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Dňa 11. apríla 2021 si pripomíname 
smutných 16 rokov bez nášho otca

 a starého otca Ing. JÚLIUSA ŽLNKU
 z Veľkého Krtíša. Veľmi často na neho 

myslíme. Spomíname na jeho šikovné
 ruky, ktoré opatrovali stromy a kríky 

v záhrade, spracúvali úrodu, 
spomíname na krásne spoločné chvíle.

 Vďaka, ocko a starký, za všetko, 
čo si pre nás urobil. Nezabúdame.

S láskou spomínajú deti Iveta a Igor a vnuk Matej.

Ostali nám len spomienky

Prázdno a ticho. 
Bolesť a žiaľ, 
kdeže je Tvoja 
usmiata tvár? 

Do smútku a sĺz 
zahalený, bol

 Tvoj odchod 
nečakaný. 

Hoci si odišla 
bez slova 

a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás. Tíško si trpela, 

ubolené srdce Ti prestalo biť, ťažko je  bez Teba, 
drahá mamička, žiť, keď nemá kto poradiť, potešiť a pohladiť. 

Možno bol čas už odísť, snáď to tak bolo súdené. 
Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať. 

Odišla a tichučko sníva  svoj večný sen, no my nikdy 
nezabudneme na ten najsmutnejší deň 23. 3. 2021, kedy naposledy 

vydýchla po dlhej chorobe naša milovaná mamička a starká 
DARINA KAPIČÁKOVÁ, rodená Krásnohorská (*24. 5. 1948)

 vo veku nedožitých 73 rokov z Venevskej ulice vo Veľkom Krtíši. 
...

Dobrý človek nikdy neumiera. 
Zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali. 

Len nedávno sme si so smútkom v srdci pripomenuli deviate
 výročie, ako nás opustil †18. 3. 2012 náš drahý otecko a starký 

MILAN KAPIČÁK (*8. 12. 1943) vo veku 68 rokov. 
Áno, raz každý musí odísť tam, odkiaľ už niet cesty späť. 

Raz každý vo svete živých musí svoju lásku zanechať, 
všetko čím žil, čo mal rád. Navždy si odišiel a nám zostáva

 už na Teba iba spomínať. S tichou spomienkou ku hrobu
 chodíme, pri plameni sviečok na Teba myslíme. 

Milá mamička, drahý otecko, na krídlach anjela 
vzlietli ste si v diaľ, necítite bolesť, necítite žiaľ. 

S láskou a úctou na Vás spomína dcéra Darinka,
 syn Milan s manželkou Erikou, vnučka Zuzka s manželom 

Marcelom, vnuk Martin s manželkou Mirkou, 
celá rodina a známi. 

 

Zbohom, drahí rodičia 

Odišla si tíško a čas ďalej letí. 
Tvoj obraz však zostal v tvárach
Tvojich detí. Hoci jej srdiečko 

viacej nebije, ale naša maminka
v srdciach našich stále žije. 
Keby slzy mŕtvych kriesili 

a láska divy robila, nikdy by Ťa
 čierna zem nebola prikryla. 

Dobrý človek nikdy neumiera 
v srdciach tých, ktorí ho milovali. 

Dňa 3. apríla 2021 si pripomíname 10. výročie ako nás navždy 
opustila naša drahá manželka Mgr. VIERA VANKOVÁ 

z Veľkého Krtíša.  S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, 
dcéry Vierka s manželom Petrom, Viktória s manželom 
Jirkom, vnúčik Hugo a sestra s manželom Samuelom.

Navždy v našich srdciach

Kto Ťa poznal, ten pozná našu  bolesť,
 Ten vie, čo sme s v Tebe stratili. 

V našom srdci žiješ večne ďalej. 
Spi sladko, veď sa opäť stretneme. 

Dňa 4. apríla 2021 uplynie rok, kedy nás 
náhle opustila vo veku 85 rokov z ulice 

Železničnej 23 vo Veľkom Krtíši manželka, 
mamka, starká a prastarká 

MÁRIA ORELOVÁ. 
S láskou a úctou spomína manžel Vojtech, 

dcéry Oľga a Anna s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 
Očiam si odišla, v srdciach si ostala.

Ostala si v našich srdciach 

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, 
no v našich srdciach zostáva 

spomienka len. Milovali sme Ťa, 
Ty si miloval náš, tú lásku v našich

 srdciach nezničí ani čas. 
Dňa 3. apríla 2020 nás vo veku 64 rokov

 navždy opustil JOZEF SVINČÁK 
z Malého Krtíša. Hoci ubehol rok, 

bolí to ako keby to bolo včera, keď si nás 
opustil. Stále na Teba spomína Tvoja milujúca rodina 

– manželka, synovia Marián a Milan, nevesty Monika a Petra, 
vnučky Monika a Dominika, 

vnuci Milanko, Adamko, Maťko a celá veľká rodina.

Chýbaš nám stále viac...
Osud je krutý, nevráti, čo vzal, 

zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.
 Už niet návratu, a ani nádeje, 

len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,

 spokojný spánok Ti priať 
a s úctou spomínať. 

Dňa 3. apríla 2021 uplynie rok, 
čo nás po krátkej ale ťažkej chorobe

 opustil manžel, otec a starký PAVEL FERANC
 vo veku 70 rokov zo Stredných Plachtiniec. 
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta s priateľom 

Jurajom, syn Igor a milované vnučky Romanka a Dianka.  

Nezabúdame... 

Opustili nás             Je ticho po bolesti, je celkom blízko
 ku hviezdam. Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
14. 3. Ján Dzura (*1963) z M. Stracín; 20. 3. Dušan Farbiak 
(*1947) z V. Krtíša,  Anna Dobrocká (*1939) z Lackova, okres 
Krupina; 20. 3. Mária Pásztorová 1950 z Neniniec; 21. 3. Ervín 
Majan (*1947) z Novej Vsi; 22. 3. Karol Chrenko (*1951) z B. 
Bystrice, 22. 3. Rozália Bojtošová (*1932) z Opatovskej Novej Vsi, 
22. 3. Alžbeta Šuľanová (*1940) z V. Krtíša, 22. 3. Stanislav Šev-
čuk (*1956) z Hrušova; 23. 3. Darina Kapičáková  (*1948) z V.  
Krtíša, 23. 3. Jozef Ferik (*1940) z V. Krtíša, 23. 3. Edita Bartí-
ková (*1940) zo Želoviec, 23. 3. Ján Cerina (*1953) z M. Zlievec; 
24. 3. Anna Humenajová (*1944) z Hrušova, Pavel Molnár 
(*1935) zo Želoviec; 26. 3. Ing. Pavel Zimányi (*1952) z V. Krtíša; 
28. 3. Ladislav Boldog (*1948) z D. Plachtiniec, 28. 3. Ján Šurina 
(*1946) z Kiarova, 28. 3. Viliam Berky (*1947) z Pôtra; 
29. 3. Irena Hašková (*1948) z V. Krtíša          Česť ich pamiatke! 

Človiečik, vitaj! Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá
 do kolísky. V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, 
Vaša pýcha. V lučenskej nemocnici sa narodilo bábätko z nášho 
okresu: 23. 3. Peter zo Stredných Plachtiniec. Malému Peťkovi 
aj jeho rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 
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„Na Mesto sme začali v druhej 
polovici marca dostávať podne-
ty, že obyvatelia tejto bytovky 
sú údajne vo veľkom počte na-
kazení ochorením COVID-19 a 
nedodržiavajú karanténne opa-
trenia. Preto sme začali o situ-
ácii komunikovať s príslušník-
mi polície a okresného Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva,“ hovorí o vzniknutej si-
tuácii prednosta Mestského 
úradu vo V. Krtíši Ing. JOZEF 
GALLO. Ako pokračoval, tak-
mer polovica zo šesťdesiatich 
obyvateľov bytového domu 
mala po pretestovaní pozitívny 
výsledok testu. Napokon, po ro-
kovaní s hygienikmi a políciou, 
prednosta MsÚ 25. marca adre-
soval obyvateľom bytového do-
mu na Železničnej ulici 1 „Oz-
námenie o vykonávaní nepret-
ržitej kontroly dodržiavania 
karanténnych opatrení“. 
V súlade s vyhláškou RÚVZ V. 
Krtíš z 23. marca je obyvate-
ľom bytového domu nariadené 
obmedzenie pohybu.
Obyvateľom bytovky v čase 
strávenom v izolácii pomáha 
ako veľkokrtíšske Komunitné 
centrum menšín (KCM), tak aj 
Nezisková organizácia Zdravé 
komunity. KCM a jeho riadi-
teľka PhDr. JANETTE  KNA-
PEKOVÁ pomáhajú obyvate-
ľom izolovanej bytovky so zhá-
ňaním pomoci formou po-
travinových balíčkov od ob-
chodných reťazcov. Okrem to-
ho, každý druhý deň zabezpe-
čujú ľuďom v karanténe ná-
kup potravín a cigariet. 
„V uvedených dňoch (pozn. 
pondelok, streda, piatok) a 
hodinách nájomníci poskytnú 

spísaný zoznam základných po-
travín a peniaze, za ktoré bude 
nákup zakúpený. Tento zoznam 
nájomníci odovzdajú v priesto-
roch suterénu bytového domu 
spolu s peniazmi terénnym pra-
covníkom za spolupráce polí-
cie,“ znejú pokyny obyvateľom 
od komunitného centra. Orga-
nizácia Zdravé komunity zase 
do bytovky poslala svoj inter-
venčný tím, ktorý jej obyvate-

ľom pomáha aj s nákupom 
liekov. Obyvateľom bytovky, 
ktorí majú vo svojom obydlí 
psa alebo mačku, bolo dokonca 
vyhradené osobitné miesto na 
ich venčenie.

RÚVZ situáciu 
podrobne sleduje 

Vývoj nepriaznivej situácie 
nám podrobne zmapovali aj 
MUDr. SLÁVKA ĎURIŠOVÁ 
a PhDr. MÁRIA KOTOROVÁ 
z veľkokrtíšskeho úradu verej-
ného zdravotníctva. Prvé pozi-
tívne prípady, konkrétne u 
dvoch osôb, tu boli zistené ešte 
v dňoch medzi 2. a 8. marcom, 

pričom o niekoľko dní, 13. 
marca, pribudli ďalšie dva 
prípady v iných viacpočetných 
rodinách. „Nakoľko sa jedná o 
marginalizovanú rómsku ko-
munitu s viacpočetnými rodi-
nami, v spolupráci s Mobilným 
odberovým miestom vo V. Krtí-
ši, s pracovníkmi Zdravých re-
giónov a Komunitného centra 
menšín sa zabezpečilo zrealizo-
vanie monitorovacieho testova-

nia ochorenia COVID-19 a rov-
nako tak aj preventívne akti-
vity - v zmysle zdravotnej 
osvety, distribúcie dezinfekč-
ných prostriedkov do každej 
domácnosti, rukavíc, mydiel, 
jednorazových rúšok, zabezpe-
čilo sa dezinfikovanie spoloč-
ných priestorov bytového do-
mu, zabezpečenie základných 
symptomatických liečiv,“ opisu-
je počiatok vzniku veľkokrtíš-
skeho ohniska ochorenia CO-
VID-19 RÚVZ vo V. Krtíši. Ne-
skôr, 18. marca, sa v bytovom 
dome na Železničnej ulici 

konalo monitorovacie testova-
nie  na úrovni komunity. „Jeho 
cieľom bolo charakterizovať 
prevalenciu ochorenia COVID-
19 v monitorovanej populácii, 
pričom z celkového počtu 29 
dobrovoľne otestovaných osôb 
malo pozitívny výsledok antigé-
nového testu 11 osôb, čiže 37% 
z celkového počtu otestova-
ných. V bytovom dome sa v 15 
bytoch nachádza celkovo 74 
obyvateľov. Trinásť bytov pod-
lieha povinnej izolácii,“ pokra-
čovali zástupkyne RÚVZ V. 
Krtíš. Aj z dôvodu vysokej pre-
valencie sa tak konalo stretnu-
tie krízového štábu mesta, o 
ktorom nám hovoril aj pred-
nosta Mestského úradu. Mimo-
chodom, súčinnosť s OR PZ vo 
V. Krtíši sa javí ako opodstatne-
ná, pretože len od 19. do 22. 
marca bolo políciou zistených 
šesť porušení karanténnych 
opatrení. Okrem toho, ako do-
dávajú MUDr. S. Ďurišová a 
PhDr. M. Kotorová, počas ví-
kendu bolo oznámené rušenie 
nočného kľudu a roztržiek oby-
vateľmi uvedeného bytového 
domu.
Regionálna hygienička MUDr. 
Slávka Ďurišová a epidemiolo-
gička PhDr. Mária Kotorová na 
záver pre POKROK dodávajú, 
že opakované pretestovanie úz-
kych kontaktov pozitívnych 
osôb sa realizovalo vo štvrtok 
25. marca: „Z celkového počtu 
pätnástich otestovaných obyva-
teľov bytovky mali pozitívny 
výsledok testu štyria z nich.“
Veríme, že pekné počasie a 
sviatočné dni nebudú ľudí v 
karanténe lákať opustiť steny 
svojho obydlia a že zostanú voči 
ostatným Veľkokrtíšanom zod-
povední. Mnohí sme si prešli 
povinnou karanténou a vieme, 
že sa to zvládnuť dá. Situáciu 
budeme sledovať a budeme vás 
o nej v priebehu mesiaca infor-
movať.
                 -Text: ŠK, foto: PR-

Ohnisko na Železničnej ulici 
Príslušníci štátnej polície, mestskej polície, armády, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
neziskovej organizácie Zdravé komunity  a aj veľkokrtíšskeho Komunitného centra menšín sa už nie-
koľko dní frekventovane pohybujú v blízkosti bytovky na Železničnej ulici vo V. Krtíši, ktorú viacerí 
poznáme ako tzv. žlťák. Príčinou prítomnosti kompetentných zložiek je snaha o zabránenie šírenia 
koronavírusu, ktorým má byť nakazená asi polovica obyvateľov bytovky.

