ÚVZ SR č. 
47/2021, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejné-
ho zdravia k režimu vstupu 
osôb do priestorov okresného 
úradu, rovnako sa uprednost-
ňuje telefonická, elektronická a 
písomná komunikácia. Jednot-
livé odbory si však naďalej 
plnia svoje pracovné povinnosti 
v zákonom stanovených leho-
tách, lehoty z dôvodu pandémie 
predlžované, samozrejme, nie 
sú. Výnimkou bol iba odbor 
katastrálny, oddelenie zápisov 
práv k nehnuteľnostiam, ktorý 
bol z dôvodu nariadenej karan-
tény v dňoch 7. až 11. 12. min. 
roka pre verejnosť zatvorený. 
Podania týkajúce sa návrhov 
na vykonanie zápisu do kata-

stra nehnuteľností a geometric-
kých plánov na úradné overe-
nie bolo možné v tomto čase 
doručovať do náhradnej poda-
teľne na adrese J. A. Komen-
ského 3, 990 01 V. Krtíš. Tu bo-
lo samozrejme nemožné dodr-
žať zákonom stanovené lehoty, 
chod odboru bol však postupne 
obnovený, a aj vďaka výpomo-
ci kolegýň z Katastrálneho od-
boru Krupina sa zamestnan-
com katastra podarilo všetky 
zmeškané lehoty dobehnúť. V 
súčasnosti už aj katastrálny od-
bor funguje v klasickom pan-
demickom režime.
Tu by som chcela ešte spome-
núť aj odbor krízového ria-
denia, na ktorý, ako som už pí-
sala, sú v momentálnej situácii 
kladené zvýšené nároky. Aj na-
priek ich snahám bolo potrebné 
pri riešení určitých situácií, aby 
im vypomáhali aj kolegovia z 
odboru všeobecnej vnútornej 
správy, za čo im patrí môj úp-
rimný obdiv a úcta. Moje úp-
rimné poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa spolupodieľali na 
úspešne, ba priam ukážkovo 
zvládnutých situáciach, ktoré 
so sebou prinieslo riešenie pan-
demickej situácie. Odmietam 
akékoľvek vyjadrenia typu, že 
pri riešení testovania na úrovni 
okresu zlyhala miestna štátna 
správa.“

► Ako vnímate komunikáciu 
štátu smerom k Okresným úra-
dom týkajúcu sa riadenia pan-
démie? Sú pokyny pre vás, ako 
najvyššieho štátneho úradníka 
v našom okrese, jasne čitateľ-
né? Dostali ste už takú úlohu, 
ktorú váš úrad nemohol spl-
niť?

Prednostka veľkokrtíšskeho okresného úradu PaedDr. MÁRIA RECHOVÁ nám v rozsiahlom rozhovore prezradila: 

„Nebolo nezvyčajné, že sme boli s kolegami v práci do večera“
Niektorí čitatelia si možno spomínajú na reformu štátnej správy, ktorú v roku 2012 do svojho prog-
ramového vyhlásenia zahrnula vtedajšia jednofarebná vláda. Najväčšia plánovaná reforma od roku 
1989 niesla názov ESO – efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa. Súčasťou tejto reformy 
bol aj vznik Okresných úradov (OÚ), ktoré 1. októbra 2013 nahradili dovtedajšie obvodné úrady. K 
tomuto dátumu tak vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnoprávne členenie SR. 
Ich agenda sa rozšírila o špecializované úrady štátnej správy (obvodné úrady životného prostredia, 
obvodné úrady cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pod.).

(Pokračovanie na str. 7)

PaedDr. MÁRIA RECHOVÁ 

Vstup do budovy 
Okresného úradu Veľký Krtíš. 
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„Žiaľ, žijeme v zložitej dobe, 
ktorá skúša naše sily, trpezli-
vosť a hranice našich možností. 
Je treba priznať, že sme všetci 
omylní a áno, ani najlepší od-
borníci, akých Slovensko má, 
nemôžu vždy a s určitosťou 
tvrdiť, ktoré opatrenia budú tie 
správne a prispejú k zníženiu 
alebo zamedzeniu šírenia víru-
su. Určite to nie je jednoduché 
ani pre miestnu štátnu správu, 
ani pre samosprávy, ktoré sú 
konkrétnymi vykonávateľmi 
vládnych uznesení. Nezrealizo-
vateľné úlohy však nie sú, lebo 
kto hľadá spôsoby, určite ich 
nájde a napriek mnohým po-
chybnostiam a kritikám sa nám 
- zamestnancom okresného 
úradu - v spolupráci s našimi 
samosprávami, zdravotníkmi, 
armádou, zástupcami verejnej 
a štátnej správy a mnohými 
inými zložkami, podarilo všet-
ky úlohy, ktoré so sebou 
priniesla pandémia, v okrese V. 
Krtíš zvládnuť ukážkovo.“

► Koľko zamestnancov pracu-
je v tomto období z domu, a 
ako homeoffice hodnotia sa-
motní zamestnanci? Nedochá-
dza k nejakým prekážkam pri 
výkone ich práce?
„Práca z domu je najčastejšie 
využívaným opatrením zamest-
návateľov proti šíreniu CO-
VID-19, s cieľom zabezpečiť 
chod úradu, všetkých služieb a 
funkcií OÚ vo V. Krtíši pre ši-
rokú verejnosť (čoho dôkazom 
sú desiatky vybavených klien-
tov denne). Zamestnanci majú 
umožnené pracovať z domu od 
11. 1. 2021, nakoľko bolo abso-
lútne nevyhnutné nájsť spôsob, 
ako zamestnancov na pracovis-
kách prestriedať. Týmto spôso-
bom sa nám zatiaľ darí 
plnohodnotne zabezpečiť vyba-
vovanie klientov bez čakacích 
dôb a zároveň neohroziť infek-
ciou samotných zamestnancov 
ako ani klientov navštevujúcich 
klientske centrum okresného 
úradu. Zamestnanci toto opa-
trenie vítajú, a aj dôsledne do-
držiavajú, nakoľko im záleží na 
ochrane svojho zdravia, zdra-
via svojich rodinných príslušní-
kov, kolegov a v neposlednom 
rade aj klientov okresného úra-
du.“

► Existuje nejaká platforma 
(online meeting, semináre, 
porady ...), na ktorej diskutujú 
prednostovia všetkých OÚ na 
Slovensku? Vzniká na nich 
priestor na prípadné zdieľanie 
svojich rád a skúseností?

„Nemôžem vymedziť len jednu 
platformu komunikácie, samo-
zrejme, využívame rôzne spôso-
by komunikácie. Porady a rôz-
ne online mítingy sú pre pred-
nostov organizované centrálne 
jednotlivými ministerstvami po-
dľa potreby a aktuálnej situ-
ácie, ktorú je potrebné riešiť. 
Pokiaľ však potrebujeme riešiť 
problémy týkajúce sa len urči-
tého okruhu prednostov, tak 
sme v kontakte buď cez online 
mítingy, chaty, telefonicky, a ak 
je potrebné, pri dodržaní proti-
pandemických opatrení, tak aj 
osobnými poradami. Musím 
skonštatovať, že máme naozaj 
veľmi dobrú spoluprácu, po-
máhame si navzájom a vy-
mieňame si informácie a skúse-
nosti, s ktorými sa stretávame 
pri našej každodennej práci.“

► Koľkokrát už zasadol krízo-
vý štáb okresu a o čom sa na 
jednotlivých zasadnutiach dis-
kutovalo? Ako hodnotíte jeho 
pôsobenie?
„Vzhľadom k tomu, že na zá-
klade uznesení vlády sa už dlh-
šiu dobu predlžuje na obdobie 
40 dní na celom území SR NÚ-
DZOVÝ STAV, a podľa posú-
denia závažnosti situácie v ob-
vode okresu, je zvolávaná rozší-
rená  Bezpečnostná rada okre-
su. Do konca februára bola 
zvolaná päťkrát. Prerokovali sa 
na nej konkrétne úlohy uložené 
ústrednými orgánmi štátnej 
správy aplikované na naše po-
mery v okrese. Zloženie Bez-
pečnostnej rady okresu V. Krtíš 
zostáva zachované, tak ako je 
určené z ústavného zákona. Pô-
sobenie Bezpečnostnej rady je 
dané zákonom. Riadi sa a musí 
byť v súlade s osobitnými práv-
nymi predpismi s dôrazom na 
operatívne akty riadenia pri 
riešení krízovej situácie, preto 
aj hodnotenie pôsobenia a vý-
stupov z rokovaní je v súlade 
skôr z vyššie uvedeným kon-
štatovaním.“

