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Po dlhých týždňoch zákazu vy-
chádzania sa viaceré obmedze-
nia pomaly zjemňujú a hľadá 
sa miera rozumného uvoľňova-
nia a návratu do predpan-
demického života. Prvou las-
tovičkou uvoľňovania opatrení 
a konca niekedy nezmyslených 
zákazov predaja bolo aj povo-
lenie predaja v tržniciach.
Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 
povolil od pondelka 22. marca 
prevádzku nekrytých a čiastoč-
ne krytých trhovísk s predajom 
sadeníc, rezaných kvetov, po-
travín, zeleniny a ovocia. Ešte v 
ten týždeň sme sa preto išli 
prejsť cez tržnicu vo V. Krtíši, 
no tá bola stále prázdna. V zim-
nom období je veľkokrtíšske tr-
hovisko využívané iba spora-
dicky, väčšinou vôbec. 
Tesne pred Veľkou nocou, bol, 
podľa informácií z MsÚ V. Kr-
tíš,  prejavený záujem o predaj 
na tržnici zatiaľ iba od jedného 
predajcu ovocia a zeleniny, ako 
nám povedala asistentka pri-
mátora mesta Lucia Zvarová. 
„Vzhľadom na povolenie pre-
daja ÚVZ SR, aj keď s obme-
dzeniami, ako aj na jarnú sezó-
nu, očakávame, že počet záu-
jemcov bude rásť. Podmienky 
na predaj na trhovisku sú 
podobné ako pri prvej vlne 

pandémie, teda predaj bude 
môcť prebiehať, ale s obmedze-
niami. Predajcovia aj zákazníci 
musia dodržiavať príslušné 
opatrenia a obmedzenia,“ pri-
blížila nám L. Zvarová. 
Tržnica bude otvorená každý 
deň okrem nedele od 7.00 do 
13.00 hod.
Tržnica vo Veľkom Krtíši má 
od roku 2019 sedem nových 
drevených stánkov, ktoré pries-
tor jednak skrášlili, ale prispeli 
aj k väčšiemu komfortu predá-
vajúcich. Kvôli opatreniam bu-
dú musieť byť od seba umiest-
nené v najmenej dvojmetro-
vých vzdialenostiach. Okrem 
toho, tiež bude musieť byť za-
bezpečený jednosmerný pohyb 

zákazníkov a regulovaný vstup 
a výstup z trhoviska. Vstup a 
pohyb po trhovisku bude mož-
ný len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami, každý pre-
dajca by mal mať k dispozícii 
pre zákazníkov dezinfekciu na 
ruky alebo jednorazové ruka-
vice a dvojmetrové rozostupy 
musia byť zachovávané aj me-
dzi zákazníkmi. 
„Záujem o predaj na trhovisku 
je hlavne od jari do jesene - v 
jarných mesiacoch je to predaj 
kvetov a priesad zeleniny, v let-
ných mesiacoch predaj ovocia a 
zeleniny, pričom ide zväčša o 
predaj prebytkov vlastných do-
pestovaných produktov z okre-
su V. Krtíš. Nakoľko je v súčas-

nosti pohyb medzi okresmi ob-
medzený, predpokladáme, že v 
stánkoch budú predajcovia 
prevažne z nášho okresu. Na tr-
hovisku je tiež možný ambu-
lantný predaj na trhovisku (t. j. 
keď má predajca vlastný stá-
nok s ambulantným predajom 
ovocia, zeleniny alebo iných po-
travín), bez konzumácie na 
mieste,“ doplnila asistentka pri-
mátora mesta.

Ak budete mať záujem o 
predaj v týchto stánkoch aj 
vy, opýtali sme sa na výšku 
poplatkov za užívanie pre-
dajných stánkov, ktorý je 
stanovený nasledovne:

► predaj odevov, textilu, obuvi, 
okuliarov, priemyselného tova-
ru a pod. - rozšírený stánok: 
15,00 €/deň,
► predaj odevov, textilu, obuvi, 
okuliarov, priemyselného tova-
ru a pod. – stánok: 10,00 €/deň,
► predaj ovocia, zeleniny, kve-
tov, stromčekov - jeden stánok, 
rozšírený stánok: 6,60 €/deň,
► predaj ovocia, zeleniny, kve-
tov, stromčekov - jeden stánok: 
5,00 €/deň,
► predaj ovocia zeleniny, kve-
tov, stromčekov - 1/2 rozšírené-
ho predajného stánku: 
3,30 €/deň,
► predaj ovocia, zeleniny, kve-
tov, stromčekov - 1/2 predajné-
ho stánku: 2,50 €/deň,
►predaj z vlastného vozidla: 
6,60 €/deň.

Mestské trhovisko po zime znovu ožíva
Ani by sme to nepovedali, no už prešiel celý rok odvtedy, ako sme sa vlani išli pozrieť na veľko-
krtíšske trhovisko, ktoré mohlo byť znovuotvorené a privítať predávajúcich i kupujúcich. U ob-
čanov sa tento krok stretol s veľkým nadšením a mnohí sme tu stáli v radoch na zeleninové 
priesady či čerstvé červené jahody. V tom čase by sme si ani len nepomysleli, aký priebeh bude 
mať druhá vlna koronavírusu na Slovensku.