Situácia sa od začiatku marca zlepšuje každým týždňom, no 
Slovensko je na tom stále zle – počet pacientov v nemocniciach 
je podobný, aký bol na konci decembra. Podľa NCZI ležalo vo 
veľkokrtíšskej nemocnici k 30. marcu na tzv. covid lôžkach 24 
pacientov, v Lučenci 59, v Rimavskej Sobote 33 a vo Zvolene 46. 
V BBSK sa od 20. do 29. marca vykonalo 371-tisíc antigénových 
testov, pričom 2 586 z nich bolo pozitívnych. V okrese Veľký Kr-
tíš bolo od 20. do 30. marca PCR testami zistených 58 pozitív-
nych prípadov, od začiatku pandémie PCR testy v našom okrese 
odhalili 1 904 prípadov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s 
ochorením COVID-19 je na úrovni 11,5-tisíc. Toto číslo je porov-
nateľné s počtom obyvateľov miest Zlaté Moravce, Myjava ale-
bo Bytča. Pozitívnou správou je, že minimálne po prvom oč-
kovaní je už 680-tisíc občanov, z toho 75-tisíc je z územia nášho 
kraja.                                                                     -ŠK, zdroj: NCZI-

 Vývoj pandémie v okrese

 Nikomu z obyvateľov sa povinná izolácia
 nepáči, no súčasná situácia iné riešenie nemá.

Natiahnuté výstražné pásky v okolí
 bytovky lákajú pohľady okoloidúcich.
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Cieľom tejto novinky je biolo-
gický odpad z domácností 
zhodnocovať. Podľa dostup-
ných údajov sa takého odpadu 
vyprodukuje na Slovensku roč-
ne až 500-tisíc ton. Kuchynský 
odpad doposiaľ končil najmä 
na skládkach, kde hnijúce zvyš-
ky potravín produkujú takzva-
ný skládkový plyn (LFG) zlože-
ný z metánu, oxidov dusíka a zo 
sírovodíka.
Na novinku muselo zareagovať 
aj Mesto Veľký Krtíš. 
„Zber kuchynského odpadu v 
komplexnej bytovej výstavbe 
plánujeme zaviesť v prvom 
polroku 2021. Zber tohto dru-
hu odpadu sme doposiaľ neza-
viedli z dôvodu, že čakáme, či 
bude mestu poskytnutý nená-
vratný finančný príspevok 
(NFP) na nákup nádob, o ktoré 
sme požiadali,“ hovorí o téme 
odpadu asistentka primátora 
mesta Lucia Zvarová.  Ako ďa-
lej pokračovala, ide o dotáciu 
na nákup nádob a vedierok 
prostredníctvom Operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia. 
„V danom prípade ide o finanč-
nú investíciu okolo 30 000 EUR 
a ako som uviedla, zatiaľ ešte 
nevieme, či mestu bude NFP 
poskytnutý,“ pokračuje L. Zva-
rová.
„Pre domácnosti z bytových 
domov zakúpime a osadíme 
špeciálne hnedé nádoby, ktoré 
sú určené  na zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského od-
padu a biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. Nádoby budú roz-

miestnené  na jednotlivých kon-
tajnerových stojiskách.
Každý byt bytového domu bu-
de mať k dispozícii uzatvára-
teľné vedierko na kuchynský 
odpad zo svojej domácnosti,“ 
hovorí pre POKROK asistent-
ka primátora V. Krtíša. Vývoz  
kuchynského odpadu  od byto-
vých domov bude Mesto zabez-
pečovať v spolupráci so spoloč-
nosťou Marius Pedersen, a.s. a 
zneškodnenie takéhoto odpadu 
v spolupráci so spoločnosťou 
Elemont, s.r.o. 
Obe spoločnosti majú príslušné 
povolenie na nakladanie s od-
padom a Mesto V. Krtíš má so 
spoločnosťami uzavreté zmluv-
né vzťahy. Opisovaný spôsob 
zberu kuchynského odpadu a 
biologicky rozložiteľného odpa-
du sa bude týkať komplexnej 
bytovej výstavby, t. j. bytových 
domov. 
„Individuálna bytová výstavba 
– a teda domácnosti žijúce v 
rodinných domoch svoje kom-
postovacie zásobníky už majú a 
boli poskytnuté v roku 2018. 
V tomto prípade obyvatelia 
rodinných domov budú umiest-
ňovať kuchynský odpad a bio-
logicky rozložiteľný odpad prá-
ve do týchto zásobníkov,“ dodá-
va L. Zvarová na záver.

Čo patrí do hnedej 
nádoby a prečo takýto 

odpad triediť? 
Martina Gaislová, odborníčka 
na komunálny odpad z portálu 

menejodpadu.sk hovorí: „Naše 
fyzické analýzy odpadov potvr-
dili, že 40 až 60 % z obsahu 
nádob na zmesový komunálny 
odpad tvorí bioodpad. 
Ak ho dokážeme vytriediť a 
recyklovať, môžeme sa oveľa 
rýchlejšie priblížiť k európ-
skym záväzkom a najmä výraz-
ne prispieť k lepšiemu životné-
mu prostrediu.“ Samosprávy 

Na zber kuchynského bioodpadu je V. Krtíš pripravený
Od 1. januára tohto roka platí na Slovensku novela zákona o odpadoch, ktorá ukladá sa-
mosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Vzhľadom na 
koronakrízu a množstvo s ňou súvisiacich mimoriadnych povinností samospráv, Minis-
terstvo životného prostredia dalo mestám a obciam ešte pol roka na finalizáciu celého 
systému. Do konca júna tak musia všetky samosprávy, okrem niekoľkých výnimiek, ku-
chynský odpad svojich obyvateľov triediť.

Odpad ukladajte tak, aby nebol zamedzený prístup k odpado-
vým nádobám, a aby nedošlo k obmedzeniu dopravy na 
priľahlých komunikáciach. Vývoz bude uskutočnený za kaž-
dého počasia. V prípade, že vám termín nevyhovuje, máte 
možnosť tento druh odpadu odovzdať počas celého roka na 
ZBERNOM DVORE (bývalé Technické služby, Ul. Oslobodi-
teľov 780). Prevádzkové hodiny na zbernom dvore platné od 1. 
8. 2018 sú nasledovné: V pracovné dni pondelok až piatok od 
8.30 do 15.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. 

všetkým obyvateľom bytových domov, že mobilný zber ob-
jemného odpadu, ktorý nie je možné umiestniť do zbernej 
nádoby ako je starý nábytok, koberce, linoleum a elektrood-
pad (chladničky, mrazničky, televízory a iné elektrospotrebi-
če), sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu

►12. 4. 2021 (pondelok) na uliciach: Okružná, Venevská, 
B. Němcovej, Ľ. Štúra, P. O. Hviezdoslava, Poľná, Lučenská;

►13. 4. 2021 (utorok)  na uliciach: Železničná, Novohradská, 
A. H. Škultétyho, Písecká, M. R. Štefánika, Banícka;

► 14. 4. 2021 (streda) na uliciach: Mierová, Školská,
 I. Madácha, SNP, Nemocničná, Nám. A. H. Škultétyho. 

zvýšenou mierou recyklácie šet-
ria peniaze, ktoré musia vynalo-
žiť za uloženie na skládku od-
padov. Platí totiž, čím viac obce 
a mestá vytriedia, tým menej 
odpadu vyvážajú, a teda platia 
menej. V konečnom dôsledku 
šetria peniaze svojich obyvate-
ľov. Naopak, ak bioodpad vy-
hodí
me do bežnej nádoby na zmeso-
vý komunálny odpad, tam za-
pácha a hnije. Skončí na sklád-
ke, kde sa bez prístupu vzduchu 
rozkladá a vytvára najsilnejší 
skleníkový plyn metán, ktorý 
má významný podiel na globál-
nom otepľovaní.

-ŠK-

Žiadame vás, aby ste tento druh odpadu uložili k vašim zber-
ným nádobám najneskôr v deň vývozu a to do 8.00 hod. ráno. 
Po tomto termíne je odpad ukladať mimo zberných nádob

 PRÍSNE ZAKÁZANÉ.

Do kuchynského odpadu sa môžu triediť potraviny po záruke, 
pozostatky z ovocia, zeleniny, menšie kosti zvierat, syry, podrvené 
škrupiny z vajec, čajové sáčky po vylúhovaní, kávový výluh, starý 
chlieb a pečivo, ale aj servítky alebo zvyšky kvetov. Naopak, do 
kuchynského bioodpadu NEHÁDŽTE zelený odpad zo záhrad, 
plasty, sklo, papier, kuchynský olej, príliš tekuté potraviny 
(mlieko, polievky a omáčky), prach zo smetí a vysávania, zvierací 
trus a ani cigaretové ohorky. Pozor si treba dať aj na plastové 
vrecká a potraviny v obaloch.

Mesto Veľký Krtíš oznamuje 

Zvyšky z našich kuchýň onedlho 
skončia v takýchto hnedých kontajneroch. 
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Kým ku koncu januára u nás 
úrad práce evidoval nezamest-
nanosť na úrovni 10,64 %, v 
posledný februárový deň bolo 
toto číslo nižšie o jednu stotinu 
percenta. Aj keď je to len mini-
málny posun k lepšiemu, dob-
rou správou je, že krivka neza-
mestnanosti v našom okrese as-
poň na čas prestala stúpať. 
Najviac, zhruba o jednu desati-
nu percenta, si polepšili okresy 
Myjava, Nové Mesto nad Vá-
hom a Dolný Kubín. Naopak, 
ľudí bez práce medzimesačne 
najviac pribudlo v okolí Revú-
cej, Svidníka a Stropkova.
V okrese V. Krtíš tak ÚPSVaR 
ku koncu februára evidoval 
2.289 disponibilných uchádza-
čov o zamestnanie, z ktorých je 
1.191 žien a 1.098 mužov. Pri 
celorepublikovom pohľade sa 
nezamestnanosť na Slovensku 
mierne narástla a dostala sa na 
7,9 %. Sledovaná hodnota išla 
nešťastným smerom aj na úze-
mí Banskobystrického kraja, 
kde z 10,07% stúpla na 
10,22%. Ako uviedlo ústredie 
práce, vo februári si našlo 
prácu viac ako 10,3-tisíc neza-

mestnaných ľudí a trh práce 
zostáva naďalej stabilný. V 
druhom mesiaci nového roka 
bolo bez práce dokopy 234 288 
ľudí. Najviac voľných pracov-
ných miest je v regióne hlavné-
ho mesta, pričom je to až tak-
mer tretina všetkých voľných 
miest na celom Slovensku. 
„Najčastejšie ponúkali zamest-
návatelia voľné pracovné 
miesta v profesii Operátori a 
montéri strojov a zariadení (28 
655 miest), kvalifikovaní pra-
covníci a remeselníci (13 086 
miest) a pomocní a nekvalifi-
kovaní pracovníci (7 040 
miest),“ uviedlo ÚPSVaR.