► Stalo sa vám, že ste sa stretli 
s menšou vôľou spolupráce od 
orgánov, ktoré zastupujú a re-
prezentujú nominanti (členo-
via) strán, ktoré v princípe ne-
súhlasia so stranou, s ktorou ste 
spojená?
„Považujem sa za človeka, kto-
rý sa dokáže správať a komu-
nikovať profesionálne a v záuj-
me riešenia úloh a plnenia jemu 
zverených povinností stretávať 
sa a rokovať s ľuďmi, bez 
ohľadu farby ich trička, pri-
čom ale nestrácam zo zretele 
svoje morálne hodnoty a zása-

dy. Tie si vziať za žiadnych 
okolností nenechám. V princípe 
je môj štýl práce veľmi 
jednoduchý a spočíva vo vypo-
čutí si všetkých zúčastnených 
okresných predstaviteľov jed-
notlivých orgánov a vytvorení 
si na základe ich informácií ob-
raz o situácii v okrese. Tiež 
mám záujem dohodnúť sa 
spoločne na ďalšom postupe, 
kto a čo v rámci svojho úradu 
bude robiť a ako bude postupo-
vať a následne chcem priniesť 
rozhodnutie, ktoré vyplýva z 
mojich kompetencií a dôrazne 
dbám o to, aby som nezasaho-
vala do kompetencií týchto or-
gánov. Zároveň ale trvám na 
tom, aby nikto nezasahoval do 
tých mojich. Preto neviem, čo je 
to menšia vôľa spolupráce. Z fi-
nančnej správy som naučená, 
že úlohy, ktoré prichádzajú od 
nadriadených orgánov, treba 
realizovať v termínoch a spôso-
bom, akým je úloha vyšpecifi-
kovaná - nemusíme s ňou byť 
úplne stotožnení, ale je pre mňa 
záväzná, a preto ju treba uro-
biť. Menšia či väčšia nevôľa pri 
plnení úloh preto nehrá až takú 
dôležitú úlohu.“

► Ako ste vy osobne vnímali 
návrh niektorých poslancov 
NR SR (ktorý bol po kritike aj 
stiahnutý), podľa ktorého by 
vedúcich odborov OÚ bolo 
možné odvolať na návrh minis-
tra?

„Jednoduchšie sa pracuje s 
ľuďmi, ktorým dôverujete. 
Rozmenené na drobné -  nie 
som za čistky a dosadzovanie 
„našich ľudí“ za každú cenu, 
oceňujem odbornosť a korek-
tnosť, profesionalitu v práci ve-
dúcich zamestnancov. Ak však 
s niekým nedokážete nájsť 
spoločnú reč, robí vám prieky, 
ignoruje vaše rozhodnutia, ne-
plní vaše príkazy a teda nemáte 
v toho zamestnanca dôveru, ne-
môže zostať prilepený na vedú-
cej stoličke. To nie je správne, 
to je jedna stránka veci. Druhá 
je tá, že osobne poznám ľudí, 
ktorí boli odvolaní z funkcií, 
pretože neboli „našimi“ ľuďmi, 
nemali „právo“ zastávať vedú-
ce funkcie a podobne, a to roz-
hodne nie je v poriadku. Týchto 
ľudí treba odškodniť a treba 
im vrátiť stratenú česť a dôve-
ryhodnosť, o ktorú prišli len z 
politických dôvodov. Pokiaľ na 
Slovensku nesprehľadníme vý-
berové konania a nedovolíme 
ľuďom, aby napredovali vo 
svojej práci a vo svojom pra-
covnom zaradení na základe 
odborných a osobnostných 
kvalít, potom nám vzdelaní a ši-
kovní mladí ľudia budú odchá-
dzať do zahraničia, kde nemu-
sia riešiť, či majú to správne 
politické tričko alebo priateľa 
na telefóne. A čo zostane Slo-
vensku? Na to si už odpovie 
každý z nás sám...“
       Ďakujem za rozhovor...

Okresný úrad vo V. Krtíši má jedného prednostu, 60 zamestnan-
cov a keďže neleží v sídle krajského mesta, patrí medzi okresné 
úrady II. stupňa. Jeho osem odborov je rozdelených do štyroch 
budov. 
V budove OÚ V. Krtíš na Nám. A. H. Škultétyho 11 sa nachádza 
päť odborov, nakoľko OÚ V. Krtíš má aj svoje Klientske centrum, 
pričom jeho súčasťou sú aj zamestnanci Okresného dopravného 
inšpektorátu. Katastrálny odbor sídli v budove Mestského úradu 
na ulici J. A. Komenského 3, Pozemkový a lesný odbor má svoje 
pracovisko v budove ÚPSVaR vo V. Krtíši na ulici Imre Madácha 
2 a Odbor krízového riadenia sídli na Ulici Lučenskej 33.

Štyri pracoviská, osem odborov, 
šesťdesiat zamestnancov 

NÁZOV ODBORU VEDÚCI ODBORU

Organizačný odbor Ing. Miroslav Dohňanský

Odbor živnostenského podnikania Ing. Michaela Činčurová

Odbor všeobecnej vnútornej správy Ing. Erika Sujová

Odbor krízového riadenia Ing. Jaroslav Lentvorský

Katastrálny odbor Ing. Zuzana Kelementová

Odbor cest. dopravy a poz. komunikácií Ing. Jozef Fajčík

Odbor starostlivosti o životné prostredie Ing. Pavel Šalamún

Pozemkový a lesný odbor Ing. Jaroslav Filip

(Dokončenie zo str. 6)

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: red., archív M. R. -
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Článok sme začali o bábätkách, 
tých sladkých a bezbranných 
stvoreniach, o ktoré sa treba 
starať. Rovnako si našu opate-
ru a lásku zaslúžia aj naši se-
niori, ktorí sa však nachádzajú 
na opačnej časovej osi ľudské-
ho žitia... Čas im deň po dni 
ukrajuje zo síl a dáva pocítiť na 
pleciach ťarchu rokov. V ča-
soch, keď si opäť začíname 
uvedomovať, že človek nie je 
pánom sveta, sa niektoré prob-
lémy stali ešte ťažšími a pre-
kážky neprekonateľnejšími.
Dôchodcovia sú vekovou skupi-
nou, ktorá sa skloňuje často v 
súvislosti s pandémiou a majú 
byť viac chránení ako inokedy. 
Naporúdzi je svojim seniorom 
aj starostka Suchého Brezova 
Eva Cinkotová, ktorá sa stará o 
to, aby mali nakúpené po-
traviny, základné veci i lieky. 
Zabezpečuje im to všetkými 
možnými spôsobmi a neváha aj 
osobne robiť nákupy a ro-
znášať ich. Svoju prácu – 
starostky berie doslova a stará 
sa, ako vie a vládze. 

 Potvrdila nám to aj obyva-
teľka S. Brezova ANNA VY-
HNÁROVÁ: 
,,Mne stačí chodiť do obchodu 
raz za dva týždne, nemusím 
tam byť každý deň. Keď nej-
dem ja, tak mi pomáha dcéra, 
ale tá má malú dcérku, preto je 

dobré, že aj starostka je ochot-
ná. To môžem naozaj potvrdiť 
z vlastných skúseností. Čo sa 
týka liekov, našťastie nemusím 
brať žiadne lieky, teda okrem 
acylpyrínu – to je môj liek, tým 
sa liečim.“ 
Na otázku, či si myslí, že všetky 
tieto povinnosti starostka bude 
stíhať, pani Anna s úsmevom a 

presvedčene vyhlásila: 
,,No dúfam, ona zvládne všet-
ko! No je vždy lepšie, keď máte 
aj blízkeho, kto vám pomáha.“ 

 EVA PASIAROVÁ, bývalá 
starostka tejto obce: 
,,Sama som bola starostkou a 
viem, koľko je to povinností, 
vykonávať túto funkciu. Pani 
starostka to nebude mať ľahké, 
keď jej k nim pribudnú aj tieto 
povinnosti.“ Na otázku, ako 
rieši zásobovanie svojej domác-

nosti, pani Eva vysvetľuje, že je 
ešte sebestačná a o dodávku pe-
čiva má postarané: 
,,Chlieb nám nosí obchodník z 
Veľkého Lomu, on nám tašku 
zavesí na bránku a my si ju od-
tiaľ zoberieme, ostatné nákupy 
si robím osobne, chodím do ob-
chodu so známym, nevyužívam 
autobusovú dopravu.“ Rov-

nako potvrdila aj skúsenosti os-
tatných obyvateľov so svojou 
starostkou: 
,,Starostka nám pomohla s rúš-
kami, keď ich bol nedostatok  a 
teraz nám priniesla respirátory, 
a aj po jednom rúšku. Máme 
navzájom dobré vzťahy, keď 
jej zavolám alebo ju o niečo 
poprosím, je vždy ochotná po-
môcť.“ 

 EVA CINKOTOVÁ, starost-
ka Suchého Brezova: 