-ŠK-

Mnohí ste už pred časom reagovali na našu vý-
zvu a prišli ste si fotky prevziať z nášho redakč-
ného archívu tam, kam patria - do vašich rodin-

ných 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 - 

BUĎ EŠTE S NAMI DLHO, 
                                 DRAHÁ MAMIČKA 

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: 
25. 3. Matilda z Čelár, 26. 3. Filip z V. Krtíša, 

27. 3. Dávid z Veľkého Krtíša.  
Detičkám aj ich rodičom želáme 

veľa  zdravia a šťastia. 

 
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 

je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
 Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka 

pre našu babku od Pána z nebíčka.
 Nech jej dá dar zdravia, v ňom 

je žitia sila, aby tu ešte dlho 
radostne a šťastne žila. 

Dňa 22. marca 2021 
oslávila krásnych 80 rokov 

naša milá mamička a starká 
HELENA ŠÜVEGOVÁ  z Kiarova. 
Veľa zdravia a šťastia jej želajú dcéry: 

Ibike s manželom, Ivetka s manželom, 
vnúčence Anetka s manželom, 

Nikolka s manželom, Arnold s manželkou 
a Frederika so snúbencom, 

           pravnúčence Timike, Noémi, Lara, Noel a Matias.

Meniny majú: 12. 4. Estera, 13. 4. Aleš, 
14. 4. Justín, 15. 4. Fedor, 16. 4. Dana, Danica, 

17. 4. Rudolf, Rudolfa, 18. 4. Valér. 

Nákup na tržniciach máme radi aj kvôli atmosfére. 
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Mal rád všetkých, miloval blízkych, 
no žiaľ, osud krutý bol a zobral 

mu jeho dar rozdávať lásku nám. 
Dňa 13. apríla 2021 uplynie 
smutných 20 rokov od vtedy, 

čo nás navždy nečakane opustil 
náš drahý syn, brat, manžel a otec

 
VLADIMÍR BALGA z Obeckova. 

S láskou spomínajú mama Margita, dcéry Ivana a Dáša
 s rodinami a sestry Alenka  a Danka s rodinami.

Veľmi nám chýbaš

 
Dotĺklo srdce Tvoje unavené, 

zhasol oka svit, nech Ti je, drahý náš, 
za všetko srdečná vďaka.

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, 
čo s vďakou dnes Ti môžeme dať. 
Hrsť krásnych kvetov na pozdrav 

a potom už len spomínať...
S hlbokým žiaľom oznamujeme, 

že nás dňa 30. marca 2021 navždy opustil 
milovaný  manžel, otec a starý otec 

Ing. JÁN RUMAN 
zo Záhoriec vo veku 72 rokov. 

 Touto cestou ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, 
za vence, kvetinové dary i osobnú účasť 

na poslednej rozlúčke, čím ste zmiernili našu bolesť 
a nenahraditeľnú stratu. 

Zvlášť ďakujeme primárovi MUDr. Tomášovi Resutíkovi
 a MUDr. Ľudmile Resutíkovej za liečenie a podporu 

pozostalej rodine. Tiež ďakujeme MUDr. Jane Adamovej 
z interného oddelenia VšNsP vo V. Krtíši za príkladnú 

lekársku starostlivosť  a ľudskosť. 
Tíško spomíname a pripomíname si krásne chvíle strávené 

s naším zosnulým v tejto časnosti.       Smútiaca rodina 
 
 

V našich srdciach ostaneš navždy  Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom blíz-
ko ku hviezdam. Pozdravy na 
stuhách 
a na rozlúčku veršov pár... 
29. 3. Gabriel Cibuľa (*1952) zo 
Želoviec, 30. 3. Júlia Takáčová 
(*1940) z Modrého Kameňa, 30. 3. Ing. Ján Ruman 
(*1949) zo Záhoriec, 31. 3. Július Sásik (*1942) z České-
ho Brezova, 31. 3. Igor Prochádzka (*1955) z Veľkého 
Krtíša, 31. 3. Daniel Greško (*1939) zo Bzovíka, 1. 4. Jo-
zef Hromada (*1955) zo Záhoriec, 1. 4. Anna Kňažková 
(*1930) z Veľkého Krtíša, 2. 4. Valéria Gubányiová 
(*1940) z Glabušoviec, 2. 4. Alžbeta Mikušová (*1942) z 
Veľkého Krtíša, 3. 4. Marta Miková (*1947) z Obeckova, 
4. 4. Ján Vagáň (*1942) z Novej Vsi, 4. 4. Ľubomír Šimko 
(*1981) z Pôtra, 5. 4. Ján Veľký (*1941) z H. Plachtiniec.
                                                              Česť ich pamiatke!

Tak tichučko odišiel si, 
ako dochádza len vánok. 

Ty o tom nevieš, ako nám je, 
my stratili sme pokoj i spánok. 

Pred rokom 12. apríla 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a starký 
JÚLIUS BOĽF (* 26. 3. 1950) z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou na neho stále spomínajú  manželka Oľga, 
dcéra Mirka s manželom Marianom, syn Július, 

vnúčatá Majko, Dominika, Leuška, sestra Janka s rodinou, 
sesternica Božka s rodinou, ako aj ostatná rodina a známi. 