Slovenská pošta 
prepúšťala 

aj vo V. Krtíši 
Koncom januára sa do médií 
dostala informácia, že Sloven-
ská pošta chystá reorganizáciu, 
ktorá sa dotkne asi 1500 za-
mestnancov, pričom zrušených 
má byť 756 nadbytočných pra-
covných miest. Tento proces by 
mal byť podľa hovorkyne Ivety 
Dorčákovej ukončený do konca 

mája. „Z celkového počtu zru-
šených 756 pracovných miest 
aktuálne skončilo pracovný po-
mer dohodou 494 zamestnan-
cov, 15 zamestnancov je vo vý-
povednej dobe a 165 zamest-
nancov je momentálne na PN 
(resp. sú na materskej dovolen-
ke), takže prerokovanie organi-
začnej zmeny bude s nimi až po 
ukončení PN či materskej. Inú 
vhodnú prácu v rámci Sloven-
skej pošty prijalo 82 zamest-
nancov. Ide o dlhodobo pláno-
vané manažérske rozhodnutie, 
ktoré nesúvisí s pandémiou. Ide 
najmä o pracovné pozície poš-
tových doručovateľov, prie-
hradkových zamestnancov a 
administratívnych zamestnan-

cov. V rámci Slovenska je počet 
zamestnancov, ktorí skončili 
pracovný pomer, rovnomerne 
rozdelený medzi regióny,“ po-
kračovala Mgr. I. Dorčáková. V 
nadväznosti na prepúšťanie v 
regiónoch sme sa jej opýtali, 
koľkých zamestnancov nášho 
okresu sa toto prepúšťanie 
priamo dotklo. „Dotknutí orga-
nizačnou zmenou na pracovis-
kách Slovenskej pošty v okrese 
Veľký Krtíš bolo 45 zamestnan-
cov. Z uvedeného počtu bol 
ukončený pracovný pomer k 
28. 2. 2021 so 7 zamestnancami, 
31 zamestnancov prijalo doho-
du o zmene pracovných pod-
mienok práce a 3 zamestnanci 
čerpajú PN,“ dodala pre PO-
KROK hovorkyňa Slovenskej 
pošty.

Nezamestnanosť je v okrese stabilizovaná
Aktuálne údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazu-
jú, že okres Veľký Krtíš je jedným z dvadsiatich slovenských 
okresov, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti medzime-
sačne klesla. 

Vývoj nezamestnanosti v okrese V. Krtíš za ostatných 12 mesiacov 

-ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

V sobotu 27. marca popoludní boli príslušníci OR PZ vo V. Krtí-
ši privolaní na Ulicu Námestie A. H. Škultétyho.
Ako uviedla krajská hovorkyňa policajného zboru mjr. PhDr. 
Mária Faltániová, v čase okolo 14.15 hod. tu mala z bytového 
domu z 3. poschodia vyskočiť 26-ročná žena, ktorá dopadla na 
trávnatú plochu pred bytový dom, kde zostala nehybne ležať s 
ťažkými zraneniami. „Bola k nej privolaná rýchla zdravotná 
služba, ktorá ju ošetrila, avšak vzhľadom na jej zlý zdravotný 
stav bola následne letecky transportovaná vrtuľníkom záchran-
nej zdravotnej služby do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. 
D. Roosvelta v Banskej Bystrici, kde po prevoze zraneniam pod-
ľahla. 
Polícia vo Veľkom Krtíši začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenie,“ dodala k tragickej udalosti krajská hovorkyňa. 
Podľa našich informácií je tragicky zosnulou Martina Ď.

 Tragický pád mladej ženy z okna   
Milí čitatelia, keďže máme kvôli Veľkej noci skrátené pracovné 
týždne a stále nám ešte prichádzajú vaše marcové karty s nalepený-
mi kupónmi, rozhodli sme sa s vyhodnotením marcovej kupónky eš-
te počkať do 7. apríla a výhercov, ktorí získajú pekné knihy, uverej-
níme v čísle 15. Teraz uverejňujeme prvý kupón aprílovej kupónky, 
v ktorej hráte o KOZMETICKÉ BALÍČKY. 

Aprílová kupónka 

Meno a priezvisko: 

Adresa:

Tel. č.:

č. 3Miesto pre kupón 

č. 4Miesto pre kupón 

č. 1Miesto pre kupón 

č. 2Miesto pre kupón 

APRÍLOVÁ KUPÓNKA

KU
PÓ

N 
č.1

Život mladej ženy sa napriek veľkej snahe zdravotníkov
 a leteckých záchranárov, žiaľ, nepodarilo zachrániť.

Ilustračné foto.
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O zrušení striedania času začali 
hovoriť ešte v roku 2014 českí 
politici, ktorí túto tému priniesli 
aj na pôdu Európskeho parla-
mentu. Zámer teda pochádza 
priamo od ľudí, nie od európ-
skych inštitúcií. V dôsledku 
pandémie i názorového roz-
kolu, ktorú formu času pone-
chať, sa rozhodovanie kompe-
tentných orgánov však už po 
niekoľkýkrát posunulo. Posled-
né menenie času sme mali ab-
solvovať pôvodne 31. marca 
2019. Po tom, čo sa tak nestalo, 
bol tento termín presunutý na 
marec tohto roka. „Slovensko 
súhlasí so zrušením striedania 
času, no požaduje, aby sa jed-
notlivé susedské krajiny navzá-
jom koordinovali a nepoš-
kodzovali tak vnútorný trh, či 
prepravu. Vzhľadom na geo-
grafické a časové pásmo, v kto-
rom sa nachádza Slovenská re-
publika si rezort sociálnych vecí 
si myslí, že vhodné bude pone-
chať u nás zimný čas,“ písali 
sme v článku na jar 2019. Pri 
rozhodovaní o tom, či sa najb-
ližšie roky budeme riadiť let-
ným alebo zimným časom, je 
dôležitá ekonomická výhod-
nosť jednotlivých variantov i 
nájdenie konsenzu medzi štát-
mi z jednotlivých regiónov. Ak 
by si každá krajina zvolila va-
riant bez konzultácie so sused-
mi, mohlo by to spôsobiť chaos 

a poškodiť obchod.
Keď sa Brusel v roku 2018 
Európanov pýtal, ktorý čas by 
privítali, spomedzi okolitých 
štátov mal letný čas viacej prív-
ržencov na Slovensku, v Poľ-
sku, Maďarsku aj Rakúsku, 
zimný len v Česku. 
Čo sa týka rozhodovania na ná-
rodnej úrovni, s požiadavkou o 
priblíženie postoja Slovenskej 
republiky sme požiadali rezort 
diplomacie. Ako pre POKROK 
uviedla Kancelária štátneho ta-
jomníka Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záleži-
tostí, rokovania o zrušení strie-
dania času sa za ostatné me-
siace na strane Rady EÚ nepo-
sunuli nikam. 
„Môžem tiež potvrdiť, že v tej-
to otázke sme bilaterálne nero-
kovali na úrovni nášho regiónu, 
či už v rámci Vyšehradskej 
štvorky V4 alebo ani Slavkov-
ského formátu S3, keďže práce 
prebiehali spoločne na EÚ 
úrovni. K návrhu Európskej 
komisie sa, samozrejme, pri-
pravilo naše predbežné stano-
visko, ktoré však neobsahovalo 
preferenciu pre žiadny z časov, 
nakoľko ide o dohodu na úrov-
ni Európskej únie. Ale pokiaľ 
ide o moju osobnú preferenciu, 
môžem prezradiť, že sa priho-
váram za letný čas. Ďalší posun 
v rokovaniach je však v rukách 
aktuálneho predsedníctva v Ra-

de EÚ, ktorým je v tomto pol-
roku Portugalsko. Nateraz ne-
máme informácie, že by portu-
galské predsedníctvo v Rade 
EÚ malo ambíciu sa vrátiť k 
rokovaniam k danému návr-
hu,“ povedal v polovici marca 
exkluzívne pre POKROK štát-
ny tajomník MZVaEZ Mar-
tin Klus.

Pre lepšiu predstavu, takto by 
sa premietlo preferovanie dané-
ho formátu času do časov svita-
nia  a západu slnka:
 Letný čas: V Bratislave vyj-
de slnko v lete cez najdlhšie dni 
o 4.51, v Košiciach už o 4.31 

hodine. Zapadne o 20.55 v Bra-
tislave a o 20.41 hodine v Koši-
ciach. V zime bude slnko počas 
najkratších dní vychádzať o 
8.38 v Bratislave a o 8.24 hodi-
ne v Košiciach. Zapadne o 
16.59 v Bratislave a o 16.40 
hodine v Košiciach.
 Zimný čas: V lete vyjde sln-
ko v Bratislave už o 3.51, v 
Košiciach dokonca o 3.31 hodi-
ne. Zapadne o 19.55 v Bratisla-
ve a o 19.41 hodine v Košiciach. 
V zime vyjde slnko o 7.38 v 
Bratislave a 7.24 hodine v Koši-
ciach. Zapadne o 15.59 v Brati-
slave a o 15.40 hodine v Koši-
ciach.

Striedanie času nateraz zostáva
Keď ste sa v nedeľu 28. marca prebudili, mnohí ste vaše prvé kroky nasmerovali ku všetkým hodi-
nám a hodinkám, ktoré denne používate a posunuli ste si na nich čas o hodinu dopredu. Okrem 
vás tak spravili všetci Európania okrem Islanďanov, Bielorusov a Rusov. V týchto krajinách sa to-
tiž letný čas nepoužíva. Aj keď sa už niekoľko rokov hovorí, že so zmenou striedania času je koniec 
a v krajinách Európskej únie, čas sme si po piatich mesiacoch opäť ešte menili.

S otázkou, ktorý čas by ste vybrali vy - naši čitatelia, sme sa na 
vás obrátili aj prostredníctvom našej facebookovskej stránky. A 
aké boli reakcie? Treba povedať, že naozaj rôzne. Kým Andrea 
Véghová Ďuricová je za to, aby sa v prvom rade všetky okolité 
krajiny dohodli na jednom výsledku, Ľubka Čulenová by naj-
radšej zachovala status quo, a napísala: „Nerušiť striedanie, 
takto je dobre ako je“. Niekoľkí z vás zase preferujú, aby sa na-
stálo nechal práve letný čas. Ako napísal Jozef Schmidt, jedným 
z jeho dôvodov, prečo je za prejdenie na letný čas (a ktoré sa vo 
vašich odpovediach vyskytovali asi najčastejšie) je, aby sa v lete 
nestmievalo už po ôsmej hodine a aby sme neprišli o dlhé letné 
večery. Zachovanie zimného času zase preferujú Katka Čeriová, 
Inga Krnáčová ale aj Zlatica Fulajtárová. Tá hovorí, že miluje 
skoré rána a dlhé dni vonku. „Naopak, v zime milujem dlhé ve-
čery, kedy sa môžem venovať aktivitám, na ktoré v lete nemám 
čas – napr. ručné práce či knihy,“ pokračovala s tým, že zmena 
času, ktorá býva pre niektorých ľudí ťažšia, jej problém ešte 
nikdy nespôsobil.                            - Mgr. ŠTEFAN KOČI -

 A čo na to Veľkokrtíšania? 

Aj rezort dopravy musí v nad-
väznosti na opatrenia súvisiace 
s pandémiou koronavírusu za-
vádzať prijaté novely zákonov. 
Už vlani na jar Ministerstvo do-
pravy a výstavby preto rozhod-
lo, že platnosť pravidelnej tech-
nickej kontroly vozidla, ktorá 
uplynie počas krízovej situácie, 
sa predlžuje o tri mesiace. Rov-
nakým spôsobom sa predlžuje 
aj platnosť pravidelnej emisnej 
kontroly. V tomto období to 
minister dopravy Andrej Dole-
žal pripomenul motoristom zno-
vu. Zároveň ich však vyzval, 
aby kontrolu zbytočne neod-
kladali. Pozor si tiež treba dať 
pri prípadnej jazde v zahraničí, 
kde predĺženie zo strany kon-
trolných orgánov nemusí byť 
akceptované.