,,Naša obec má 92 obyvateľov z 
toho je viac ako 60% dôchod-
cov, preto je vekový priemer 
obyvateľov dosť vysoký – obec 
je prestárla. Mladí od nás od-
chádzajú, tí ktorí študujú na 
vysokých školách, sa už ne-
vrátia, lebo tam zostanú. Máme 
väčšinu žien, ktoré sú samé, 
vdovy bez manželov. 
Pomáha im jeden náš poslanec, 
ktorý im narúbe a nanosí drevo 
alebo pomôže čo treba. Po-
traviny nemáme, tak ich zaob-
starávam ja alebo poslanec, 
ktorý má obchod vo vedľajšej 
obci. Keď tieto naše obyvateľ-
ky potrebujú niečo nakúpiť, 
napíšu si zoznam a my im to 
prinesieme. Ak náhodou niečo 
v tom obchode nemajú, ďalší 
občan ich odvezie na nákup, 
alebo im nákup urobím ja. Tak-
to mnohé veci pre občanom 
riešime sami, nečakáme, keď 
nám vláda povie, čo máme 
robiť.“

 Ako vaši seniori zvládajú rok 
pandémie? 
,,Po prvej vlne pandémie bola 
obec ako vymretá. Ulice boli 
smutné a po Veľkej noci ľudia 
prestali vychádzať. Možno aj 
preto nemáme ľudí pozitívnych 
na Covid-19, lebo dodržiavajú 
nariadené príkazy a zdržiavajú 
sa väčšinou vo svojich domoch. 
Dedina akoby prestala žiť. Ľu-
dí nevidno, jedine keď sa raz za 

Pred mesiacom sme uverejnili článok o tom, že povestný bocian nosiaci deti, lieta pravidelnú linku 
do Dolnej Strehovej. Naopak, sú obce, kam lieta iba občas... Tým občas myslíme aj s odstupom jede-
nástich rokov. Tak je tomu aj v Suchom Brezove, prestárlej obci, kde sa minulý rok v auguste naro-
dilo po tomto dlhom čase dievčatko – Ingridka, ktorá tu aj so svojimi rodičmi zostala bývať. Starost-
ka EVA CINKOTOVÁ sa tomuto milému prírastku úprimne teší. Vzhľadom na súčasnú situáciu 
nebude robiť klasické privítanie, no určite Ingridku a jej rodičov obdaruje. Chystá sa im kúpiť 
ovocný stromček a iné darčeky, ktoré však budú prekvapením pre rodinu. Pre nás bolo prekvape-
ním, keď nám starostka prezradila, že v jej obci sa konalo privítanie občanov posledný krát pred 45 
(!) rokmi. Áno, nie je to preklep, čítate dobre a zhodou náhod medzi bábätkami, ktoré slávnostne 
obec privítala, bol aj manžel terajšej starostky pán Vladimír Cinkota. 

Chystajú privítanie do života takmer po polstoročí 
EVA CINKOTOVÁ, 

starostka Suchého Brezova

Eva Pasiarová je sebestačná, no ak by potrebovala pomoc, 
určite by neváhala o ňu požiadať.

Anna Vyhnárová (vľavo) je vďačná za pomoc 
zo strany starostky a jej pomocníkov.

Dobré časy budovy potravín sú už preč - obec 
s necelou stovkou obyvateľov  by určite neuživila 
ani jedného podnikateľa - obchodníka.

(Pokračovanie na str. 9)
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týždeň testuje, vtedy sa zhro-
maždia, porozprávajú, čo majú 
nové.“

 Vieme, že vaši rodičia nepo-
chádzajú z tohto kraja, kde ste 
sa narodili a prečo ste zapustili 
korene v tomto okrese?
,,Tak to je zaujímavé,“ odpove-
dá s úsmevom pani Eva: ,,Moji 
rodičia bývali v Brezne, kde 
som sa aj ja narodila. Za komu-

nistov, keď som mala osem ro-
kov, sme sa prisťahovali sem – 
na Dolniaky, kde  moji rodičia 
dostali prácu na PD Suché 
Brezovo Veľký Lom. Tu som 
zostala, lebo som si tu našla 
manžela. Naopak, moji bratia 
sa narodili vo Veľkom Krtíši, 
ale priženili sa do Brezna, kde 
býva ešte môj ocko. Maminka 
už, žiaľ, nie je medzi nami.“ 

 Pani starostka, počas nášho 
rozhovoru ste veselá a optimis-
tická a pôsobíte ako žena činu. 
Čo pre vás znamená práca 
starostky, čo je na nej pekné a 
čo ťažké? 
,,Oslovenie starostka sa mi prá-
ve nepozdáva – budem sa ňou 
cítiť, keď niečo dokážem. Preto 
aj občanov nabádam, aby ma 
volali familiárne – krstným me-
nom. Túto prácu mám veľmi 

rada. Moje okolie ma už mohlo 
za ten čas, čo som vo funkcii 
spoznať, že keď sa do niečoho 
pust´m, tak to chcem urobiť nie 
na sto ale dvesto percent. 
Nebojím sa žiadnej roboty – 
veď spolu s mojimi tromi akti-
vačnými pracovníkmi pracu-
jem zároveň. Chytím náradie 
poďme – keď treba spíliť suché 
vetvy zo stromov, pokosiť či po-
mulčovať. Robím to aj preto, 
aby som týmto mojim trom po-
mocníkom ukázala, ako ktoré 
náradie treba používať. Práca 
starostky je ťažká aj v tom, že 
keď si myslíte, že ste niečo už 
zvládli a ukončili, príde opäť 
nová výzva. Napríklad teraz co-
vid.“ 

 Čo podľa vás, nám všetkým 
Covid-19 zoberie a čo naopak  
nechá? 
,,Okrem toho, že mnohí z nás 
stratili či ešte nedajbože stratia 
svojich blízkych, bojím sa, že 
prídeme o svoje životy, aké sme 
žili predtým. Mnohí naši oby-
vatelia majú svoje rodiny mimo 
obce či nášho okresu a tak sa 
prestali navštevovať. Dlho ne-
videli svojich najbližších – deti, 
vnúčence. To mnohí zvládajú 
veľmi zle a vidno to na ich psy-
chike. Starší ľudia sa máloktorí 
vedia kontaktovať prostredníc-
tvom nových technológií - 
mobilu či internetu, preto sa cí-
tia byť osamelí.   
Aj ja sama sa cítim ako uväzne-
ná a vidím to aj na našich obča-
noch – zabudnú sa medzi sebou 
zhovárať, lebo nemôžu. Je to 
správne, chránia sa, aby sa ne-
nakazili, no bojím sa, že čo uro-
bí covid s naším komunitným 
životom. Posledné roky sa obec 
začala preberať ku životu aj po 
stránke kultúrnej a spoločen-
skej. Začali sme spolu tráviť 
Silvestra a mali sme niekoľko 
podujatí. Ako to bude v budúc-
nosti, ešte nevieme, to bude na-
ša spoločná daň z covidu.“  

Eva Cinkotová zabezpečila
 pre svojich občanov aj respirátory,
 ktoré osobne rozniesla.

(Dokončenie zo str. 8)

Starostka nemá
 problém chytiť 
do rúk krovinorez, 
kosačku či pílu 
a zručne 
sa s nimi 
oháňať.

-red-

Agrorezort v týchto dňoch vy-
zýva všetkých pestovateľov, 
aby sa pri nákupe príprav-
kov na ochranu rastlín riadili 
platným Zoznamom autori-
zovaných prípravkov na 
ochranu rastlín a prípravkov 
na ochranu rastlín povo-
lených na paralelný obchod 
(tzv. Zelená kniha), ktorý je 
zverejnený na webovom sídle 
Ústredného kontrolného a 
skúšobného ústavu poľno-
hospodárskeho v Bratislave 
(ÚKSÚP). ÚKSÚP zároveň 
prevádzkuje verejnú webovú 
aplikáciu prípravkov na och-
ranu rastlín a pomocných 
prípravkov s názvom „Infor-
mačný systém pre prípravky 
na ochranu rastlín“.
Poľnohospodári by pri kúpe 
prípravkov na ochranu rast-

lín mali od svojich dodávate-
ľov vyžadovať číslo rozhod-
nutia o autorizácii alebo číslo 
rozhodnutia o povolení na 
paralelný obchod ponúka-
ných prípravkov. Takéto vý-
robky sa odporúča nakupo-
vať od spoľahlivých a overe-
ných dodávateľov. Ďalej je 
vhodné vždy si overovať in-
formácie v popise tovaru na 
samotnom balení s popisom 
tovaru na sprievodných a 
fakturačných dokladoch. Fa-
lošné výrobky predstavujú 
mimoriadne riziko pre rastli-
ny, zdravie ľudí, život zvierat 
a môžu viesť k nezvrátiteľ-
ným škodám na životnom 
prostredí.
V prípade podozrenia na 
nelegálnosť prípravkov je po-
trebné bezodkladne kontak-
tovať príslušného fytoinšpek-
tora v danom regióne resp. 
ďalších zástupcov Odboru 
ochrany rastlín ÚKSÚP, prí-
padne MPRV SR alebo 
Kriminálny úrad finančnej 
správy (KÚFS).