Zaľahol smútok na náš dom

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Komenského 3 
Veľký Krtíš oznamuje, že v súvislosti s preventívnym predĺžením 
núdzového stavu z dôvodu zabránenia  šírenia ochorenia COVID 
19 sú výjazdové, teda mobilné odbery plánované na rok 2021, za-
tiaľ zrušené. Národná transfúzna služba SR Banská Bystrica 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? 

Ťažko sa dýcha, spomienka na Teba
 pri srdci pichá. Prázdno, bolesť a žiaľ,
 kdeže je, otecko, Tvoja usmiata tvár? 

Nepočuť už Tvoj hlas, spomienky zostali 
ukryté hlboko v nás. 

Uplynul rok, ako nás náhle opustil 16. 4. 
2020 bez slovka rozlúčky opustil náš milova-

ný manžel, ocko a starký 
EDMUND KŐMŰVEŠ (*28. 12. 1954)

z Glabušoviec vo veku 65 rokov. 
S úctou a láskou na Teba stále spomína: manželka Klári, syn 

Marián s priateľkou Stankou a vunk Tomy, syn Peter s manželkou 
Anežkou a vnuk Adamko, sestra Irena s rodinou, švagor Vojtech 

s rodinou, svokra ako aj celá rodina a známi.  

Ostalo ticho, odišiel si, otecko

Milí čitatelia, nezabudnite - stále hráte v jarnej  kupónke o pek-
né vecné ceny. Ak pošlete svoje 
kupóny za mesiac apríl po 10. 
máji, dostanete sa do zlosovania 
o tri hodnotné 
KOZMETICKÉ BALÍČKY.
 Veríme, že Vám urobíme radosť! 

Jednoducho, život v redakcii neustal, ale vzhľadom na covidovú 
situáciu, aj naša práca je sťažená, preto dočasne uprednostňu-
jeme najmä telefonický či mailový kontakt. V prípade, že nás 
chcete navštíviť, ideálne je, aby ste sa nám vopred ohlásili na 
známych kontaktných číslach a adresách:  

Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, 0902 302 102, mail: 
hornacekova.pokrok@gmail.com

Bc. JANA KAMENSKÁ, 0910 989 479, 
kamenska.pokrok@gmail.com   

 Ako podať oznam či uverejniť článok? 

č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.2

Možno vám pomôže video z ONLINE BURZY INFORMÁCIÍ 
2021, ktoré pripravilo Centrum pedagogicko psychologickej po-
moci a prevencie Veľký Krtíš v spolupráci s Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny Veľký Krtíš dňa 2.marca 2021. Jej cieľom bol 
efektívny výber strednej školy vzhľadom na požiadavky trhu prá-
ce. Videovýstup z nej si viete pozrieť na  

https://www.upsvr.gov.sk/vk.html?page_id=240908

Stále sa ešte vaše dieťa nerozhodlo
KAM PO SKONČENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY? 
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„Rád by som tento rok trošku za-
miešal karty na svetovej scéne para-
powerliftingu a „dotlačil“ to až do to-
ho Tokia,“ znela posledná veta rozhovo-
ru, ktorý sme s Marekom Kamzíkom pri-
pravili na konci januára. V čase, keď Slo-
vensko prežívalo svoje najhoršie pandemic-
ké časy, nezabudol dodať, aby sme si aj my 
v redakcii dávali pozor, a aby nás ten ne-
šťastný vírus obchádzal.Smutnú správu o 
úmrtí Mareka Kamzíka sme sa dozvedeli v 
stredu 31. marca predpoludním a informá-
cia hlboko zasiahla celú redakciu. Pri roz-
hovoroch sme sa v kanceláriách nášho týž-
denníka pravidelne stretávali už asi od 
roku 2016, kedy sme sa v jeho podaní doč-
kali fantastického úspechu na paraolym-
piáde v Riu. Slovenský reprezentant, úspeš-
ný paraolympionik a hrdý Veľkokrtíšan 
bol viacnásobným majstrom Slovenska v 
paratlaku na lavičke, a s dvojkrížom na 
hrudi úspešne reprezentoval svoju krajinu 
po celom svete, od Brazílie, cez Francúz-
sko, Dubaj, až po Kazachstan. Jeho plány, 
ciele a úspechy sme podrobne mapovali. V 
redakčnom archíve sme o jeho športovej 
kariére našli takmer dve desiatky článkov a 
rozhovorov. Viac zo svojho súkromia pre-
zradil aj plnému hľadisku vo veľkokrtíš-
skom Kultúrnom dome na podujatí Čaj o 
piatej, na ktorom bol hosťom v decembri 
2018. Vo februári 2020 vybojoval na Sveto-
vom pohári v Manchestri svoju prvú me-
dailu.
V januárovom rozhovore sme sa rozprávali 
aj o preložených paraolympijských hrách. 
Prípravám na ne obetoval mnoho času a dis-
ciplíny, čo vyústilo do jeho životnej formy. 