Ak sa vášmu vozidlu v najbliž-
ších týždňoch končí platnosť 
jednej z kontrol, v našom okre-
se môžete využiť stanice tech-
nickej kontroly v meste Veľký 
Krtíš alebo v obci Slovenské 
Ďarmoty.

Nálepky už čoskoro 
nedostanete 

O tom, aby ste po absolvovaní 
emisnej a technickej kontroly 
nemuseli mať na čelnom skle 
nalepené dve známe nálepky, sa 
hovorí už od roku 2017. Kým 

sa ich zrušenie plánovalo už na 
leto 2020, rezort dopravy ich 
zrušenie presunul o rok. Od 1. 
júla 2021 sa nálepky používať 
už nebudú. Podľa stále platnej 
právnej úpravy totiž absolvova-

nie technickej kontroly potvr-
dzujú okrem nálepky na čel-
nom okne aj ďalšie dva do-
klady – protokol a osvedčenie o 
kontrole vo forme kartičky. 
Podobné je to s kontrolou origi-
nality, kde je dokladom okrem 
nálepky odborný posudok.

Predĺžená lehota na TK a EK stále platí 

-ŠK-

 STK FREUS – 047/38 120 46 
objednavky@freus.sk
 STK S. Ďarmoty – 047/55 912 80
 popjak.sdtk@gmail.com

 Prevádzka STK Slovenské Ďarmoty.  
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Kraslice z Polichna sú prvým 
prvkom pre región Novohrad 
zapísaným do Reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska 
(ďalej len RZNKDS). Zápis je 
vlastne základným stupňom 
RZNKDS a ďalším možným 
náročným stupňom je zápis v 
zozname UNESCO. Takýto 
zápis, aj na základnom stupni, 
je vysokým spoločenským oce-
nením a zároveň veľkým 
záväzkom. Predstavuje ochra-
nu prvku, v našom prípade 
kraslíc  v miestnej, regionálnej 
a celoslovenskej úrovni. Vytvá-
ra pocit jasnej kultúrnej identi-
ty. Navyše prezentuje jedineč-
nosť, výnimočnosť a unikátne 
sve-dectvo v spätosti s príro-
dou, históriou, chráni naše 
korene. Vo verejnosti prehlbuje 
vedomie o hodnotách prvku – 
kraslíc.
Zapísaný prvok – kraslice sú 
sledované, vyhodnocované MK 
SR v pravidelných intervaloch. 
Pred zapísaním prešli približne 
ročným náročným schvaľova-
cím procesom. Tým, že je prvok, v našom prípade krasli- ce, zapísané v RZNKDS nevyp-

lýva žiadna finančná odmena. 
Odmenou pre nás všetkých je, 
že polichňanské kraslice ne-
upadnú do zabudnutia, lebo 
kraslice splnili všetky požado-
vané náročné kritéria. Nomi-
nácia sa zápisom stala uznaná a 
úspešná. Slávnostné vyhlásenie 
s udelením dokladu, certifikátu 
určí MK SR.
Zdobenie kraslíc z Polichna 

Veľkonočná radosť v Novohrade
Jednoduchá krása kraslíc z Polichna 

Dňa 18. decembra 2020 boli ministerkou kultúry Slovenskej republiky Natáliou Milanovou slávnostne 
vyhlásené a zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 
2020 tri prvky: Ornament z Čataja a Veľkého Grobu, Gajdica z Lúčky a Kraslice z Polichna.

siaha dokladovaním do 19. 
stor., ale s predpokladom ešte 
do doby dávnejšej. Skúmané 
kraslice boli zdobené Annou 
Ambróšovou a zdokumentova-
né Adamom Prandom. Zdobe-
nie kraslíc bolo znovu oživené 
výskumom Emílie Mázorovej, 
krasličiarkami Eleonórou Ci-
buľovou a  Lýdiou Garajovou.
Tradičná ornamentika pred-
stavuje jednoduché geometric-
ké a rastlinné motívy, ktorými 
ľudia vyjadrovali svoje väzby k 
prírode a spôsobu života. Kras-
lice - vajíčka boli symbolom ži-
vota, znamenali aj jarné prebú-
dzanie. Pri zdobení sa využíva-
la starobylá technika leptania 
octom, šťavou z kyslej kapusty 
za pomoci drievka, zápalky 
alebo špajdle sa vytváral or-
nament na vajíčku zafarbenom 
v odvare z cibuľovej šupky. 
Takto ozdobené vajíčko - kras-
lica slúžilo ako osobný dar len 
od obdobia reformácie. Ozdo-
bené kraslice sú súčasťou jar-
ného zvykoslovia a veľkonoč-
ných sviatkov. Kraslice s touto 
zdobiacou technikou sú kultúr-
nym dedičstvom evanjelických 
žien v Polichne a pravdepodob-
ne aj v evanjelickom prostredí 
iných dedín s indíciou aj na 
Veľký Lom, Turie Pole či Lešť 
v okrese Veľký Krtíš, žiaľ, bez 
podkladov. 
Organizovaním množstva tvo-
rivých dielní, súťaží, výstav a 
prednášok sa snažíme o zacho-
vanie tohto jedinečného, jedno-
duchého prvku. Považujeme za 
nevyhnutné, aby sa kraslice do-
stali do povedomia mladej 
generácie. 
Jednoduchá charakteristika 
týchto kraslíc je: ,,ľudskými 
rukami zdobené, prírodou tvo-
rené, farbené a zo srdca daro-
vané. Skrátka – jednoduchá 
krása z Polichna.“

Kraslice z Polichna v rukách 97 ročnej pani Zuzany Mázoro-
vej, sú viac než symbolické. Pani Zuzana celý život, až do 
nedávna ťažko, ale s láskou pracovala na poli, v záhradke, 
čím si aj sama vypestovala v sebe prirodzenú úctu ku všetké-
mu živému, či už ľuďom, zvieratám a rastlinám. Dnes, keď je 
už krehká ako tá vaječná škrupinka, jej prajeme hlavne pevné 
zdravie, aby sa ešte mohla tešiť, nielen z tejto jari, ako obdo-
bia, keď sa všetko prebúdza k životu, ale aj z nasledujúcich 
časov, kedy sa o ňu s láskou stará a bude starať vďačná dcéra.  

Polichňanské kraslice mali síce jednoduché, ale krásne vzory a 
vďaka zápisu do Zoznamu nehmotného dedičstva ostanú za-
chované aj pre budúce generácie. Krasličiarka Eleonóra Cibu-
ľová z Polichna zdobí vyfúknuté vajíčka zafarbené v cibuľovej 
šupke. Ornament vytvára leptaním octom podľa vzorkovníka 
Anny Ambrošovej. Fotografia ju zachytáva na podujatí  
,,Novohradské podzámčie - otvorenými očami" konaného v 
Haliči v roku 2019. 

Tvorivé dielne zdobenia kraslíc na folklórnom festivale Koliesko
 v Kokave nad Rimavicou v roku 2019. 

Text, citát, foto: - Mgr. EMÍLIA MÁZOROVÁ- 
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► Jar je tu a s ňou aj častejšie 
potulky prírodou, na ktoré 
berieme aj svojich štvornohých 
kamarátov. Okrem pekných 
zážitkov si však môžeme z 
prírody priniesť aj nepríjemný 
suvenír, preto by sme mali pre-
zrieť nielen svoje telo, či máme 
kliešťa, ale aj nášho spoločníka 
– psa. Na mieste je otázka, priš-
la už ,,sezóna“ kliešťov?
MVDr. Dominik Macko: 
,,Máme skúsenosti, že 
kliešte prežívajú aj pri 
nízkych teplotách.  Keď je 
zima mierna – akú sme 
práve prežili a teploty ne-
klesajú pod – 20o C a do-
konca málokedy aj pod 5o 

C, kliešte sú aktívne aj v 
tomto období. Nebezpe-
čenstvo je o to vyššie, že  
sa čím ďalej tým viac pre-
súvajú z juhu na sever. 
Kliešte, okrem iných,  
prenášajú veľmi často 
babeziózu, čo je výrazne 
nebezpečná choroba.  Je to 
prenosné ochorenie vyvolané 
jednobunkovými  parazitmi, 
ktoré napádajú červené krvin-
ky zvierat, v dôsledku čoho 
vzniká anémia - tzv. chudokrv-
nosť. Majitelia zvierat si to mô-
žu všimnúť na sfarbení sliznice, 
napríklad na ďasnách, ktoré sú 
svetlejšie, ako zvyčajne boli.“  
► Ktoré ďalšie príznaky sú 
charakteristické pre babeziózu? 
,,Že sa môže jednať o toto mi-
moriadne nebezpečné ochore-
nie nám môže naznačiť aj 
správanie psíka -  je letargický, 

smutný, nechutí mu žrať, 
stráca orientáciu, ťažko si líha 
aj vstáva a močí tzv. ,,kolový“ 
moč, ktorý má tmavú farbu. 
Toto sú príznaky, kedy my, ve-
terinári, v prvom rade uvažu-
jeme nad touto diagnózou.
Tým, že zviera stráca červené 
krvinky – znižuje sa mu he-
moglobín,  oslabuje sa mu aj 

imunitný systém. 
Medzi ďalšie symptómy patrí 
zväčšenie uzlín a vysoké teploty, 
poruchy obličiek, čo môže viesť 
k zhoršeniu zdravotného stavu 
a v konečnom dôsledku najviac 
trpí krvotvorný systém orga-
nizmu.“ 
► Najlepšia liečba je prevencia 
– to často počúvame práve v 
súčasnosti s celosvetovou pan-
démiu, ktorá nás postihla. Vie-
me naše zvieratá chrániť proti 
tomu, aby sa na ne prisal 
kliešť? 
,,Správne, najlepšie je tomuto 

ochoreniu predchádzať. K dis-
pozícii máme veľkú paletu 
prípravkov od rôznych výrob-
cov, ktorí ponúkajú prípravky 
proti parazitom. Mnohé z tých-
to prípravkov sú určené pria-
mo na dané plemeno a zohľad-
ňujú jeho váhu. Výrobky sú 
zvyčajne kombinované aj s ďal-
šími prípravkami proti vonkaj-

ším parazitom, ako sú napr. bl-
chy. Najčastejší spôsob podáva-
nia je formou tabletiek, pipe-
tou, ale aj protiparazitné oboj-
ky, ktoré majú najdlhšiu účin-
nosť. Navyše je dobré tieto 
prípravky, po porade s leká-
rom,  vhodne kombinovať. 
Neexistuje úplne dokonalý vý-

robok, aj keď ho kombinujeme 
s ďalšími kvalitnými príprav-
kami. Dôležité preto je, aby 
sme po výlete do prírody pre-
zreli – prehmatali - svojho psí-
ka, aby sme prisatie zistili čím 
skôr a kliešťa bezpečne od-
stránili. Ide o čas, lebo k ocho-
reniu dochádza už po pár 
hodinách od prisatia. Je to čas, 
ktorý máme na to, aby sme 
predišli nielen tejto nebezpeč-
nej chorobe.“
Ak ste ako majiteľ psa, či iné-
ho domáceho zvieraťa boli po-
kojní v domnienke, že tesne po  
zime máme od kliešťov pokoj, 
zbystrite pozornosť. Na záver 

MVDr. Dominik Macko upo-
zorňuje: ,,Napadnutie kliešťom 
hrozí dvojfázovo, a to od skorej 
jari do leta, približne kým nie 
sú teploty nad 30o C, a potom 
od konca augusta pokračuje 
prakticky po celú zimu, kým 
neklesnú teploty pod spomína-
ných -5o C.“ 

Už pohľad na kliešťa niekoľkokrát zväčšeného mikroskopom v nás vyvoláva pocit odporu. Nie je to 
náhoda – kliešť vyzerá ako hrozný mimozemský tvor, navyše nesie v sebe nálož miniatúrnych 
jednobunkových votrelcov. Čo dokážu ,,spáchať“ v organizme človeka, mnohí už možno zažili aj na 
vlastnej koži. Rovnako ako pre nás, tak je kliešť nebezpečný pre naše domáce zvieratá  - vrátane asi 
najobľúbenejších domácich miláčikov – psov, čo nám potvrdí veterinár MVDr. DOMINIK MACKO. 
Zároveň upozorňuje, že po miernych zimách 

Kliešť už číha na svoje obete 

Zaujímavé je zistenie, že zmena klímy v našich končinách má 
vplyv nielen na všetky oblasti nášho života. Rovnako je treba pre-
hodnotiť aj starostlivosť a zaužívané stereotypy o  našich psíkov, 
aby sme im poskytli bezpečie a komfort a ony nám na oplátku 
svoju oddanosť, lásku a dlho nám robili radosť. 
– Text: J. KAMENSKÁ, foto: M. VLADOVIČ, TV Markíza -   

  MVDr. Dominik Macko pri vyšetrovaní štvornohého pacienta.  