 Pozor na falšované prípravky
 na ochranu rastlín 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky (MPRV SR) v súvislosti so začiatkom pes-
tovateľskej sezóny upozorňuje používateľov prípravkov na 
ochranu rastlín na vysoké riziko nákupu ilegálnych príp-
ravkov. V dostupnej ponuke sa totiž môžu vyskytnúť falšo-
vané prípravky, ktorých pôvod a zloženie nie sú známe. Ta-
kéto výrobky môžu prestavovať vysoké riziko nielen pre 
ošetrované rastliny, zdravie ľudí, ale v neposlednom rade aj 
pre životné prostredie. Podozrenia môžete hlásiť aj priamo 
na e-mail, ktorý zriadilo MPRV SR.

Kontakt na MPRV SR: Ilegalne.pripravky@land.gov.sk. 
Zelená linka KÚFS 0800 110 110 alebo

 oskufs@financnasprava.sk.                

Inf.: 0903 807 474, osivovk@osivo.sk 
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Kvalita absolventa a jeho uplat-
niteľnosť na trhu práce je silne 
spätá s prístupom študenta ku 
štúdiu. Kľúč k úspechu má 
mládež vo vlastných rukách, 
podmienky štúdia na regionál-
nych stredných školách sú na 
vysokej kvalitatívnej úrovni.
Politika zamestnanosti je silne 
ovplyvňovaná vyspelosťou regi-
ónu, prírodnými podmienkami 
a geografickou polohou. Región 
v pôsobnosti ÚPSVaR Veľký 
Krtíš je predurčený na poľ-
nohospodársku výrobu (diver-
zifikácia energetických zdrojov 
a palív).
Nosné výrobné odvetvia:
- Strojárenský priemysel,
- potravinársky priemysel,
- textilný priemysel.
Úradu sa podarilo zastabilizo-
vať nárast evidovanej miery 
nezamestnanosti nástrojom NP 
Prvá pomoc. Prijaté protipan-
demické opatrenia obmedzili 
možnosť vykonávania vzdelá-
vacích aktivít úradom, zároveň 
boli obmedzené aj ďalšie ná-
stroje aktívnej politiky trhu 
práce, čo spôsobilo mierny ná-
rast evidovanej miery neza-
mestnanosti. Úspešne sa nám 
podarilo podporiť zamestnáva-
nie a tvorbu pracovných miest 
na konci minulého roka národ-
ným projektom „Pracuj, zmeň 
svoj život“.
Zásadný problém pri zlepšova-
ní situácie na regionálnom trhu 

práce predstavuje vysoký po-
diel evidovaných uchádzačov o 
zamestnanie s nízkym dosia-
hnutým stupňom vzdelania (ne-
ukončené základné vzdelanie, 
ukončené základné vzdelanie). 
Preto považujeme za kľúčové 
ukončenie štúdia na stredných 
školách. Z pohľadu úradu je 
štruktúra študijných a učeb-
ných odborov regionálnych 
stredných škôl vhodne navo-
lená. Nielen regionálny trh prá-
ce, ale aj pracovný trh EÚ vy-
žaduje flexibilnú a vzdelanú 
pracovnú silu. Kritickú situáciu 
pozorujeme z dôvodu dlhodobo 
chýbajúcich odborníkov v 
zdravotníctve, strojárenstve, 
stavebníctve, IT sektore a poľ-
nohospodárstve.
Tu je nutnosť úzkych väzieb 
vzdelávacieho systému a výrob-
ných prevádzok na regionálnej 
báze – duálne vzdelávanie.
V nadväznosti na Burzu infor-
mácií 2021 pre zlepšenie infor-
movanosti rodičov o možnos-
tiach štúdia ich detí na regionál-
nych stredných školách úrad 
bude prezentovať ich propa-
gačné videá na prezentačných 
systémoch vo vstupných pries-
toroch. Zároveň budú sumari-
zované výstupy stredných škôl, 
úradu sprístupnené aj na 
youtube z dôvodu zvýšenia in-
formovanosti rodičov – zvyšo-
vanie informovanosti v nadväz-
nosti na dopyt na trhu práce.   

Študijné odbory 4-ročné
 Kuchár, 
 Čašník - servírka
 Obchodný pracovník
Učebné odbory 3-ročné
 Kuchár
 Čašník - servírka
 Cukrár
Mäsiar - lahôdkar
Krajčír - pánske odevy

Krajčír - dámske odevy
Murár
Stolár
Inštalatér
Učebné odbory 2-ročné
Stavebná výroba
Spracúvanie dreva
Praktická žena
Nadstavbové štúdium
Podnikanie v remeslách
 a službách

 
v kontexte požiadaviek regionálneho trhu práce
Burza informácií 2021

Študijné a učebné odbory 
regionálnych stredných škôl k 10. 2. 2021

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie V. 
Krtíš, pod vedením riaditeľky PhDr. Eriky Drgoňovej a Mgr. Moni-
ky Bečkeiovej v spolupráci s ÚPSVaR V. Krtíš  a regionálnymi 
strednými školami z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 dňa 
2. 3. 2021 zrealizovali burzu informácií online formou. ÚPSVaR V. 
Krtíš zastupoval Ing. Marián Balko – riaditeľ úradu a PhDr. Renáta 
Hudecová –  dočasne preložená na miesto riaditeľky odboru služieb 
zamestnanosti. Ako úrad sme sa sústredili najmä na situáciu na trhu 
práce, zamerali sme sa na požiadavky trhu práce. Cieľom bolo zlep-
šenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl. Stredné školy 
predstavili ich študijné a učebné odbory, ktoré sú z pohľadu ÚPS-
VaR atraktívne pre zamestnávateľov.

 Nedostatkové profesie na trhu práce v okrese V. Krtíš  
Výrobné odvetvia: Strojárenstvo * Elektrotechnický priemysel 
* IT technológie * Agrosektor
Občianska vybavenosť: Stavebníctvo * Servis osobných auto-
mobilov * Profesionálny vodič * Gastronómia 
Štátna a verejná správa: Lekár * Zdravotná sestra * Zubný 
lekár * Sociálne služby. Kritická situácia je z dôvodu dlhodobo 
chýbajúcich odborníkov v zdravotníctve, stavebníctve, 
IT sektore a poľnohospodárstve. Úzka väzba vzdelávacieho 
systému a výrobných prevádzok na regionálnej báze je nutná. 

Učebné odbory – 3 ročné
 Poľnohospodárska výroba 
 Záhradníctvo 
(kvetinár, zeleninár, ovocinár)

 Stavebná výroba 
  - murárske práce
 Stavebná výroba 
 - stavebné stolárstvo

► Osemročná forma štúdia, Štvorročná forma štúdia

Študijné odbory 4 - ročné
► Mechanik mechatronik, 
Mechanik elektrotechnik 
Grafik digitálnych médií, 
Učebné odbory 3 - ročné
Elektromechanik 

– úžitková technika
- Technicko - administratívny 
pracovník
- Strojný mechanik
Učebné odbory 2 - ročné
- Strojárska výroba

Učebné odbory 3-ročné
 Záhradník
 Poľnohospodár-služby
Učebné odbory 2-ročné
 Poľnohospodárska výroba
Nadstavbové štúdium 2-ročné

 Záhradníctvo 
 (maturitné nadstavbové štú-
dium)
 Záhradníctvo - záhradná 
 a krajinárska tvorba 
  (pomaturitné štúdium)

Ing. MARIÁN BALKO – riaditeľ ÚPSVaR a PhDr. RENÁTA HUDECOVÁ –  dočasne preložená na miesto riaditeľky odboru služieb zamestnanosti.

Stredná odborná škola Veľký Krtíš

Gymnázium A. H. Škultétyho V. Krtíš

Spojená škola Modrý Kameň 
Obchodná akadémia

Spojená škola Modrý Kameň
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stredná odborná škola Želovce

Všetky informácie o učebných a študijných odboroch si žiaci 
a ich rodičia môžu prečítať na stránke školy 
www.ssmk.edu.sk. Škola je aktívna aj na sociálnych sieťach: 
 Spojená škola M. Kameň,  Spojená škola M. Kameň, tik 
tok @spojenaskolamodrykamen
Individuálne konzultácie poskytujú aj naši pedagógovia pro-
stredníctvom platformy ZOOM, Teams a Google Meet a 
taktiež na telefónnom čísle 047/4870271 a mobilných číslach: 
 0908 909 875,    0914 333 131,  0905 904 749.