-ŠK, foto: archív-

Navždy nás opustil úspešný športovec Marek Kamzík 

Aj keď účasť na nich ešte Veľkokrtíšan nemal definitívne po-
tvrdenú, mal obrovskú šancu sa do Japonska kvalifikovať, 
pretože limit na hry potvrdil dvakrát. Sám nám povedal a mi-
nulý týždeň to pre sport.sk potvrdil aj jeho tréner, že Mare-
kova výkonnosť z ostatných týždňov bola na úrovni svetovej 
špičky. M. Kamzík sa narodil s čiastočným rázštepom chrbti-
ce a so syndrómom fixovanej miechy. Ako trojročný podstúpil 
osemhodinovú operáciu, z ktorej sa zotavoval mesiace. Na-
priek zdravotnému znevýhodneniu odmalička športoval. Pred 

tlakom na lavičke sa v mladosti venoval futbalu, neskôr vyni-
kal aj vo vrhačských atletických disciplínach. Po rýchlom 
priebehu vážnej choroby zomrel v stredu 31. marca v nemoc-
nici v Lučenci vo veku 46 rokov. Vo svojich posledných dňoch 
bol na COVID oddelení pripojený na prístroje so zlyhávajúci-
mi orgánmi. Táto tragédia určite najviac zasiahla jeho matku, 
dve deti a snúbenicu, ale dotkla sa aj nás ostatných, jeho zná-
mych, športovcov a športových fanúšikov.  
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Nižšiu ženu z miestnej fary (pa-
ni farárka?) naša požiadavka 
veľmi prekvapila a zaskočila a 
napriek našim prosbám a argu-
mentom nám vstup do chrámu 
Božieho v Pôtri odoprela. 
Tvrdila, že ten bude otvorený 
až po skončení pandémie...
Odchádzali sme sklamaní, 
smutní a veľmi rozhorčení. 
Veď sme chceli len na pár mi-
nút skloniť hlavu v modlitbe k 
Pánovi (v zaujímavom kostole), 
obzvlášť v taký sviatok, akým 
Veľký piatok je. Žiaľ, nedalo 
sa...
Naše ďalšie kroky viedli na 
priehradnú nádrž v Ľuboreči. 
Napriek tomu, že táto vodná 
plocha na rozhraní okresov 
Veľký Krtíš a Lučenec existuje 
už roky, bola som pri nej prvý-
krát v živote. A bola som milo 
prekvapená jej rozlohou i prí-

rodnými krásami. Stromy v 
jarnom rozpuku, sčerená vod-
ná hladina, žlté hlávky podbe-
ľa, kačičky vo vode, volavky pri 
vode, ryby vlniace hladinu, to 
všetko postupne utíšilo našu 
dušu a vlialo do nás pokoj. A 
napokon aj nadšenie. Pamätáte 
si zo školských lavíc, že existujú 
aj sladkovodné lastúrniky? 
Spomeniete si na KORÝTKO 
RYBNIČNÉ? My sme sa, nave-
ľa, na tieto vedomosti rozpamä-
tali, no aj tak nás naše nálezy 

ohúrili. Našli sme dvojaké muš-
le vo veľkostiach cca 10 a 18 
cm. Bola to schránka spomína-
ného korýtka? Možno, no nais-
to to neviem. Ale jedno viem ur-
čite - objavenie oboch druhov 
lastúr bolo nečakané, veľmi 
prekvapivé a boli krásne. 
Oplatilo sa urobiť si výlet do 
prírody! To ticho a krása navô-
kol boli balzamom na koronou 
a chaosom trápené zmysly. Na-
brali sme kopu pozitívnej ener-
gie (táto pozitivita je veľmi 
prospešná!), snáď nám pomôže 
ľahšie prekonávať úskalia 
dnešných dní. 
Bol to netypický Veľký piatok 
a napokon veľmi pekný a prí-
jemný. 

Bielu sobotu som zase strávila 
užitočnou prípravou priesad, 
ktoré budú tvoriť základ chut-
ných darov leta. 

    

Starosta obce Ján Petroch vyzval svojich 
občanov, aby spoločne ozdobili strom 
pred obecným úradom: ,,Privítajme spo-
lu jar ako symbol spolupatričnosti, súdrž-
nosti a nového začiatku. Stromy nás na-
bádajú k pochopeniu potreby zmeny a k 
radosti z prítomného okamihu. Prinesme 
kraslice a odzdobme veľkonočný obecný 
strom ako symbol mieru, stability, bezpe-
čia a pokoja.“  Na jeho výzvu ľudia  spon-
tánne reagovali a prichádzali pred obecný 
úrad uviazať svoje kraslice. Toto však ne-
bola jediná výzdoba, lebo priestranstvo 
pred obecným úradom bolo ozdobené 
mega preglejkovými vajíčkami a inými 
symbolmi jari, ktoré navrhla Marianna 
Opánska a spoločne s aktivačnými pra-
covníkmi ich vyrobili, vysadili a poslúžia 
ako výzdoba aj na ďalšie roky.       –red – 

Malý veľkonočný výlet na Veľký piatok 
Na otázku, ako ste strávili Veľkú noc, nám Mgr. Ivetka Žlnková napísala: 

Pozn. red.: My z redakcie
– tak ako sme sľúbili, tento 
najzaujímavejší veľkonočný 
príspevok odmeňujeme pl-
nou vložkou čerstvých vají-
čok, ktoré autorke článku 
doručíme domov.