MVDr. DOMINIK MACKO
rád aj s úsmevom prezentuje
 svoj vzťah k zvieratám, 
ktorým sa venuje 
aj profesionálne. 

Celkovo 1372. nález vírusu 
AMO bol u diviakov alebo do-
mácich ošípaných potvrdený 2. 
marca 2021. Diviača (samica) 
bolo nájdené uhynuté v poľov-
nom revíri Hôrka Horná Stre-
hová v katastrálnom území ob-
ce Pôtor. V prvom prípade, v 
decembri, bol diviak ulovený v 

Dolnej Strehovej, teda v tesnej 
blízkosti druhého nálezu. Záro-
veň, od začiatku roka do 9. 
marca bolo na preskúmanie a 
vyšetrenie zaslaných z nášho 
okresu až 180 vzoriek diviakov 
a domácich ošípaných. Ako po-
zitívna vyšla len jedna.
„Na území Slovenska naďalej 

prebieha intenzívny lov diviačej 
zveri. V poľovníckej sezóne 
2019/2020 sa poľovníkom po-
darilo znížiť stavy diviačej 
zveri o 75 223 kusov,“ uviedla 
Slovenská poľovnícka komora 
pred niekoľkými dňami. Na 
konci marca bolo na Slovensku 
potvrdených takmer 1 600 po-
zitívnych prípadov u diviakov a 
28 prípadov u domácich ošípa-
ných, pričom doposiaľ posled-
ný pozitívny prípad u domácich 
ošípaných bol zistený ešte v sep-
tembri minulého roka. V minu-
lom roku boli morom ošípa-
ných najpostihnutejšími kraji-
nami Maďarsko a Poľsko.

Užívateľom poľovných revírov 
bolo na prelome rokov 2019 a 
2020 distribuovaných takmer 
šesťsto  chladiarenských zaria-
dení, a to za účelom efektívneho 
plnenia nariadeného intenzív-
neho lovu diviačej zveri. Trid-
saťdeväť z nich je aj v revíroch 
nášho okresu.
Zároveň naďalej platí, že 
chovatelia ošípaných sú povinní 
mať zaregistrované chovy, aj 
keď chovajú čo i len jednu oší-
panú. To platí pre celé územie 
Slovenskej republiky. Dôležité 
je tiež, aby prípadné zmeny 
správania svojich ošípaných 
nahlásili na príslušný úrad.

Africký mor už aj pri Pôtri 
Po tom, čo bola v polovici decembra v našom okrese ulovená 
samica diviaka-lanštiaka, u ktorej bol zistený vírus afrického 
moru ošípaných, začiatkom marca Štátna veterinárna a po-
travinová správa Slovenskej republiky zachytila už aj druhý 
prípad prítomnosti vírusu AMO v poľovnom revíri na území 
okresu Veľký Krtíš.

-ŠK, zdroj: ŠVPS-
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Na druhej strane, protipandemické opatre-
nia, takpovediac, ,,zrazili na kolená“ väčšie 
aj menšie firmy, potápajú malých živ-
nostníkov ale aj špecifické remeslá. 
Ohrozené sú podnikania, ktoré 
boli v čase veľkého počtu chorých 
a mnohých mŕtvych odsunuté na 
druhú koľaj, pretože neboli z po-
hľadu prežitia ,,dôležité“. 
Pandémia ukázala, ako je v našom 
svete všetko úzko na seba navia-
zané, a ako sme odkázaní jeden 
na druhého. Na ľudí sú odkázaní 
nielen starší a bezmocní, ale aj 
zvieratá, ktoré sa o seba nedoká-
žu postarať. Voľne žijúca zver si ob-
živu nájde, horšie je to so zoologickými 
záhradami a v súkromí chovanými zviera-
tami, ktoré si ich majitelia chovajú buď pre 

potešenie, alebo také, ktoré prinášajú 
okrem potešenia aj financie. Koncertné, di-
vadelné a výtvarné sály nie sú jedinými 
priestormi, v ktorých sa na mesiace zastavil 
život. Mnohí umelci sa rozhodli pre strea-
movanie, teda internetové prenášanie ich 
umeleckých predstavení (vyššej, nižšej či 
dokonca pochybnej úrovne) alebo výstav 
výtvarného umenia, menšie či väčšie kon-
certy. 
Vystúpenia sokoliarov ako 
výkonných umelcov v nad-
väznosti na ich živobytie sú 
priamo naviazané na vystú-
penie alebo účinkovanie na 
hradoch, zámkoch, školách a 
na rôznych spoločenských 
podujatiach. Pritom aj v ča-
se, keď svet fungoval nor-
málne, sokoliarska sezóna 
trvala len od marca do no-
vembra. 
Na jar minulého roka, keď 
sa presne nevedelo, čo bude, 
sa organizátori neodvážili 
naplánovať podujatia na leto 
a jeseň.  Na hromadné akcie 

sú naviazaní aj v rodinnej firme SO-
KOLIARSTVO KANÁT sídliace v Mojíne 
pri Rimavskej Sobote, ktoré už vyše tri de-

saťročia funguje bez podpory štátu. 
Možno ste sa už aj vy osobne stretli s 

ich operenými dravými krásavca-
mi, či už na vystúpeniach na 
hrade v Modrom Kameni,  v ich 
sokoliarskom areáli v Mojíne, 

kde pravidelne aj počas let-
ných prázdnin predvádzajú 
svoje sokoliarske umenie pre 
verejnosť, alebo niekde inde 

v okrese a dokonca ste ich 
dravce mohli vidieť aj vo fil-

moch ako Sokoliar Tomáš, či 
Králi hôr, v ktorom hral Jean Reno. 
Umenie staré 4000 rokov, spadajúce do zo-
znamu UNESCO, je v rodine Kanátovcov 
doslova živým dedičstvom a sokoliarske 
remeslo automaticky prešlo z Jaroslava 
Kanáta st., na jeho syna Jaroslava. 
Otec sa sokoliarstvu upísal už ako 15 ročný, 
keď sa dostal na Strednú lesnícku školu do 
Banskej Štiavnice. Po škole robil lesníka, 
neskôr biologickú ochranu bratislavského 
letiska. Keď sa po revolúcii otvorili hranice, 
dostal ponuku ísť robiť sokoliara do za-
hraničia. Ako rodina strávili 17 rokov v 
Dánsku, Rakúsku, Nemecku a Srbsku. Sú 
jediný rodinný podnik na Slovensku, za-
oberajúci sa chovom, výcvikom a predvá-
dzaním dravých vtákov pre širokú verej-
nosť, taktiež vykonávajú biologickú ochra-
nu proti holubom po celom Slovensku. 
Vlastnia tieto druhy dravých vtákov - Har-
risov jastrab, Plamienka driemavá, Výr 
skalný, Výr africký, Myšiarka ušatá, My-
šiak lesný, Sokol rároh, Sokol sťahovavý, 
Sokol lovecký – čierny, Sokol červenonohý, 
Jastrab lesný, Karančo pásikavý, Orol 
skalný, Orliak bielohlavý, Haja červená, 
Orol kráľovský a Orliak morský.

Kanát znamená krídlo
Ak by sme ostali pri tejto symbolike, tak dnes tieto krídla po-
trebujú pomoc, aby mohli zajtra lietať. Poďme ale po poriad-
ku. Globalizácia spôsobila, že koronavírus sa v priebehu pár 
mesiacov rozšíril po celom svete. Pandémia nahrala do karát 
veľkým obchodným reťazcom, farmaceutickým spoločnos-
tiam, obchodníkom s liečivami, ochrannými a hygienickými 
pomôckami. 

V Pokroku číslo 10/2021 sme vám dali 
možnosť vyhrať knihu KEĎ LES NA 
CHVÍĽU STÍCHNE od autorky EVY 
TÓTHOVEJ HÍVEŠOVEJ  z Neniniec. 
Aby sme mali istotu, že hodnotná kniha sa 
dostane do rúk ozajstného milovníka 
prírody, podmienili sme výhru tým, že ste 
mali napísať čo najviac druhov štvor-
nohých zvierat, ktoré žijú v lesoch v našom 
okrese.  Z vyše tridsiatich odpovedí najviac 
druhov zveri napísali títo verní čitatelia Po-
kroku: 
 Štefan Čajkovský, vášnivý hubár z Veľ-
kého Krtíša napísal: daniel škvrnitý, 
diviak obyčajný, jeleň lesný, srnec obyčaj-
ný, mačka divá, jazvec lesný (hôrny), rys 
ostrovid, líška hrdzavá (obyčajná), vlk 
dravý (sivý alebo obyčajný), medveď 
hnedý, zajac poľný, kuna lesná, syseľ pa-
sienkový ( obyčajný), tchor tmavý  - oby-
čajný, veverica obyčajná (alebo hrdzavá, či 
stromová), plch sivý, lasica hranostaj, lasi-
ca myšožravá, jež bledý ,vydra riečna, 
zajac poľný, bobor európsky, piskor malý, 
myš poľná, hraboš poľný,  jazvec lesný, 
obyčajný hôrny, muflón lesný, rys ostrovid.     
 Jaroslav Fajčík (náš stály čitateľ a 
milovník prírody) z Dolnej Strehovej napí-
sal tieto: Diviak, daniel, jeleň, jelenica, laň, 
muflón, srna, srnec, divá mačka, jazvec 
svinský, rys, líška, vlk, medveď, zajac, ku-
na, syseľ, tchor, veverica, plh, ranostaj, la-
sica, ježko, vydra, králik, bobor, piskor, 
myš poľná, myš (skočka), jazvec (psovský). 
 Anna Vaškorová z Modrého Kameňa 
bola vynaliezavejšia a napísala: jeleň lesný 
a jelenča, jelenica, jeleň sika, daniel škvrni-
tý, danielica a danielča, srnec lesný, srna a 
srnča, muflón lesný, muflónka a muflóni-
ca, diviak lesný – diviak , diviačica, vlk 
dravý, líška hrdzavá, tchor tmavý, nutria 
riečna, zajac poľný, králik divý, jazvec les-
ný, kuna lesná, kuna skalná. 

Autorke knihy KEĎ LES NA CHVÍĽU 
STÍCHNE pani EVE TÓTHOVEJ HÍVE-
ŠOVEJ srdečne ďakujeme a tým, ktorí by 
si jej knihu chceli kúpiť – môžu tak urobiť 
mailom na adrese: beika06@gmail.com 
alebo na telefónnom čísle: 0905 795 808. 

Kto sa môže tešiť z knihy  Latinské nomen – omen doslova platí  
 pre majiteľov rodinného SOKOLIARSTVA KANÁT,  
 pretože v kolíske sokoliarstva v Kazachstane  

 JAROSLAV KANÁT  

EVA TÓTHOVÁ - HÍVEŠOVÁ 
so svojimi knihami.

(Pokračovania na str. 11) 

 Sokoliarstvo Kanát má pekné, ale aj užitočné podnikanie.
-RH-
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V čase pred pandémiou približovali najmä 
deťom z materských a základných škôl ži-
vot týchto dravcov. Deti učili o prírode 
priamo v ich areáli, ale so svojimi dravca-
mi chodili aj za deťmi so špeciálnymi po-
trebami, ktorým práca so zvieratami veľmi 
prospieva. Sú zapojení v programe na vy-
púšťanie mláďat do voľnej prírody. 