Študijné odbory 4-ročné Obchodná akadémia, 
Manažment regionálneho  cestovného ruchu,

Logistika - duálne vzdelávanie

Odborné učilište internátne Želovce
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Stredná odborná škola Veľký Krtíš

Laserová gravírka

Elektronické panely

Školské fitness centrum

CNC sústruh 

CNC fréza 
s automatickou 
výmenou nástroja 

Multimediálne štúdio

Vertikálny 
profilprojektor

CNC stolová fréza 

Laserová rezačka 

Efektívne energetické 
    programovanie budov a objektov 

TOP10

TECHNIKA  BUDOV

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

SEKRETARIÁT ŠKOLY 047 / 483 02 95 skola@sos-vk.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK 047 / 483 02 65, zssvk@svsbb.sk
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Naša škola významnou mierou 
prispieva  k rozšíreniu ponuky 
štúdia pre žiakov regiónu v ob-
lasti grafiky, strojárstva a elek-
troniky. Žiaci majú možnosť 
získať úplné stredné vzdelanie 
v študijných a učebných od-
boroch.
Zo študijných odborov najväč-
ší záujem je o odbor - grafik 
digitálnych médií, kde sa žiaci 
naučia  fotografovať digitál-
nym zrkadlovým aparátom v 
profesionálnom fotografickom 
štúdiu, vytvárať obrázky a 
grafické návrhy vo vektorovej 
grafike, programovanie  a gra-
fickú úpravu webových strá-
nok, tvorbu 3D modelov  a ná-
slednej realizácie 3D tlače. V 
praxi sa absolvent môže uplat-
niť  ako samostatný podnika-
teľ v oblasti grafického dizaj-
nu, v reklamných agentúrach,  
ako technik alebo moderátor v 
rozhlase, v televízii.
Najväčší záujem zo strany za-
mestnávateľov je o absolven-
tov odboru - mechanik mecha-
tronik, ktorý vyučujeme na 
našej škole od minulého škol-
ského roka. Tento odbor spája 
znalosti informačných tech-
nológií elektrotechniky a stro-
járstva.  Po absolvovaní sa mô-
že v praxi uplatniť ako viacod-
borový pracovník, bude vedieť 
programovať jednoduché za-
riadenia, ako aj CNC stroje, 
rozlišovať a používať elektro-
technické materiály, prevádz-
ku elektrických strojov, rieše-
nie elektrotechnických schém 
zariadení, elektrotechnických 
obvodov. 
Ďalší študijný odbor - mecha-
nik elektrotechnik, umožňuje 

žiakom získať poznatky a 
zručnosti v oblasti multime-
diálnych a IKT   technológií, 
konštrukcie inteligentných ro-
botických technológií. 
V treťom ročníku si vyberá 
špecializáciu a to buď infor-
mačné technológie alebo tech-
niku budov, kde sa naučí   ob-
sluhovať a programovať mo-
derné SMART technológie ur-
čené pre ochranu a bezpeč-
nosť budov, kamerové, senzo-
rové, alarmové systémy. Pre 
toto zameranie bola vybudova-

ná nová odborná učebňa v 
spolupráci  s firmou Jablotron.
Výhodou týchto študijných od-
borov je to, že žiak po úspeš-
nom ukončení štúdia získa nie-
len maturitné vysvedčenie, ale 
zároveň aj výučný list. V od-
bore – mechanik elektrotech-
nik  môže získať §21 – elektro-
technickú spôsobilosť. V prí-
pade záujmu môže pokračo-
vať v štúdiu na vysokej škole.

Spomedzi trojročných učeb-
ných odborov si žiak môže vy-
brať odbor  - elektromechanik 

– úžitková technika, kde sa 
žiak naučí čítať technické vý-
kresy a opravovať elektrické 
zariadenia. Počas štúdia má 
možnosť získať § 21 – elektro-
technickú spôsobilosť. V praxi 
sa môže uplatniť servisný  
technik, živnostník v oblasti 
elektrotechniky . 
Ďalší učebný odbor - technic-
ko-administratívny pracovník 
je zameraný na ekonomické 
práce, obsluhu kancelárskej  a 
výpočtovej techniky, základy 
účtovníctva, ekonomickej do-

kumentácie firmy. V praxi sa 
môže uplatniť ako operátor 
výroby, zásobovač, skladník, 
pokladník, asistent vedúceho 
pracovníka.
Učebný odbor – strojný me-
chanik je zameraný na ovláda-
nie práce s ručným a strojo-
vým opracovaním  súčiastok, 
montáž , demontáž a opravu 
strojov a zariadení a absolvent 
sa môže zamestnať  v povolaní 

so zameraním na obsluhu, 
opravy a údržbu strojov alebo 
v oblasti automobilového prie-
myslu. 
Po ukončení štúdia absolvent 
získa výučný list, v prípade 
záujmu môže pokračovať v 
nadstavbovom štúdiu a získať 
maturitné vysvedčenie. 
Učebný odbor  - strojárska vý-
roba je určený pre žiakov zá-
kladných škôl, končiacich v 
nižšom ako v 9. ročníku. Štú-
dium prebieha počas dvoch ro-
kov a po ukončení žiak získava 
vysvedčenie o záverečnej skúš-
ke a môže pokračovať v ďal-
šom štúdiu vo zvolenom učeb-
nom, prípadne študijnom od-
bore. 

Teoretická i praktická výučba 
prebieha v odborných učeb-
niach, laboratóriach a v diel-
ňach, ktoré neustále inovu-
jeme najmodernejšími tech-
nológiami a materiálno- tech-
nickým vybavením z finanč-
ných prostriedkov, ktoré po-
stupne prichádzajú z Projektu 
IROP (v celkovej hodnote 
621 174 €).

Ďalšou našou prioritou je aj to, 
aby sa absolventi po ukončení 
štúdia na našej škole čo naj-
skôr zaradili do pracovného 
procesu, preto spolupracujeme 
s firmami v regióne, v ktorých 
žiaci vykonávajú odbornú 
prax  a po získaní kvalifikácie 
ich môžu prednostne zamest-
nať, čo je veľké pozitívum, 
pretože nemusia odchádzať za 
prácou mimo bydliska, prí-
padne do cudziny. 
  

 

Stredná odborná škola – TIS 
V súčasnosti je ťažké presadiť sa na trhu práce bez kvalitného vzdelania a praktických 
zručností. Stredná odborná škola umožňuje svojim absolventom získať kvalitné vzdelanie
poskytované kvalifikovanými  odborníkmi prostredníctvom najmodernejších technológií
a špičkovou materiálno-technickou výbavou.

 Bližšie informácie  a fotografie sú k dispozícii  na  www.sos-vk.sk  ...sme aj na  FACEBOOKU 

Ing. JÁN VALOCKA, 
riaditeľ školy

Zriaďovateľom 
Strednej odbornej školy 
vo Veľkom Krtíši je 

 Študenti majú na tejto škole k dispozícii najmodernejšie
 technológie a materiálno - technické vybavenie. Ilustračné foto. 

 Pohľad na areál modernej školy.  
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Čo sa týka futbalu - najpopu-
lárnejšieho športu v našom re-
gióne, prezident SFZ Ján Ková-
čik na začiatku mesiaca rokoval 
so štátnym tajomníkom rezortu 
školstva Ivanom Husárom. Ob-
sahom rokovania bola „prezen-
tácia enormného záujmu SFZ o 
nájdenie vhodného spôsobu, 
umožňujúceho obnovenie tré-
ningového procesu a následné 
dohranie mládežníckych a 
amatérskych súťaží na jednotli-
vých stupňoch, vrátane mož-
nosti dohrať Slovnaft Cup.“ To, 
že nejde zo strany SFZ len o 
prázdne slová, sa prejavilo aj v 
oficiálnom komuniké SFZ po 
zasadnutí Výkonného výboru. 
Okrem iného sa v ňom uvádza 
aj to, že regionálne a oblastné 
futbalové zväzy budú pri do-
hrávaní futbalových súťaží po-
stupovať spoločne. Aký je teda 
kľúč pre dohratie sezóny? Po 
rozbehnutí súťaží sa v prvom 
rade dohrajú zostávajúce zápa-
sy z jesennej časti. Z jarnej čas-
ti sa odohrá toľko kôl, koľko 
bude do 30. júna 2021 možné. 
Tento dátum ale môže byť ešte 
za určitých podmienok o jeden 
týždeň predĺžený (viď nižšie). 
Dôležité je, že každý regionálny 
a oblastný futbalový zväz môže 
mať odohratý rôzny počet kôl, 
ale všetky družstvá v tabuľke 
regiónu musia mať odohratý 
rovnaký počet stretnutí, aby sa 
mohol určiť víťaz resp. po-
stupujúci do vyššej súťaže.