  Text: - IVETA ŽLNKOVÁ; Foto: - IGOR ŽLNKA-   
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Na konci februára na to vý-
znamným krokom upozornila 
aj Európska únia. Desať člen-
ských štátov, vrátane Sloven-
ska, zažalovala Európska komi-
sia za porušenie smernice o 
kvalite ovzdušia. Slovensko to-
tiž  dlhodobo prekračuje denné 
limity koncentrácie tuhých čas-
tíc v ovzduší. Najnižšiu kvalitu 
ovzdušia majú dlhodobo Košic-
ký a Banskobystrický kraj. 
Údaje Slovenského meteorolo-
gického ústavu (SHMÚ) potvr-
dzujú systematické prekračo-
vanie denných limitných hod-
nôt pre tuhé častice PM10. To, 
že situácia je neudržateľná, vie 
Slovensko už od roku 2009.
SHMÚ pred niekoľkými týžd-
ňami vydal pre štyri slovenské 
okresy aj upozornenie na ne-
priaznivú smogovú situáciu.
Ako pre POKROK v marci po-
vedal RNDr. Martin Kremler, 
PhD., vedúci odboru Monitoro-
vania kvality ovzdušia v SH-
MÚ, príčinami tejto situácie je 
množstvo prachových častíc z 
vykurovania tuhým palivom, 
ale aj nepriaznivá poloha nie-
ktorých lokalít, ktoré sa nachá-
dzajú v horských dolinách a 
dym z komínov sa počas in-
verzných situácií nemá kam 
rozptýliť. RNDr. M. Kremler 
PhD. pokračoval, že nie sme ani 
prvá a ani posledná krajina, 
voči ktorej bola takáto žaloba 
podaná. Pri porovnaní s Poľ-
skom alebo Českom sme na 
tom o niečo lepšie. „Žaloba, 
ktorú podala voči Slovensku 
Európska komisia, je aj kvôli 
situácii v Jelšave. Podobne však 
zhoršená kvalita môže byť aj v 
ďalších miestach BBSK, no sieť 
staníc, ktoré merajú koncentrá-
cie znečisťujúcich látok, je vo 
vašom okolí riedka,“ povedal 
nám M. Kremler zo SHMÚ. K 
mestu V. Krtíš sú najbližšie 
stanice momentálne len vo Zvo-
lene či Hnúšti, no ako pokračo-
val M. Kremler, v priebehu 
dvoch mesiacov by ďalšia stani-
ca monitorujúca stav ovzdušia 
mala začať merať v Plášťov-
ciach. Potvrdil, že zdrojom prí-
tomnosti malých častíc sú vo 
vysokej miere najmä malé kú-
reniská, a teda domy, v ktorých 
sa kúri tuhým palivom, v prí-
pade väčších miest to je aj zhus-
tená doprava. Na otázku, či by 

kvalitu ovzdušia vo V. Krtíši 
mohla zhoršovať aj bývalá 
banská činnosť, povedal: „Te-
oreticky, pokiaľ sa na území 
bane stále nachádza nejaká ne-
spevnená halda alebo násyp, je 
možné, že pri silnejšom vetre sa 
tieto čiastočky dostávajú do 
vzduchu a následne aj do 
pľúc.“ Inštitút environmentál-
nej politiky zároveň uvádza, že 

malé prachové častice PM 2,5 
dokážu preniknúť dýchacím 
systémom a spôsobiť mnoho 
zdravotných ťažkostí. Okrem 
toho sa ale ukazuje, že tieto ma-
lé prachové častice môžu za-
niesť na svojom povrchu do 
pľúc ešte menšie vírusové čias-
točky – a tým vysoké koncen-
trácie znečistenia v ovzduší 
podporujú aj šírenie koronaví-
rusu. Úplne bezpredmetné tak 
nie je ani nosenie rúšok a res-
pirátorov v niektorých častiach 
Slovenska aj v prírode. A to nie 
len v čase pandémie. 

Nielen cukor 
je tichý zabijak

 
Dlhodobé vystavenie voči pôso-
beniu prachových častíc pris-
pieva k vyššej chorobnosti, 
zvyšuje výskyt astmy, kardi-
ovaskulárnych problémov, pľúc-
nych chorôb a následne vedie k 
predčasnej smrti. Inštitút en-
vironmentálnej politiky vo feb-
ruári zverejnil mapu Sloven-
ska, ktorá ilustruje podiel cel-
kových úmrtí spojených so zne-
čistením ovzdušia veľmi malý-
mi časticami.
Najhoršie, s podielom 5 až 6 
percent, sú na tom okresy Žili-
na, Ružomberok, Lučenec, ale 
aj Košice či Prešov. Podľa úda-
jov MŽP je na tom náš okres 
priemerne – prítomnosť ma-
lých prachových častíc vo 

vzduchu má podiel na 3,5 % 
všetkých úmrtí. V praxi to zna-
mená, že ak v roku 2019 v okre-
se V. Krtíš umrelo 502 ľudí, 18 
z nich má na svedomí aj znečis-
tené ovzdušie. 