► Ako sa podpísala pandémia pod toto 
špecifické podnikanie? 
Otec aj syn Kanátovci sa pri opise súčasnej 
ťažkej situácie zhodli a vhodne dopĺňali: 
,,Pandémia nám život nijako nezmenila, 
lebo pokračujeme v tom, čo roky robíme. 
Areál treba udržiavať, roboty máme vyše 
hlavy  a rozdiel je len v tom, že teraz máme 
len výdavky a žiadne príjmy. Chýbajú nám 
peniaze z vystúpení, ale dravce musíme 
chovať každý deň. Bežia nám mraziaky s 
uskladneným mäsom, ktoré nakupujeme 
každé tri týždne. Dravce nemôžu mať 
jednotvárnu potravu – striedame im jedno-
dňové kuriatka, potkany a prepelice.“  
O tom, že to nie je lacná záležitosť vypove-
dajú sumy, za ktoré ich kupujú – jedna 
prepelica stojí okolo eura a denne ich zože-
rie dravec aj dve – tri. Potkan, ktorý má 
kvalitné mäso, stojí aj 3 euro. Majú síce aj 
vlastný chov potkanov, ale aj tie, ak majú 
dorásť, musia im kupovať granule a jedno 
vrece  stojí 7 – 10 euro. Do roka si síce do-
chovajú 300 – 400 kusov potkanov, ale tie 
vystačia tak na 3 – 4 dni. Suma sumárum 

náklady na potravu pre 70 dravcov pohltí 
okolo 2 000 EUR mesačne. Keďže menej 
pracujú s ukážkami, aj menej lietajú s 
dravcami maximálne raz za jeden – dva 
dni. Jaroslav Kanát hovorí, že zatiaľ idú z 
nasporených zdrojov, ale raz studňa vy-
schne. Čo potom? Na dravcoch sa šetriť 
nedá a navyše, keďže je ich imunitný sys-
tém veľmi slabý, musia im do pestrej po-
travy dávať aj rôzne vitamíny. 

► Syn Jaroslav dodáva: ,,Naše sokoliar-
stvo má už vyše 30 ročnú tradíciu a keďže 
budem mať v auguste 27 rokov, ja som sa 
už do neho narodil. Niekto chová doma 
psa, my máme lietajúce dravce. Naše pod-
nikanie je náš život, aj naša vášeň, s ktorou 
žijeme 24 hodín denne. Naše podnikanie 
nie je ako iné, že môžeme zatvoriť dvere, a 
môžeme ho odložiť. Najťažšie na tejto situ-
ácii je to, že nemôžeme robiť to, čo nás 
baví, čo nás živí a čo sa páči aj ľuďom. Na-
vyše, deti aktívne učíme, aby mali vzťah k 
prírode. Sme dosť špecifická skupina – 
žiadne príspevky od štátu nedostávame. 
Všetko, čo robíme, robíme bez akýchkoľ-
vek príspevkov. Našťastie spolupracujeme 
aj s bratislavským poľovníctvom Deerland, 
ktorí majú úctu k prírode a starajú sa nech 
aj v tejto dobe dobre vyzeráme, v našom 
okrese máme tiež rôzne sponzorské firmy, 
ktoré nám prispievajú, lebo vidia, že to 
robíme srdcom a nemajú problém nejaký-
mi peniažkami prispieť.“  

Majitelia firiem, dajte nám vedieť ako sa konkrétne dotkla pandémia vášho 
podnikania. Píšte na známu adresu: hornacekova.pokrok@gmail.com

Štyri najzaujímavejšie príspevky 

 odmeníme poukážkou na plnofarebnú reklamu v hodnote 80 EUR.

-R. HORNÁČEKOVÁ-

Geomorfológia územia nášho okresu sú-
visí s jeho polohou. Väčšiu časť územia 
tvorí Juhoslovenská kotlina, ktorá je 
chránená Krupinskou vrchovinou, Javo-
rím, Strehovskou pahorkatinou a Čebov-
skou Bukovinou. Na základe geologické-
ho vývoja sa územie od severu pozvoľne 
skláňa k juhu.  Severná časť okresu je 
prevažne hornatou krajnou s prírodnými 
atraktívnosťami a surovinovým poten-
ciálom. Južnú časť tvoria nížiny s vyso-
kým podielom pôd, ktorých produkčné 
schopnosti sú porovnateľné s Podunaj-
skou nížinou. Najnižšia nadmorská výška 
dosahuje 129 m. n. m. a najvyššia dosa-
huje 643 m n.m. (Španí laz). V súvislosti s 
klimatickými podmienkami územie patrí 
medzi mierne teplé až teplé oblasti s 
miernou a suchou zimou. Región Veľký 
Krtíš svojím charakterom patrí medzi ty-
pické poľnohospodárske okresy. Väčšina 
poľnohospodárskej pôdy patrí do skupi-
ny stredne úrodných pôd a z hľadiska 
druhu sú zastúpené ťažké a stredne ťaž-
ké pôdy. 
Podnebie okresu má charakter podnebia 
stredoeurópskeho. Územie okresu je roz-
delené do dvoch klimatických oblastí a to 
do južnej, teplej oblasti a do severnej, 
mierne teplej oblasti.  Táto oblasť patrí 
medzi vodohospodársky pasívne, suché 
oblasti, s menším množstvom atmosféric-
kých zrážok. Cez územie preteká rieka 
Ipeľ, ktorá je so svojimi prítokmi hlav-
ným zdrojom povrchových vôd. Okres je 
bohatý na minerálne pramene, využíva 
sa len malá časť (Bušince, Muľa, Sklabi-
ná, Vinica, Želovce a termálne pramene v 
Dolnej Strehovej). Územie okresu je 
bohaté na vegetáciu a chránené rastliny, 
lesnú a poľnú zver, plazy, obojživelníky 
vtáctvo. Keďže sme si 1.apríla pripome-
nuli Deň vtákov, je tiež vhodné si pripo-
menúť, že na Slovensku bolo v roku 2014 
zaznamenaných 357 druhov vtákov. Z to-
ho, so zjavne prirodzeným výskytom bolo 
354 druhov zaznamenaných po roku 
1950. Tri druhy boli zaznamenané do 
roku 1949 (sup tmavohnedý, behavec 
plavý, labkáň stepný). Ďalších 5 druhov 
bolo na našom území pozorovaných iba 
pred rokom 1980 (drop hrivnatý, hvizdák 
tenkozobý, dážďovník skalný, sýkorka 
lazúrová, kolibiarik horský). Tri druhy 
boli introdukované, prípadne naturalizo-
vané: bažant obyčajný, holub divý, ber-
nikla veľká. Zatiaľ bolo na našom území  
zaznamenaných 225 hniezdiacich druhov 
vtákov a 132 nehniezdiacich. 14 druhov 
bolo považovaných za úniky zo zajatia, 
alebo za introdukované druhy (nie sú za-
hrnuté v oficiálnom zozname). 

Zdroj: RRA POIPLIE a
 SOS/ BIRD LIFE SLOVAKIA 

Čo je dobré vedieť 
o okrese Veľký Krtíš 

Sokoliarstvo Kanát nie je na Slovensku jediné a s výcvikom dravcov sa zaoberajú viacerí 
a spájajú to aj so skupinami historického šermu. Ich členovia majú zvyčajne svoje 
,,civilné“  zamestnania a historické súboje sú ich voľnočasovou záľubou. Aj z nich si však 
máloktorí môžu dovoliť trénovať iba po šiestich v skupine (aby dodržali proti pandemic-
ké opatrenia)  a prenajímať si preto priestory na dlhší čas, než zvyčajne. To je už ale ďal-
šia kapitola špeciálneho podnikania, ktoré sa nedá robiť inak, len so srdcom. Koľko z 
nich vydrží aj po roku a pol alebo aj dlhšej pauze, ukáže čas. 

PODNIKATELIA, POKROK PONÚKA POMOC ! 

(Dokončenie zo str. 11) 

Jaroslav Kanát sa so svojimi dravcami zúčastňuje
 na rôznych súťažiach. Fotografia ho zachytáva 
po pretekoch v Kazachstane, kde sa dozvedel, 
že slovo KANÁT v ich jazyku znamená KRÍDLO.

-RH-



POKROK12       6. apríl 2021

Na začiatku budete vystavení zá-
plave informácií, ktoré budú 
prameniť z kruhu rodiny, nie sú 
vylúčené ani výčitky na vašu ad-
resu, ako aj poukazovanie na to, 
aký život vediete, a čo by ste 
mali, po prípade nemali, robiť. 
Ak to so cťou prežijete, budete 
pokračovať dňami, počas kto-
rých sa vám bude viac dariť a to 
aj bez vynaloženia väčšej 
námahy. Zvrat príde okolo štvrt-
ka, kedy budete priam dokopaní 
k nechcenej zmene, respektíve sa 
podvolíte, podriadite a pristúpite 
k prispôsobeniu sa jednej alebo 
viacerým osobám (skupine). S 
blížiacim sa koncom budete po-
kračovať v týždni v ležérnom 
tempe, z ktorého vás vyvedie a 
do stavu rozčarovania privedie 
zavádzanie a klamstvo. 

Mali by ste si viac posvietiť na 
svoj zdravotný stav, ktorý buď 
ignorujete, alebo z časových dô-
vodov zanedbávate. Nie je na čo 
čakať a už ani výhovorky vás 
nebudú uspokojovať, riešte to a 
to aj v prípade, že sa jedná len o 
menšie, ale dlhodobejšie zdra-
votné problémy. Okrem toho by 
ste celkovo mali zvoľniť svoje 
šialené tempo a viac sa sústrediť 
na kvalitu ako na kvantitu práce 
(robenie chýb, nepodchytenie 
podstaty a pod.). Vo väčšej spo-
ločnosti (pracovné stretnutie, 
oslava, školenie a pod.) sa vyva-
rujte detinskosti a typického hu-
moru, ktorý však prijímajú len 
vám veľmi blízki priatelia. Keď 
sa nebudete kontrolovať, nech-
cene sa  budete blamovať.  

Zlá nálada a podráždenosť vás 
potrápi maximálne jeden deň, 
ktorý zadefinujete slovami „deň 
o ničom“. Potom príde na rad 
riešenie rodinných záležitostí, 
kde zaujmete rolu sudcu, ideál-
na bude, ako vždy, neutralita a 
vypočutie si oboch strán, beztak 
si to nakoniec doriešia medzi 
štyrmi očami aktéri predmetné-
ho sporu. Viac sa sústreďte na 
vzťahové záležitosti – tam, kde 
ste sa nevedeli pohnúť, nevedeli 
ste, na čom ste u toho druhého, 
ale aj v prípade rôznych nedoro-
zumení a konfliktov, sa kľúčovo 
všetko vyrieši. Platí to aj pre 
platonické lásky – buď urobíte 
hrubú čiaru alebo skočíte do 
vzťahu rovnými nohami, tie už 
existujúce sa posilnia vďaka 
komunikácii.  

Bez vášho vedomia sa u vás veľ-
mi veľa ťaživých vecí ukončí a 
uzavrie, v podstate na to nebu-
dete mať žiadny vplyv, jednodu-
cho sa všetko okolo vás bude len 
diať. Je nanajvýš potrebné, aby 
ste spravili očistu a to doslova. 
Zbavte sa všetkého starého, čo 
už nejaký ten rok nepoužívate, 
prípadne tieto veci podarujte 
niekomu ďalšiemu. Univerzálne 
sa aj vášmu znameniu upracú a 
utriedia hlavne súkromné vzťa-
hy, v ktorých figurujú city. Pre 
niektorých z vás nie je vylúčené, 
že si v tomto smere budete voliť 
medzi dvoma potenciálnymi 
partnermi alebo dokonca medzi 
starým a novým životným par-
tnerom. S blížiacim sa koncom 
týždňa sa budú diať  pre vás 
veľké a o to príjemnejšie záleži-
tosti, nuž máte sa na čo tešiť.   

Všetko máte úplne otvorené a 
priam vydláždené, v podstate sa 
môžete smelo pustiť do všetké-
ho, čo si zaumienite. Jediná ob-
lasť, na ktorú by ste však mohli 
doplatiť, je nákup (objednávka, 
podomový predaj, výpredaj, vý-
menný obchod a pod.) pofidér-
neho tovaru, kde by ste sa 
spravodlivosti veru nedovolali, a 
tak by ste o nejaké to euro zo-
stali ľahší. Súboj autorít, ktoré-
ho budete svedkom, sa vás ani 
len nedotkne, môžete zostať po-
kojní, len sa do toho nezamotajte 
a to ani len náhodou. Nie je vylú-
čené čerpanie dovolenky, ktorú 
si vychutnáte plnými dúškami, 
po pravde by ste ju využili na 
maximum a to aj v smere dopl-
nenia energie a sily.   