Anulovanie sezóny 
nie je vylúčené, no je

 nepravdepodobné 
O výstupoch komuniké na we-
be Stredoslovenského futbalo-
vého zväzu informoval aj jeho 
predseda Jozef Paršo. „Stredo-
slovenský futbalový zväz pred 
reštartom zápolení umožní fut-
balovým klubom 2 – 3 týždne 
na ich prípravu a priebeh,“ 
nechal sa počuť v úvode. Ako 
pokračoval, ak sa jesenné resty 
nedohrajú, súťaž sa v zmysle 
Súťažného poriadku SFZ anu-
luje aj tento rok. Do konca júna 
tak musí mať každé mužstvo 

odohranú minimálne polovicu 
zápasov, čo by mohlo byť reál-
ne aj v prípade nezlepšovania 
sa pandemickej situácie. Tu tre-
ba pripomenúť, že súťažný po-
riadok bol kvôli pandémii vlani 
v júli novelizovaný. Cieľom 
novelizácie bolo práve zabráne-
nie ďalšiemu budúcemu anulo-
vaniu sezón. V minulej sezóne 
sa súťaž totiž anulovala v jej 
presnej polovici. Po novom sa 
ale sezóna po odohratí mini-
málne polovice naplánovaných 
kôl môže oficiálne ukončiť. „Ak 
sa v ročníku neodohrá z dôvo-
du mimoriadnej situácie aspoň 
polovica stretnutí, riadiaci or-
gán anuluje výsledky. Ak sa v 
ročníku odohrá aspoň polovica 
stretnutí, ale sezóna sa pre mi-
moriadnu udalosť nedohrá, 
riadiaci orgán určí víťaza, po-
stupujúce družstvo, zostupujú-
ce družstvo a tie zaradí do prí-
slušnej súťaže,“ hovorí noveli-
zovaný súťažný poriadok SFZ.
Ako pokračoval predseda SsFZ 
Jozef Pašo, po dovŕšení polo-
vice súťaží (jesenná časť) bude-
me môcť pokračovať vy-
žrebovanými jarnými kolami s 
možnosťou občas využiť stredu 
ako hrací deň. „Ak bude po-
trebné odohrať rozhodujúce 
zápasy o postup, resp. zostup – 
tie sa môžu uskutočniť najne-
skôr do 7. júla 2021. Aj napriek 
týmto možnostiam sa aktuálny 
ročník nebude dať kompletne 
dohrať. Avšak družstvá, ktoré 
budú bojovať o postup, resp. 
zostup po odohratí ix kôl z jar-

nej časti, budú musieť mať 
odohratý rovnaký počet zápa-
sov, to nemusí platiť u druž-
stiev v strede tabuľky, nezainte-
resovaných na poradiach čela a 
konca tabuliek,“ informuje o 
pravidlách ďalšieho pokračo-
vania futbalových súťaží pred-
seda regionálneho zväzu. „Pra-

vidlá na oživenie a pokračova-
nie majstrovských súťaží roční-
ka 2020/2021 máme. Zásadnou 
otázkou ostáva, kedy vstúpia do 
platnosti, kedy reálne budeme 
môcť oživiť činnosť na našich 
ihriskách. To futbal nemá v ru-
kách. Stane sa tak až po pre nás 
pozitívnom rozhodnutí centrál-
nych orgánov. Môžeme však 
sľúbiť, že futbalovú verejnosť 
budeme o možnosti reštartu 
súťaží informovať s predsti-
hom, aby sa kluby na tento, na-
mi všetkými vytúžený krok, 
mohli pripraviť. No deň D ani 
pri najlepšej vôli nevieme od-
hadnúť. Smrti sa mi bude rov-
nať, ak nebodaj budeme nútení 
opäť anulovať aktuálny roč-
ník,“ s pátosom jemu vlastným 
dodáva Jozef Paršo.
Naďalej  zostáva otvorená otáz-
ka dohratia Slovnaft Cupu, 
vrátane zápasu TJD Príbelce – 
ŠK Slovan Bratislava. Tiež je 
stále nevyriešená aj otázka re-
organizácie súťaží, ku ktorej 
má dôjsť v lete, no ako sme už 
pred časom informovali, vyzerá 
to tak, že bude o rok presunutá. 
Definitíva padne 30. apríla na 
zasadnutí Výkonného výboru 
SFZ.

SFZ zverejnil pravidlá pre reštart regionálneho futbalu 
Kým profesionáli sa blížia do poslednej fázy svojich súťaží, amatéri nemajú za sebou ešte ani polovi-
cu. Amatérski športovci už niekoľko týždňov volajú po uvoľnení opatrení týkajúcich sa ako trénin-
gov, tak i súťažných stretnutí. Dokonca vznikla už aj oficiálna žiadosť na kompetentné orgány o 
prijatie jasného plánu, na základe ktorého bude umožnený návrat na tréning a zápasy. Iniciatíva 
„Vráťte nám šport!“ zatiaľ zozbierala takmer osemtisíc podpisov a podpísať ju na webe peticie.com 
môže každý.

np – 434

Bohužiaľ, nateraz je naďalej zakázané aj trénovanie 
v menších skupinách. Ilustračná fotografia 
hráčov OFK Olováry z minulého leta. Foto: ŠK

Text a foto: - ŠK -
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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 zvestu-
je príchod nového  človiečika 
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

 Prenajmem 1 – izbový 
byt v centre – SNP č. 13, 
II. poschodie, prerobený, 
zariadený. Cena 249 € 
    - vrátane energií. 
 0907 315 161   np – 502 

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

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

Predám úplne nový, raz za-
pnutý 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

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 Predám novú veľkú obý-
vaciu stenu so zrkadlami, 
masážny vankúš, TV Orava, 
boxovacie vrece s rukavica-
mi, topánkareň, nový tablet, 
nový notebook, hrací moni-
tor s klávesnicou, 2 kovové 
regále, 2 ľahké garniže, det-
skú farebnú  otáčaciu stolič-
ku.  0908 932 198.  np - 497

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

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

 Predám Škodu Fabiu, r. v. 
2005, zachovalá, garážovaná, 
bez korózie, letné aj zimné 
pneumatiky, po emisnej aj 
technickej kontrole. 
  0907  563 580.    np –  501

A u t o  
m o t o

Vykúpim motocykle

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

 Predám detský bicykel Ve-
dora za 80 € a bicykle pre do-
spelých VERTEC za 90 € a 
OLTRAM za 50 €. 
 0905 814 369.        np – 488
 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej 
hmoty na Čebovskej bu-
kovine. 
 0908 056 450.        np – 464

 

 0948 291 624 

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

np – 389

         ŠPORT

   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-4911 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-4912 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-4910

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

 

 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

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

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

  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 
–49

9

 0908 493 910

Ponúka:
KAČKY
KURENCE
 HUSI, 
MORKY 
A MLADÉ NOSNICE 
PO 5 €/KUS. 

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

 +36 309 258 102 
 +421 950 525 038
 +36 702 811 215

 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 - 485 

 Predám balikovač na malé 
balíky FORTSCHRITT K 
454, ďalej predám podmieta-
cie disky 2 - radové záber 2m 
a rozmetadlo na umelé hnoji-
vo AMAZONE ZA- F 403 - 
cena  dohodou. Ďalej ponú-
kam na predaj okrúhle balí-
ky lucerny - výška balíka 80 
cm, cena za 1 ks /8, € - doho-
da možná.  0908 908 206, 
 0918 450 864.         np - 492 

 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 podmienka 
v odbore. Prijmem aj brigádu. 
 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

 Prijmeme zámočníka 
do zámočníckej dielne. 

Plat 800 €/mesačne 
v hrubom. 

 047 49 110 40, 
 0905 471 624.     np – 487

B u r z a 
p r á c e

P o n u k a  
s l u ž i e b

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

np - 489 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:

 0915 859 376
np – 448

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

 np
 –

 4
33

Brány pre váš domov

   0904 803 453  

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

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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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

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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č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.3

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p –

 29
2

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

 

 
 Predám jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400.     np – 504

 Kúpim na splátky rodinný 
dom (do 23 000 €) blízko V. 
Krtíša. Prvá splátka vo výške 
okolo 30% z celkovej ceny. 
 0949 147 450.    np – 505

 Predám ovce a jahence. 
 0915 615 910.    np – 506

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt. 
 0907 313 238.      np – 508

 Prenajmem 1 – izbový 
byt v centre – SNP č. 13, 
II. poschodie, prerobený, 
zariadený. Cena 249 € 
- vrátane energií. 
 0907 315 161.     np – 502 

np – 503 0918 181 808

Predaj bio svíň do 180 kg. 
Cena 2 €/kg. 
Možná 
dohoda. 