Výhodné, no nešetrné 

Zdrojom škodlivých častíc vo 
vzduchu je doprava, priemysel 
a najmä pálenie tuhých palív, 
teda uhlia a dreva. Podľa vedú-
cej Odboru emisií a biopalív 
SHMÚ Janky Szemesovej sa 
ľudia pri kúrení snažia čo naj-
viac ušetriť, a preto kúria me-
nej. To však nie je výhodné ani 
z energetického a finančného 
hľadiska. „Na dedinách sa vy-
kuruje jedna miestnosť a len 
vtedy, keď sú ľudia doma. Po 
návrate ľudí domov o štvrtej 
ide zo všetkých komínov dym. 
Častokrát natlačia drevo, ktoré 
nie je dosť vysušené a kúria 
úplne na maximum. To je úplne 
najhoršie, čo sa týka vykurova-

cej praxe. Ľudia si myslia, že 
týmto ušetria, ale takto to ne-
funguje,“ upozornila analytička 
SHMÚ v rozhovore na portáli 
euractiv.sk. 
„Výhodnejšie je napr. využívať 
solárne kolektory, tepelné čer-
padlá, prípadne kúriť plynom, 
aj keď je to fosílne palivo, jeho 
spaľovanie prispieva ku kli-
matickej zmene a jeho ťažbou 
sa životné prostredie tiež znečis-
ťuje. Štát si škody spôsobené 
spaľovaním tuhých palív uve-
domuje, preto podporuje zatep-
ľovanie domov, čím sa znižuje 
ich energetická náročnosť a 
zvyšuje efektivita kúrenia. Rov-
nako tak sa podporuje výmena 
starých kotlov a riešením je aj 
obnova vozového parku za vo-
zidlá s nižšími emisiami, ale za-
búdať netreba ani na osvetu,“ 
povedal pre POKROK RNDr. 
M. Kremler PhD. zo SHMÚ. 
Nové autá, plynové kotly či sl-
nečné kolektory si však nemôže 
dovoliť každý, kto na zdravé 
ovzdušie berie ohľad. Problé-
mom tu teda začína byť ener-
getická chudoba. Jej prejav sa 
dá ilustrovať na príklade, keď 
menej majetná domácnosť ne-
má vo svojej peci čím kúriť, a 
tak si teplo vytvára pálením od-
padu či mokrých konárov.

Ovzdušie nie je ideálne ani vo V. Krtíši 
Slnečné počasie nás bude v najbližších, čoraz teplejších dňoch lákať ísť sa nadýchať čerstvého 
vzduchu do prírody. Aj napriek príjemnému počasiu si však niekedy uvedomíme, že sa nám dý-
cha o čosi horšie. Je to spôsobené tým, že doplácame na veľmi nepríjemnú kvalitu ovzdušia.

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania - Zbraňová amnestia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši 

 oznamuje, že v súvislosti s novelou zákona č. 274/2020 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 

a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde sa za § 72h vkladá § 72i 

„Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania 
ešte stále platí do 30. apríla 2021“.

 Občania môžu odovzdať zbrane a strelivo v lehote: 
do 30. apríla 2021 na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
 Po odovzdaní zbrane alebo streliva bude občanovi vystavené 
Potvrdenie o odovzdaní zbrane alebo streliva v rámci zbraňovej 
amnestie. Následne zbrane a strelivo budú zaslané na  skúmanie 
Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru.
Bližšie informácie poskytnú policajti Oddelenia dokladov pove-
rení úsekom evidencie zbraní a streliva na číslach 
                                     0961693430, 0961693420. 

     
por. Mgr. MARTIN KOMADA
vedúci oddelenia dokladov

Je samozrejmé, že z roka na rok sa kúrenie drevom nedá význam-
ne znížiť, no tým, ktorí doma kúria tuhými palivami, je určená 
kampaň zameraná na správnu techniku kúrenia. Vytvoril ju por-
tál enviroportal.sk a hovorí o niekoľkých zásadách správneho kú-
renia. Ak kúrite správne, tak minimalizujete znečistenie ovzdušie, 
znižujete vaše vlastné náklady na kúrenie, predlžujete životnosť 
vášho kotla či kachlí a predchádzate aj ich poruchovosti. Medzi 
zásadami sa o. i. nachádza aj spaľovanie kvalitného paliva, a teda 
suchého dreva a uhlia, dôležitá je technika rozkurovania (zakuro-
vanie zhora, nie zdola), správne nastavenie regulačných klapiek 
ale aj pravidelné čistenie vášho vykurovacieho zariadenia. Na we-
be vykurovanie.enviroportal.sk nájdete mnoho užitočných infor-
mácií, ktoré vám v konečnom dôsledku nie len ušetria peniaze, ale 
aj prispejú k vášmu lepšiemu zdraviu.