Zapotíte sa o niečo viac, akoby 
ste chceli. Budete vystavovaní 
väčším aj menším skúškam, za-
čne sa to financiami a skončí sa 
to akýmsi riešením osobných 
hodnôt. Pýtate sa, či to zvládne-
te? Odpoveď je „ jasnačka“. Dô-
ležité je, aby ste „nezaliezli pod 
kameň“ a každej skúške na-
stavili tvár a snažili sa ju zvlád-
nuť podľa svojho uváženia. Keď 
sa vyplaví aj tá posledná kom-
plikácia a zdarne sa s ňou popa-
sujete, nastane krátkodobý útlm. 
Potom chytíte vietor do plachiet 
a všetko vám pôjde hravo, takže 
aj to „zlé“ sa rozprávkovo obráti 
na dobré. Pokiaľ sa pustíte do 
niečoho nového, je veľmi dôleži-
té, aby ste nepodcenili začiatok, 
teda základ, ktorý by mal byť vo 
všetkom vždy veľmi silný, platí 

to na prácu, a aj na súkromie.  
 

Budete takí vláčni a poddajní, že 
budete pre okolie skvelým a ide-
álnym terčom na manipuláciu a 
zavádzanie, preto buďte, aj keď 
vás to bude stáť nejaké  sily, o 
trochu viac bdelší a pozornejší. 
Inak na vás priamym smerom 
zaútočí silná prílivová vlna leni-
vosti a viete čo? Nechajte, nech 
sa na vás zvalí, stále „makáte“, 
naháňate sa, niekedy priam 
lietate, tak prečo si nedopriať 
trochu voľna. A keď už sme pri 
tom, ušetríte si aspoň nábeh na 
hádku a nervy, ktoré by vám 
priniesli otázky zasahujúce do 
vášho hlbokého súkromia od 
osôb, ktoré poznáte len zbežne a 
okrajovo. Tým pádom sa vyh-
nete zahmlievaniu a spusteniu 
akýchkoľvek klebiet. 

Nadviažete presne tam, kde ste 
skončili, stále platí rovnomerné 
rozloženie času, povinností a sa-
mozrejme aj síl. Nezanedbajte  
žiadnu oblasť a všetko robte sys-
tematicky, inak vás to v najbliž-
ších dňoch dobehne a zahrabete 
sa na dlhé hodiny v tom, čo ste si 
do dnešných dní len presúvali 
alebo odkladali. S mnohými ve-
cami nebudete môcť pohnúť 
(prioritne veci prebiehajúce cez 
úrady, banky, papiere), čo bude-
te mať zhora účelovo pozastave-
né, preto sa do veľkých vecí, pre 
ktoré je potrebné viac ako jednu 
osobu, jednotlivo sami za seba 
nepúšťajte. Opatrnejší buďte aj 
v prípade, že vám budú na-
sľubované hory-doly, chce to 
skutky, činy a nielen prázdne 
slová, preto sa na to veľmi ne-
spoliehajte. 

 
Spadať do sebaľútosti a samoty 
nie je ideálnym stavom. Nechaj-
te si to na zložitejšie obdobie, te-
raz sa pokúste cez to preniesť a 
pekne so vztýčenou hlavou vyra-
ziť smerom k životu, ktorý nemá 
len tienisté stránky.  Tým, že sa 
hodíte do polohy trpiteľa, nebu-
dete vidieť, ani počuť veľa dô-
ležitých vecí a to najpodstatnej-
šie vám „ubzinkne“ na pracovis-
ku, aj v rodine. Tešte sa spolu s 
blízkymi, s ich úspechmi a ra-
dosťou, tým si pritiahnete zdary 
určené konkrétne vám. Budete 
požiadaní, aby ste za jedného 
človeka v jeho nerozhodnosti 
rozhodli práve vy. Tu buďte 
opatrní, rozhodnutia musí robiť 
každý sám za seba.

V prvom rade sa zamerajte na 
dom, domácnosť a s tým sú-
visiace práce. Tu padne aj rozho-
dujúce slovo o tom, či sa pustíte 
do rekonštrukcie a prerábania 
alebo nie. Pokiaľ prihliadate na 
financie, tak tie, pre to, čo máte 
na pláne, budú úplne dostačujú-
ce. V pracovnej oblasti sa k vám 
niekto potichúčky a nebadane 
prikráda, že by mal zálusk na 
vašu pozíciu? Každopádne, ob-
zerajte sa okolo seba a kryte si 
chrbát z každej strany. Preto, v 
rozdávaní rád, návodov a riešení 
možnej konkurencii, buďte 
opatrní a radšej si všetko z kaž-
dej strany pod zástierkou nič 
nediania, teda nenápadnosti 
(jasné, že nie okato), preklepnite.    

Pozor na zuby, tie vás veľmi po-
trápia, hrozí vylomenie alebo 
zlomenie zubu, ako aj iné zdra-
votné nečakané komplikácie. 
Týždeň máte opradený akýmsi 
tajomstvom, čo znamená, že v 
každom smere budete vychá-
dzať zo skutkových situácií, nič 
nemáte vopred z univerza naplá-
nované. Ale menšia štrbinka sa 
predsa len ukázala a vám bolo 
poodhalené, že si máte dávať po-
zor na peniaze, o ktoré máte byť 
cielene (neplatí pre každého, že 
cielene, vy si to už viete zhod-
notiť a posplietať), avšak ne-
právom ukrátení v práci. Všetko 
si poriadne prepočítavajte, aby 
ste neboli ochudobnení o to, čo 
ste si naozaj patrične odrobili.  
 

Vaše dni budú pripomínať 
hladinu rozbúreného mora. Bu-
dú od vás odskakovať iskry na 
meter ďaleko, preto nie je vhod-
né do vás rýpať. Pravdou je, že 
vaše nálady a správanie budú 
opodstatnené. Čím viac budete 
tlačiť na vyriešenie nezrovnalos-
tí, o to menej sa vám bude dariť. 
Je priam nutné, aby ste sa upo-
kojili a túto búrku nechali samo-
voľne doznieť. Plusom je, že sa 
vám začnú krásne a hlavne po-
stupne riešiť všetky finančné 
problémy a nezrovnalosti. V 
tomto smere máte dopriate. Aj 
keď to bude „bolestivé“, rozhod-
nete sa z nejakých príčin na-
staviť svetu chrbát a potichu bu-
dete prijímať rany, ktoré pova-
žujete za nevyhnutné. Veľké 
„jarné“ upratovanie sa v týchto 
dňoch bude konať aj v počte 
priateľov a známych.   

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. Lev

23. 7. − 23. 8. 
Škorpión

24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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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

 – 
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)

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

np
 –

 4
82

  0951 220 889 

PONÚKAME VÝŠKOVÉ PRÁCE, 
NÁTERY STRIECH, OPIĽOVANIE 
STROMOV A SERVIS BICYKLOV.

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

np
 –

 4
77

np - 530
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 Predám dvojpodlažný 
rodinný dom v obci Glabu-
šovce -  po rekonštrukcii. 
Cena dohodou. 
 0944 466 218.        np – 483

 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

 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

 Dám do prenájmu 1 – iz-
bový byt. 
0907 313 238.         np – 508

  Kúpim 1 – izbový byt. 
 0902 302 102.        np – 513

 Kúpim akýkoľvek 
(prerobený aj v neprerobený) 

2 alebo 3-izbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Svoje písomné 

ponuky posielajte alebo 
vhoďte do poštovej 

schránky redakcie POKROK. 
NIE SOM REALITKA. 

Odpoviem na každú ponuku.  
np – 171

 Kúpime dom v M. Kameni. 
 0910 664 145.        np – 514
 
 Predám 3-izbový byt v cen-
tre V. Krtíša. Cena dohodou. 
 0944 416 949.       np – 518

 Predám poschodový dom 
v obci Sečianky. 

Cena 45 000 €. 
 0918 673 816.        np – 529

 Ubytujem zadarmo v ro-
dinnom dome. Zn. 1 osobu. 
 0950 436 850.     np – 521

 Ubytovanie

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 Predám úplne nový, 
        len rozbalený tablet 
SAMSUNG Galaxy TAB A1
(T510), 10,1´´ Full HD, 32GB.
   Vhodný 
   pre deti 
 i dospelých,
 jednoduchý 
na ovládanie. 
Cena: 180 € 

 0905 186 139        np - 475

 0905 186 139         np - 475
 Predám dvere, vnútorné 
pravé, plné. Cena 20 €/kus. 
Zn. Zachovalé.  
 Inf. & 0907 178 366.  np-484

 Predám nový rozkladací 
gauč oranžovej farby za 150 
€ a novú váľandu za 30 €.
 0908 694 894.           np-467
   
 Predám novú veľkú obý-
vaciu stenu so zrkadlami, 
masážny vankúš, TV Orava, 
boxovacie vrece s rukavicami, 
topánkareň, nový tablet, nový 
notebook, hrací monitor s 
klávesnicou, 2 kovové regále, 
2 ľahké garniže, detskú fareb-
nú  otáčaciu stoličku, invalid-
né vozíky, elektrický sporák, 
konferenčné stolíky, stoličky, 
veľké nové koberce a dám-
sky cestný bicykel. 
  0908 932 198.        np - 497

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

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

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

A u t o  
m o t o

Vykúpim motocykle

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

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

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

 Predám detský bicykel Ve-
dora za 80 € a bicykle pre do-
spelých VERTEC za 90 € a 
OLPRAN za 50 €. 
 0905 814 369.        np – 488
 
 Predám horský bicykel. 
Cena 25 €. 
 0948 782 666.        np – 515

 

 0948 291 624 

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

np – 389

         ŠPORT

   Drevo pelety

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

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
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 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej hmo-
ty na Čebovskej bukovine. 
 0908 056 450.       np – 464

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

 

 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

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

  Chovateľstvo
np

 - 
41

2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

 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 jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400.        np – 528

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

 Predám ovce, barany a 
jahňatá, mladých kohútov, 
mládky a kačice. 
 0950 436 850.       np – 520

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

 Predám kŕmnu kukuricu. 
  0907 112 309.      np – 510

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

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky 

 0911 154 680 
 np – 417

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

np – 503 0918 181 808

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

Predám 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 –

 5
19

 0911 154 680

 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 ponúkam na predaj 
okrúhle balíky lucerny - výš-
ka balíka 80 cm, cena za 1 ks 
/8, € - dohoda možná. 
 0908 908 206, 
 0918 450 864.        np - 492 

 Predám rotavátor ROBI - 
66 S 40, motor BRIGG 
STRATON 158 cm3, záber 80 
cm. Cena 300 €. 
   0903 501 917        np - 527

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

 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 kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

S T R O J E a  
N Á R A D I E

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

B u r z a 
p r á c e

  np - 512
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 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 si prácu ako 
strážnik alebo skladník. 
Mám 63 rokov – nastúpiť 
môžem hneď. 
 0905 409 431.        np - 427

 Prijmeme zámočníka 
do zámočníckej dielne. 

Plat 800 €/mesačne 
v hrubom. 

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

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:

 Vykonávam murárske práce 
– dlažby, zatepľovanie, bytové 
jadrá, stierky 
a plávajúce podlahy. 

np – 421

  0908 627 952.  

 0915 859 376
np – 525

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

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

np – 466

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

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

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

np 470

Som začínajúci farmár 

oznamuje
 rodičom žiakov piateho a deviateho 

ročníka základných škôl, ktorí majú záujem 
o štúdium na našej škole, že si môžu podať 
prihlášku na strednú školu do osemročnej 

alebo štvorročnej formy štúdia gymnázia 
 do 8. apríla 2021.