15. marec
►Európsky deň spotrebiteľov. 
Spotrebitelia sú kľúčovými sub-
jektmi trhu, ktorí predstavujú 
dopyt po tovaroch a službách. 
Európsky deň spotrebiteľov 
pripomína dôležitosť spotrebi-
teľov, spotrebiteľskej politiky a 
ich strategickú funkciu na 
vnútornom trhu. Deň je ve-
novaný zvýšeniu informovanos-
ti a vzdelania o zodpovednej 
spotrebe.
►Svetový deň spotrebiteľských 
práv. Deň má svoj pôvod v 
USA, kde v roku 1962 vtedajší 
prezident John F. Kennedy vy-
hlásil štyri základné práva 
spotrebiteľov: právo na bezpeč-
nosť, právo byť informovaný, 
právo vybrať si, a právo byť 
vypočutý. Neskôr ich organizá-
cia Consumers International 
(CI) doplnila o ďalšie, ako je 
právo na uspokojenie základ-
ných potrieb, právo na odškod-
nenie, právo na vzdelávanie 
spotrebiteľov a právo na zdravé 
životné prostredie. Tento deň sa 
tak od roku 1983 stal dôležitou 
príležitosťou pre mobilizáciu 
občianskych aktivít v oblasti 
spotrebiteľských práv.
►Medzinárodný deň planetárií. 
Je oslavovaný od roku 1995 na 
základe iniciatívy Medzinárod-
nej spoločnosti planetárií IPS.
 V čase jarnej rovnodennosti sa 
tento deň využíva na poskyto-
vanie poznatkov verejnosti o 
astronómii a o práci s astro-
nomickými zariadeniami. Na 
Slovensku i na medzinárodnej 
úrovni sa organizujú mnohé 
kultúrno-hvezdárske podujatia 
pre širšiu verejnosť.

17. marec
►Svetový deň sociálnej práce a 
sociálnych pracovníkov. Vzni-
kol v roku 2007 na podnet Me-
dzinárodnej federácie sociál-
nych pracovníkov (IFSW). So-
ciálna práca sa zameriava svoju 
pozornosť na podporu ľud-
ských práv a sociálnej spravod-
livosti. Rieši nielen na individu-
álne problémy, ale aj väčšie so-
ciálne otázky, ako je chudoba, 
domáce násilie, bezdomovectvo 
a zdravotná starostlivosť. Jej 
cieľom je zlepšiť národnú a me-
dzinárodnú sociálnu politiku.

19. marec 
►Sviatok sv. Jozefa
Je oslavovaný na počesť sv. Jo-
zefa, ktorý je patrónom otcov, 
tesárov a umierajúcich. Neexis-
tuje oficiálny zoznam, čoho 

všetkého je patrónom. Líši sa to 
podľa krajín, regiónov, miest. 
Mnoho náboženských rádov a 
spoločenstiev sú uvádzané pod 
jeho záštitou.

20. marec
►Medzinárodný deň šťastia
Bol vyhlásený za Medzinárodný 
deň šťastia OSN 12. júla 2012. 
Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou 
Bhutánu, himalájskeho kráľov-
stva, ktoré meria prosperitu 
ukazovateľom hrubého národ-
ného šťastia. Rezolúcia OSN 
vyzýva jednotlivé členské štáty, 
aby Deň šťastia primeraným 
spôsobom oslavovali, napr. pro-
stredníctvom vzdelávania alebo 
verejných aktivít.
►Svetový deň divadla pre deti 
a mládež. Pod záštitou Medzi-
národnej asociácie divadiel pre 
deti a mládež (ASSITEJ) sa 
oslavuje od roku 2001. Je ur-
čený na podporu práv detí a 
mládeže na umelecké a kultúr-
neho obohacovanie sa. Mladé 
publikum sa stáva svedkom nie-
len známych životných skúse-
ností, ale aj doposiaľ ne-
známych, ktoré mu rozširujú 
obzory.

21. marec
►Svetový deň poézie. Deň 21. 
marec bol v roku 1999 vyhlá-
sený medzinárodnou organizá-
ciou UNESCO ako Svetový deň 
poézie (Poetry Day). Účelom 
tohto dňa je propagovanie, číta-
nie, písanie a publikovanie poé-
zie po celom svete, ako aj po-
skytnutie uznania národným aj 
medzinárodným aktivitám v 
oblasti poézie. V niektorých sve-
tových krajinách sa oslavuje 
Deň poézie 15. októbra na po-
česť narodenia Vergília, rímske-
ho epického básnika za vlády 
Augusta.
► Svetový deň zdravého spán-
ku. Bol vyhlásený v roku 2001 
Medzinárodnou nadáciou pre 
duševné zdravie a neurológiu 
(IFMHN). Ľudia trpiaci nespa-
vosťou sú náchylnejší na ische-
mickú chorobu srdca, trpia 
bolesťami hlavy, depresiami, 
podliehajú závislosti od alkoho-
lu a ďalších drog. Tento deň je 
určený na oslavu spánku a jeho 
cieľom je znížiť problémy so 
spánkom prostredníctvom lep-
šej prevencie a riešení porúch 
spánku.
► Medzinárodný deň invalidov.
Pripomína od roku 1960 a bol 
iniciovaný Medzinárodnou fe-
deráciou telesne postihnutých – 

invalidov práce a civilných in-
validov (FIMITIC). Deň určený 
na poskytnutie pomoci ľuďom s 
telesným postihnutím a upozor-
nenie na pracovné a sociálne 
problémy, ktorým títo ľudia 
čelia v spoločnosti.
► Medzinárodný deň bábkar-
stva. Alebo aj deň bábkového 
divadla bol vyhlásený v roku 
2002 Medzinárodným bábkar-
ským zväzom (UNIMA). Je to 
deň oslavy bábkarstva určený 
na podporu umenia bábkoher-
cov, ktorí pomocou bábok po-
učujú deti o nových a vzrušujú-
cich veciach, počúvajú ich prí-
behy, pomáhajú im zbaviť sa 
strachu a privádzajú deťom na 
tvári smiech a radosť. Bábkar-
stvo má bohatú históriu a na 
Slovensku má viacero podôb a 
vysokú úroveň. Okrem hier pre 
deti uvádzajú aj náročné diva-
delné hry pre dospievajúcu 
mládež a dospelého diváka.
► Medzinárodný deň lesov.  
Svetový deň lesov vznikol na 23. 
Valnom zhromaždení Európ-
skej poľnohospodárskej konfe-
derácii (ECA) a je iniciovaný od 
roku 1971 OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO). Ten-
to deň sa slávi pri príležitosti je-
sennej rovnodennosti na južnej 
pologuli a jarnej rovnodennosti 
na severnej pologuli. ► Svetový 
deň Downovho syndrómu.  Bol 
vyhlásený v roku 2006 na pod-
net organizácií Down Syndro-
me International (DSI) a Euro-
pean Down Syndrome Asso-
ciation (EDSA). Dátum bol 
symbolicky odvodený z číslic 3 a 
21 (trizómia 21. chromozómu). 
Cieľom je zvýšiť povedomie ľu-
dí o tomto genetickom ochorení 
a zapojiť ľudí s Downovým 
syndrómom do spoločnosti.
►Medzinárodný deň boja proti 
rasovej diskriminácii. 
Valné zhromaždenie OSN vy-
hlásilo 21. marec za Medziná-
rodný deň boja proti rasovej 
diskriminácii ako reakciu na 
vraždu 69 černošských demon-
štrujúcich v juhoafrickom 
Sharpeville v roku 1960 proti 
novému zákonu potláčajúcemu 
ich slobodu. V tento deň sa za-
meriava pozornosť na problé-
my rasizmu a zdôrazňuje sa po-
treba rasovej harmónie.

Nezabudnite blahoželať 
V najbližšie dni majú meniny:
 15. 3. Svetlana; 16. 3. Boleslav; 
17. 3. Ľubica; 18. 3. Eduard, 
Eduarda; 19. 3. Jozef; 20. 3. Ví-
ťazoslav, Víťazoslava a 21. 3. 
Blahoslav. 

V najbližšie dni si pripomíname 

np
 – 

42
1



POKROK20   15. marec 2021

Asistenčné sčítanie bude pre-
biehať v dobe od  1. apríla 2021 
do 31. októbra 2021 stacionár-
nymi asistentmi na zriadených 
kontaktných miestach obce/ 
mesta, ale najmä mobilnými 
asistentmi, ktorí by iba na zá-
klade telefonickej žiadosti oby-
vateľa mali prísť vykonať 
sčítanie priamo do obydlia. 
Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám s pomocou 
svojich blízkych, na splnenie 
povinností sčítania obyvateľov 
2021 bude môcť využiť asis-
tované sčítanie, čo znamená, že 
v každej obci/meste budú 
zriadené kontaktné miesta, kde 
obyvateľov so sčítaním pomôže 
stacionárny asistent, ak sa oby-
vateľ sám dostaví na takéto 
kontaktné miesto. 
Na území obce/mesta budú pô-
sobiť tiež mobilní asistenti, 
ktorí navštívia domácnosť oby-
vateľa, ak občan o takúto služ-
bu sám telefonicky požiada (na-
pr. z dôvodu imobility, choroby 
alebo iného dôvodu).
 Policajný zbor v tejto súvislosti 
dôrazne vyzýva obyvateľov, 
aby si pri elektronickom sčítaní 