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI -
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Ako pokračoval M. Kaliňák, web 
Združenia miest a obcí Slovenska 
sa postupne stal atraktívnym in-
formačným zdrojom, ktorý po-
núka nielen informácie z prostre-
dia združenia, jeho aktivít, či 
legislatívnej a projektovej činnos-
ti. 
„K dispozícii je napríklad aj 
knižnica s analýzami či dopado-
vými štúdiami, komentáre k zá-
konom a podzákonným normám, 
príklady dobrej praxe, informá-
cie k úspešným aktivitám miest-
nych akčných skupín, manuály v 
rámci tzv. Včasnej intervencie a 
mnohé ďalšie usmernenia,“ po-
kračuje. ZMOS počas prvej vlny 

COVID-19 začal spracovávať in-
formácie aj o tejto problematike 
a vytvoril špeciálne podstránky, 
ktoré uľahčovali zvládnutie ne-
ľahkých úloh samosprávami od 
minuloročného marca. Následne 
bola táto ponuka rozšírená o 
usmernenia, odporúčania a meto-
diky k celoplošnému testovaniu, 
vrátane služieb ako bezplatný 
rezervačný systém Bookio, prí-
padne platformu MOMky na 
dlani. ZMOS sa však v rámci svo-
jich služieb posúva ešte ďalej, a 
prichádza s priestorom, kde mô-
žu samosprávy bezplatne ponú-
kať svoj prebytočný hnuteľný 
majetok na odpredaj. Na tento 

účel bola vytvorená rubrika 
KOMUNÁLNY BAZÁR.
„Výhodou tejto možnosti je 
fakt, že ZMOS každé pracov-
né ráno zasiela na aktuálne už 
viac ako 8 500 emailov news-
letter s informáciami, ktoré sa 
rôznym spôsobom dotýkajú 
miest a obcí. Preto očakáva-
me, že táto možnosť bude sa-
mosprávami využívaná, na-
koľko dokážu prostredníc-

Vznikol bazár pre mestá a obce 
Stojí za ním Združenie miest a obcí  Slovenska, ktoré na svojej web stránke vytvorilo rubriku Komu-
nálny bazár. Ako túto aktivitu opísal Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS, je to pries-
tor na ponuku odpredaja prebytočného hnuteľného majetku miest, obcí a ich organizácií.

tvom web stránky, ale aj na-
priamo, formou adresného 
emailu, osloviť cieľovú skupi-
nu samospráv, vrátane organi-
zácií zriadených mestami, ob-
cami, či samosprávnymi kraj-
mi,“ uvádza v tlačovej správe 
M. Kaliňák.
Samosprávy a ich organizácie 
môžu v prípade záujmu po-
sielať na ZMOS stručnú cha-
rakteristiku prebytočného ma-
jetku s maximálne dvomi fot-
kami a prípadne aj linkom, 
kde sú k dispozícii ostatné 
relevantné informácie a rov-
nako aj s kontaktnými údajmi 
predávajúceho subjektu. 

Náš región nepatrí k vyhľadá-
vaným turistickým destiná-
ciám. Počas zimy do neho turis-
ti významnejší dôvod cestovať 
nemajú, v lete sú turistami plné 
najmä mesto Modrý Kameň a 
obec Dolná Strehová alebo 
Hrušov. 
Svojimi aktivitami sa návštev-
níkov do nášho regiónu snaží 
prilákať aj OOCR Turistický 
Novohrad a Podpoľanie, ktorá 
unikáty a turistické atrakcie 
nášho regiónu prezentuje rôz-
nymi formami aj za hranicami 
nášho okresu.
Ako z dostupných údajov vy-
plýva, vlani navštívilo niektoré 
z ubytovacích zariadení v na-
šom okrese takmer 9 600 ľudí. 
Zhruba len desatina z nich 
(995) bola zo zahraničia. Náv-
števníci v ubytovacích zariade-
niach nášho okresu strávili tak-
mer 25-tisíc nocí. 
Mimochodom, jedným z cieľov 
spomínanej OOCR je práve 
zvyšovať počet prenocovaní v 
hoteloch, penziónoch i u posky-
tovateľov ubytovania v súkro-
mí. Predpokladáme, že návštev-
níci z nášho okresu využívajú 
ubytovanie najmä v Hoteli 
Aquatermal, Penzióne Kaštieľ 
alebo Penzióne u Vinára.
Priamoúmerne k prepadu v 
počte návštevníkov vlani zá-
konite klesali aj tržby hotelov či 

penziónov. Pre porovnanie, 
kým v roku 2019 navštívilo 
Banskobystrický kraj 744-tisíc 
ľudí, v roku 2020 to bolo len 
419-tisíc. Okrem toho, počet 
všetkých prenocovaní klesol z 
2,1 miliónov na 1,3 miliónov. 
Prepad tržieb hoteliérov bol te-
da naozaj výrazný a tržby klesli 
z 56 na 37 miliónov €. Výrazný 
prepad pritom prišiel po re-
kordnom turistickom roku 
2019. „Ubytovacie zariadenia v 
celej SR dosiahli v roku 2020 
tržby v hodnote takmer 277 
mil. € v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom poklesli tak-
mer o polovicu (o 46,4 %). Cel-
kový výsledok zlepšili silné trž-
by v prvých mesiacoch roka, 
kedy pretrvával priaznivý vý-

voj podporený zimnou sezónou 
a jarnými prázdninami, ako aj 
oživenie počas letných mesiacov 
po dočasnom uvoľnení proti-
pandemických opatrení.
Na jeseň sa situácia zhoršila a v 
poslednom štvrťroku 2020 trž-
by poskytovateľov ubytovania 
klesli medziročne až o 78,5 %,“ 
zhodnotil vývoj v hoteloch či 