Bližšie informácie nájdete na stránke školy: 
www.gahsvk.edu.sk, alebo telefonicky na sekretariáte 

školy 047/4830411, alebo osobne 
v Gymnáziu A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01  V. Krtíš

GYMNÁZIUM Augusta Horislava Škultétyho
 vo Veľkom Krtíši

 Predám domáce jablká 
IDARED.
 047/48 90 153.        np – 535

 Dám do prenájmu
 1-izbový byt. 
 0904 647 477.         np - 538

Oznámenie o súťaži  
Mesto Modrý Kameň

oznamuje
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O B E C   HRUŠOV,  991 42  Hrušov 526

VYHLASUJE  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 Predmetom súťaže je prenájom stavebných pozemkov 
pre výstavbu bytových jednotiek v rodinných domoch v 
lokalite Lázok zákruta, pre zlepšenie bytovej ponuky v 
obci Hrušov,

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o nájme stavebných pozemkov v obci Hrušov

- par. č. 323/2, zastavaná plocha 
  a nádvorie 1365 m2, k.ú. Hrušov
- par. č. 334/2, záhrada 18 m2, k.ú .Hrušov
- par. č. 335/2 záhrada 55 m2, k.ú. Hrušov
- par. č. 335/3  záhrada 54 m2, k.ú. Hrušov
   vo vlastníctve obce Hrušov  zapísané na LV č. 604

 Kritériom hodnotenia najvhodnejšieho návrhu 
je navrhovaná cena. V prípade rovnakej ponúknutej 
ceny za prenájom nehnuteľností rozhodne skorší 
termín podania návrhu.

Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa 
najneskôr do  26. 04. 2021 do 12.00 hod.

Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži sú uvedené 
na internetovej stránke obce : www.hrusov.sk.
Kontaktná osoba: Ing. PAVEL  BENDÍK, starosta obce, 
 +421 47 4880122, e-mail: starosta@hrusov.sk

pozýva rodičov budúcich prvákov 
 na

 ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
 KAM: Základná škola, Ul. Poľná 1 vo Veľkom Krtíši

KEDY: 16. apríla 2021 (piatok) od 12.00 h do 18.00 h
               a 17. apríla 2021 (sobota) od 8.00 h do 12.00 h,
               alebo online od 1. apríla 2021 kedykoľvek cez

 https://zspolnavk.edupage.org/
 Hlavná stránka/O škole/Prijímačky/Elektronická prihláška

Kontakt: 0903 896 699, 047 48 31056; 
mail: zspolnavkrtis@gmail.co

Nočný požiar maštale
Po druhej hodine rannej v noci 
na 16. marca boli hasiči privo-
laní do obce Sucháň, kde horela 
maštaľ s ustajneným hovädzím 
dobytkom. Na zásah boli vy-
slané dva cisternové automobi-
ly so šiestimi príslušníkmi. Tí 
miesto požiaru po príchode 
preskúmali a zistili, že sa jedná 
o požiar dverí a časti uskladne-
ného sena v prípravovni krmív. 
Do príchodu príslušníkov sa 
požiar snažil uhasiť zamest-
nanec firmy pomocou ručných 
hasiacich prístrojov. Príslušníci 
požiar uhasili jedným vysoko-
tlakovým prúdom vody z cis-
ternového automobilu. Po uha-
sení požiaru bol priestor pre-
kontrolovali s použitím termo-
kamery. Pri požiari sa, na-
šťastie, nezranila žiadna osoba 
a ani nedošlo k úhynu hovä-
dzieho dobytka. Príčina požia-
ru je v štádiu šetrenia.

Vietor lámal stromy
Silný vietor, ktorý neobišiel ani 
náš okres, spôsobil problémy 
na cestách 16. marca pri Veľ-
kom Lome ale i pri Čelovciach. 
Medzi obcami Veľký Lom a 
Suché Brezovo zasahovali hasi-
či kvôli stromu, ktorý spadol na 
cestu a tvoril prekážku v oboch 
jazdných pruhoch. Rovnako 
tak štyria príslušníci HaZZ z 
OR V. Krtíš smerovali v tento 
deň aj do Čeloviec, kde spadnu-
tým strom nedovoľoval moto-
ristom prejsť po ceste ani v jed-
nom jazdnom pruhu. Zasahu-
júci hasiči stromy popílili moto-
rovou pílou, vozovku očistili a 
následne umožnili prejazd v 
oboch jazdných pruhoch.

Stret so zverou 
V utorok 23. marca 2021 došlo 
pri obci Veľká Čalomija. Po 
príchode vyslaných hasičov na 

miesto zásahu bolo priesku-
mom zistené, že išlo o zrážku 
osobného motorového vozidla 
so zverou a po náraze tvorilo 
vozidlo prekážku v jednom 
jazdnom pruhu. Príslušníci na 
mieste zásahu vykonali protipo-
žiarne opatrenia, zabránili úni-
ku prevádzkových kvapalín a 
po zdokumentovaní dopravnej 
nehody príslušníkmi PZ očistili 
vozovku od nečistôt. Pri do-
pravnej nehode sa nezranila 
žiadna osoba. 

Pomoc zdravotníkom
Ešte v tento istý deň boli prí-
slušníci HaZZ privolaní aj do 
obce Malé Zlievce. Príčinou 
zásahu bola asistencia zdravot-
nej záchrannej službe pri trans-
porte pacienta v ohrození živo-
ta. Príslušníci na mieste zásahu 
transportovali postihnutú oso-
bu prostredníctvom evakuač-
ných nosidiel do sanitného vo-
zidla. Zdravotníci potom zabez-
pečili transport do zdravotníc-
keho zariadenia.

 Zrazili sa pri
 čelovskej križovatke 
V pondelok 29. marca boli hasi-
či zo stanice v Modrom Kameni 
privolaní na tzv. čelovskú križo-
vatku, kde došlo k dopravnej 
nehode nákladného a osobného 
motorového vozidla. Po prícho-
de na miesto zásahu sa obe vo-
zidlá nachádzali v križovatke a 
tvorili prekážku v jazdných 
pruhoch. Príslušníci na mieste 
zásahu zabránili úniku pre-
vádzkových kvapalín, vykonali 
protipožiarne opatrenia a po 
zdokumentovaní nehody očistili 
vozovku od nečistôt a odtiahli 
osobné vozidlo na bezpečné 
miesto. 

 Z HASIČSKÉHO ZÁPISNÍKA 150     

- zdroj: pplk. Ing. D. DRIENOVSKÝ, spracoval: Mgr. Š. KOČI-

 Pri hrozivo vyzerajúcej  
 dopravnej nehode na čelovskej  
 križovatke sa nezranila žiadna osoba.  
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Túto situáciu si všimlo aj ve-
denie Slovenského futbalového 
zväzu. Kompetentné orgány o. 
i. rozhodli aj o tom, že kluby 
majú možnosť získať (pustiť) 
hráča na tzv. hosťovanie až do 
konca apríla, a to ako do domá-
cich, tak aj zahraničných klu-
bov. „V súvislosti s obmedze-
ním všetkých amatérskych fut-
balových súťaží na Slovensku 
zasadala dňa 17. marca 2021 
operatívno-pracovná skupina 
pre prípravu zmien a doplnení 
Registračného a prestupového 
poriadku SFZ. Členovia tejto 
pracovnej skupiny sa zhodli na 
potrebe predĺženia prestupové-
ho termínu pre amatérov a nut-
nosti vytvorenia širšieho časo-

vého priestoru pre amatérsky 
futbal, a to riešením predĺženia 
prestupového termínu zimného 
registračného obdobia s obme-
dzením a zimného registračné-
ho obdobia zo zahraničia do 30. 
4. 2021,“ nechalo sa počuť ve-
denie slovenského futbalu. Ten-
to návrh bol dodatočne schvá-
lený Výkonným výborom SFZ 
23. marca hlasovaním per rol-
lam.
Prestup do zahraničia v os-
tatných týždňoch využilo aj nie-
koľko amatérskych futbalistov 
z nášho okresu. Talentovaný 
gólman Niko Páriš v polovici 
februára vymenil žlto-modrý 
dres FTC Fiľakovo za dres 
maďarského mužstva Karancs-

lapujtöi SE, ktoré svoje domáce 
zápasy hráva v rovnomennej 
obci s takmer tritisíc obyvateľ-
mi hneď za hraničným prie-
chodom v Šiatorskej Bukovin-
ke. V rovnakom mužstve na-
stupuje a má za sebou už aj 
premiérový gól aj 22-ročný bý-
valý hráč FK Slovenské Ďar-
moty či MŠK Rimavská Sobota 
Kevin Lavrík. Ich spoluhráčmi 
je v tomto tíme aj maďarský 
futbalista Ádám Urbán Oláh, 
ktorý bol na jeseň najlepším 
strelcom TJ Ipeľ Balog nad Ip-
ľom v V. lige sk. D. Do klubu 
nižšej maďarskej súťaže pre-
stúpil vo februári aj Denis 
Čepo, na jeseň najlepší strelec 
ŠK Vinica. V drese klubu Csi-
tár SE sa D. Čepo vo svojom 
prvom vystúpení  dokázal aj 
strelecky presadiť, no jeho 
mužstvo prehralo na domácom 
ihrisku vysoko 3 : 8.
Aj keď je pokračovanie sezóny 
na Slovensku v nedohľadne, po 
prijatí rozhodnutia SFZ  získali 
tréneri oproti pôvodnému ter-
mínu ďalší priestor na rozmýš-

ľanie, ako vhodne doplniť ká-
der svojho mužstva, mesiac na 
viac. Pôvodne sa prestup s ob-
medzením mohol uskutočniť len 
do konca marca. Pri prestupe s 
obmedzením má však posledné 
slovo klub, ktorý môže hráčovi 
záujem o tzv. hosťovanie zne-
možniť.                          -ŠK-

Nico Páriš zarezáva už na 
maďarských trávnikoch. Na 
fotografii s dunajskostred-
ským gólmanom Martinom 
Jedličkom.

 SFZ upravil prestupový poriadok 
Amatérsky futbal sa od októbra stále neprebudil a zaužívaný tréningový a zápasový režim hrá-
čom nesmierne chýba. V niektorých okolitých krajinách sú pravidlá a protipandemické opatrenia 
nastavené jemnejšie a hráči z pohraničných regiónov preto hľadajú možnosti naberania zápaso-
vej praxe aj za hranicami. 

 Aktuálna výzva: 
IROP - CLLD - Q108-512-007 Opa-
trenie: A1 Podpora podnikania
a inovácií

 Oprávnené aktivity: 
-obstaranie hmotného majetku pre 
účely tvorby  pracovných miest
-nutné stavebnotechnické úpravy bu-
dov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním 
nových služieb 
-podpora marketingových aktivít
-podpora miestnych produkčno-spo-
trebiteľských reťazcov, sieťovanie na 
úrovni miestnej ekonomiky a výmena 
skúseností

Cieľom je vytváranie pracovných 
miest, produktov a služieb nových pre 
firmu, resp. pre trh.
Žiadateľmi sú subjekty (SZCO, mikro 
a malé podniky) pôsobiace mimo poľ-
nohospodárskej prvovýroby, lesníctva, 
rybolovou a akvakultúry.

 Minimálna a maximálna výška cel-
kových žiadaných oprávnených vý-
davkov projektu v € 
3 000,00 – 50 000,00 €
 Intenzita pomoci: 55% z MAS, 
spolufinancovanie žiadateľa: 45%
Celková suma na prerozdelenie do 
územia: 250 000 €.

 
  

vyhlasuje výzvu pre podnikateľov z OP IROP

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
Ipeľská Kotlina – Novohrad

Bližšie informácie aj na www.masikn.sk, 
konzultácie Vám poskytne:Projektový manažér MAS: 

Mgr. ANITA GALČÍKOVÁ, 
email: masiknovohrad@gmail.com

Miestna akčná skupina (MAS) priebežne od roku 2018  prerozdeľuje  finančné 
prostriedky do územia prostredníctvom vyhlásených výziev MAS pre jednotlivé 
opatrenia stratégie. Základnú maximálnu finančnú alokáciu z EŠIF a ŠR SR na 
implementáciu schválenej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 
sme získali ako MAS v celkovej maximálnej sume 1 872 902,00 €. 

TERMÍN PRIJÍMANIA ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK:
do 1. 5. 2021, 1. 7. 2021, 1. 9. 2021

Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš 
ponúka do prenájmu nebytový priestor (kanceláriu) 

v budove ObFZ vo Veľkom Krtíši - pri tenisových kurtoch 
na Baníckej ul. 51, o ploche 12,80 m2. 

Bližšie info u sekretára ObFZ na  0905 662 535. 
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