v rámci rodiny vzájomne po-
mohli a pomohli pri sčítaní sa 
svojim príbuzným, ak ich o to 
požiadajú alebo blízkym, ktorí 
si nevedia poradiť s elektronic-
kým sčítaním, najmä svojim 
rodičom a starým rodičom, 
príp. susedom z radov seniorov, 
ak ich o to sami požiadajú. 
V tejto súvislosti Policajný zbor 
upozorňuje seniorov, aby boli 
obozretní voči neznámym oso-
bám, ktoré by ich mohli telefo-
nicky alebo osobne kontakto-
vať a ponúkať pomoc pri 
elektronickom sčítaní alebo 
asistenčnom sčítaní. 
Odporúča seniorom, aby v prí-
pade, že potrebujú pomoc pri 
elektronickom sčítaní, žiadali o 
pomoc iba svojich príbuzných, 
príp. známych, teda osoby, kto-
ré poznajú a ktorým dôverujú. 
Aby v žiadnom prípade ne-
vpúšťali cudzie osoby do svo-
jich príbytkov, tiež osoby, ktoré 
nepoznajú, príp. osoby, ktoré 
ich navštívili a sami (bez ich 
kontaktovania) im ponúkajú 
pomoc pri sčítaní. 
Vyzýva seniorov, ak sa nemôžu 
alebo nevedia sčítať sami alebo 

s pomocou svojich blízkych, 
aby sa pri asistenčnom sčítaní 
osobne dostavili na zriadené 
kontaktné miesta obce/mesta, 
kde ich sčíta stacionárny asis-
tent alebo telefonicky kontakto-
vali obec alebo call centrum a 
požiadali o pomoc pri sčítaní, 
kde ich mobilný asistent sčíta 
priamo v bydlisku (mobilný 
asistent sčítania ustanovuje 
obec / mesto a budú sa povinné 
preukazovať preukazom). Pri 
tomto sčítaní je žiaduce, aby si 
dohodli presný čas príchodu, 
meno a priezvisko mobilného 
asistenta, aby zabránili podvod-
níkom kontaktovanie ich osoby 
napr. pod legendou mobilného 
asistenta, resp. inej pomoci pri 
sčítaní s cieľom podvodne vylá-
kať od nich peniaze, prípade 
zneužívať ich doklady totož-
nosti. Vyzýva ich tiež, aby boli 
zvlášť opatrní pri podvodní-

koch, ktorí by sa mohli vydá-
vať za mobilných asistentov a 
predstierať tak pomoc obce -  
mesta pri asistenčnom sčítaní. 
Polícia žiada seniorov, aby v 
prípadoch, kedy vznikne podo-
zrenie z podvodného konania 
neznámymi osobami kontakto-
vali políciu na čísle 158. 
Pri tejto príležitosti, vzhľadom 
na súčasnú situáciu a opatrenia 
v súvislosti s ochorením CO-
VID-19, Policajný zbor tiež dô-
razne apeluje na verejnosť, 
najmä na seniorov, aby v žiad-
nom prípade neverili osobám, 
ktoré ich telefonicky kontaktu-
jú v súvislosti s ochorením CO-
VID-19 a žiadajú od nich, aby 
zaplatili peniaze za očkovaciu 
vakcínu pre nich alebo ich 
príbuzných, zaplatili rôzne po-
platky za testovanie na ochore-
nie COVID-19 alebo inak fi-
nančne kompenzovali opatre-
nia v súvislosti s týmto ochore-
ním. V týchto prípadoch je po-
trebné komunikovať len s prí-
slušnými orgánmi a subjektmi, 
v danej veci nereagovať bez-
prostredne  (v strese), najprv je 
potrebné overiť uvádzané sku-
točnosti i za pomoci príbuzných 
alebo blízkych, a ak v tejto sú-
vislosti vznikne podozrenie z 
podvodného (protiprávneho) 
konania, aby ihneď kontakto-
vali Policajný zbor na čísle 158.
       

Polícia prijala opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvis-
losti so sčítaním obyvateľov 2021 a ochranu pred podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-

19 

Seniori, nenaleťte podvodníkom!  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši v čase vzniknutej situácie pandémie ocho-
renia COVID-19 dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov, na obozretnosť pri sčítaní obyvate-
ľov, ktoré je založené na novom koncepte. Sčítanie, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou 
blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, a to pro-
stredníctvom sčítacieho formulára na webovej stránke www.scitanie.sk, je realizované od 15. febru-
ára 2021 do 31. marca 2021. 

Za účelom preventívneho pôsobenia na obyvateľov obcí/miest v 
súvislosti s páchaním rôznorodej trestnej činnosti, ako aj pri 
ochrane pred touto trestnou činnosťou, sme požiadali aj samo-
správy o odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, zverejnení toh-
to oznamu na ich  webových stránkach a úradných tabuliach. 
 - plk. PaedDr. DUŠAN ŠIMUN, riaditeľ ORPZ V. Krtíš -  

Môže prichádzať od cudzieho 
človeka, online „priateľa“, ale-
bo dokonca od niekoho, koho 
skutočne pozná. Najhorším 
prípadom je „grooming“ - nad-
väzovanie vzťahu s dieťaťom 
na účely sexuálneho zneužitia. 

Ako minimalizujem riziko
 pre moje dieťa? 
► Nastavte ich účty ako sú-
kromné - navrhnite, aby si die-
ťa nastavilo účty v sociálnych 
médiách/sieťach ako súkrom-
né, alebo aby si pravidelne 
revidovalo nastavenia súkro-
mia. ► Vymažte kontakty, s 
ktorými nekomunikuje - 

požiadajte ho, aby si prešlo 
všetkých, ktorí ho sledujú alebo 
sú jeho priatelia v sociálnych 
médiách / sieťach a skontroluj-
te, či ich naozaj pozná. ► Na-
hlásiť a blokovať - v prípade, 
ak vaše dieťa kontaktuje osoba, 
s ktorou si neželá byť v spojení, 
vyzvite ho, aby túto osobu na-
hlásilo a zablokovalo. ► Vy-
mažte žiadosti od cudzích osôb 
– poproste dieťa, aby vymazalo 
žiadosť o priateľstvo alebo 
sledovanie od ľudí, ktorých ne-
pozná. 
Ako ešte môžem chrániť svoje 
dieťa? ► Zostaňte zapojený v 

digitálnom svete svojho dieťaťa 
neustále sledujte webové strán-
ky, aplikácie a online četovacie 
služby, ktoré používa a spolu 
ich prezerajte. ► Majte otvore-
ný a dôverný vzťah – komuni-
kácia nech je otvorená a pokoj-
ná, aby dieťa vedelo, že za vami 
môže prísť vždy.  ► Pomôžte 
mu chrániť si súkromie - 
požiadajte svoje dieťa, aby po-
užilo nastavenia súkromia na 
sociálnych sieťach a obmedzilo 
prístup ku súkromným infor-
máciám  (bydlisko, dátum 
narodenia, adresa školy, súro-
denci, atď.) ► Učte svoje dieťa, 
aby bolo ostražité pri prejavoch 
nevhodného kontaktu – pomôž-
te im rozoznať prejavy toho, že 
online „priateľ“ sa môže pokú-
šať nadviazať nevhodný vzťah, 
ak: kladie veľa osobných otá-

zok hneď po online zoznámení 
► dožaduje sa osobného stret-
nutia ► žiada od dieťaťa fotky 
► pýta sa, kde má počítač ► 
snaží sa ho zmanipulovať  
sľubmi alebo darčekmi.)   
► Stanovte bezpečnostné po-
kyny pre stretávanie sa s online 
„priateľmi“ - vysvetlite im, že 
najbezpečnejšie je, aby online 
„priatelia“ boli aj skutočnými 
priateľmi. ► Čo ak sa niečo 
pokazí? - budujte si vzájomnú 
dôveru. Hovorte s dieťaťom 
bez toho, aby ste ho súdili, ale-
bo sa hnevali. Dajte mu pocítiť, 
že za vami môže prísť s čím-
koľvek, bez strachu, že bude 
potrestané. ► Zavolajte polí-
ciu, ak si myslíte, že vášmu 
dieťaťu hrozí grooming alebo 
je ohrozená jeho fyzická bez-
pečnosť.   

Neželaný kontakt a grooming 
V tomto čase sa deti viac ako inokedy učia, hrajú a spoločensky 
stýkajú cez internet, čo môže byť jeden zo spôsobov ako nadväzo-
vať priateľstvá a zostať v spojení, ale nezabúdajte, že sexuálni 
predátori teraz tiež trávia viac času na internete a iniciujú nežela-
ný kontakt, čo je akákoľvek online komunikácia, ktorá je pre vaše 
dieťa nepríjemná alebo nebezpečná. 

 Dôležité čísla:  Polícia  158, Tiesňová linka 112 (možné zaslať aj 
SMS), Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 
-  0800 800 818 a mail: pomocobetiam@minv.sk
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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.