penziónoch Štatistický úrad 
SR. Zostáva nám veriť, že si-
tuácia z minulého roka sa už 
nebude opakovať. Boli by sme 
totiž veľmi radi, ak by sme 
mohli tráviť víkendy a dovolen-
ky v prírode na Gemeri či na 
Kysuciach, na Oravskej prieh-
rade alebo neďaleko Domaše. 
Ale ešte radšej by sme sa s va-
mi, našimi čitateľmi, chceli 
znova stretávať na podujatiach 
v našom okrese, ktoré do nášho 
regiónu prilákajú obyvateľov z 
celého Slovenska.
V Hrušove, Modrom Kameni, 
Dolnej Strehovej a v neposled-
nom rade aj vo Veľkom Krtíši 
totiž bežne vídavame autá zo 
Žiliny, Brezna či Košíc, ktoré 
sem prinesú desiatky či stovky 
návštevníkov zvedavých na mo-
drokamenské gaštany, hrušov-
ské lepníky, veľkokrtíšske vín-
ko či dolnostrehovskú termálnu 
vodu. 

Cestovať do zahraničia sa vlani javilo ako rizikové, preto mnohí trávili leto výhradne na Slovensku. Mnohí sme si tak miesto gréckej 
baklavy či chorvátskeho Karlovačka pochutnávali v obľúbených letoviskách na furmanských haluškách niektorej z vysokohorských 
chát. Napriek peknému letu, kedy Slováci využívali naplno najmä turistický potenciál Vysokých a Nízkych Tatier, zahraničná klientela 
subjektom, ktoré v odvetví turizmu podnikajú, výrazne chýbala. Aj preto je jedným z pandémiou najviac postihnutých odvetví  sloven-
ský cestovný ruch. Výsledkom zatvorenia hraníc je zákonite aj výrazný pokles tržieb ubytovacích zariadení.

Tieto informácie požadujeme zasielať na špeciálnu emailovú 
adresu:komunalnybazar@zmos.sk. Ako prvá obec na túto akti-
vitu združenia zareagovala obec Jablonov nad Turňou, ktorá 
predáva napr. hasičskú AVIU, deväťmiestny Mercedes či 
PRAGU UV-80.

Ministerstvo dopravy, pod ktoré spadá cestovný ruch, spustilo 
schému pomoci  v polovici decembra.  Do 23. marca bolo prija-
tých 6 548 žiadostí, pričom vyplatených bolo už takmer 47 milió-
nov €. „O finančnú pomoc v rámci schémy pomoci žiadajú najmä 
podnikatelia, ktorí prevádzkujú reštaurácie, je ich až 40%. Hneď 
za nimi figurujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie.  Finančnú 
pomoc využívajú najmä na úhradu faktúr a odvodov. Admini-
stratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov nie je náročná, 
84% respondentov tvrdí, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej 
ako hodinu,“ tvrdí rezort dopravy. -ŠK, zdroj: ŠÚ SR-

Penzión Kaštieľ priamo vo V. Krtíši ponúka kvalitné, príjemné a do-
stupné ubytovanie.  Všetkým ubytovacím zariadeniam v našom okre-
se želáme, aby už čo najskôr mohli opäť privítať svojich hostí. 
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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

Rád by si bol Gulliverom v kra-
jine Liliputánov? 
Bol nevychovaný ako Goblini?
Alebo by si si chcela vybrať 
čarovný prútik u Ollivandera 
ako Hermiona? 
Objavila v sebe vílie schopnosti 
ako Emily Pierková? 

Stačí vziať do ruky knihu a 
môžeš byť kým len chceš, fan-
tázii sa medze nekladú. 

Rozvojový projekt Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR „Čítame radi“ pomohol 
aj u nás, v Základnej škole na 
Ul. Poľnej 1 vo Veľkom Krtíši, 
rozvíjať čitateľskú gramotnosť 
detí a mládeže. Prostredníc-
tvom neho sa nám podarilo do 

školskej knižnice zakúpiť až 
120 kusov nových kníh pre deti 
a mládež. Vyberali sme knihy 
pre najmladších – začínajúcich 
čitateľov i pre tých skúsenej-
ších, rozprávky, poviedky, en-
cyklopédie, knihy z jednotli-
vých školských predmetov aj 
od autorov, s ktorými sa žiaci 
stretávajú v učebnici Literárnej 
výchovy. 
K marcu – mesiacu kníh sme 
počas tretieho marcového týžd-
ňa z týchto kníh urobili výstavu 
pre žiakov I. stupňa, aby sme 
ich navnadili, čo nové ich v 
knižnici čaká. Žiaci a žiačky 
boli nadšení, ihneď si knihy 
brali do rúk, posadali si s nimi, 
listovali v nich a húževnato o 
nich diskutovali. Najopakova-
nejšou otázkou bolo, kedy sa už 
knihy budú dať požičať. 
 

„Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.“
  J. K. Rowling, 

autorka Harryho Potera 

- Mgr. V.  TÓTHOVÁ, učiteľka slovenského jazyka - 

Žiaci 3. A sa už tešia, keď si budú môcť požičať knihy domov. 

Pri výbere školy je pre rodičov dôležité aj jej okolie, aby 
vedeli, kde sa budú môcť ich deti cez prestávky vyšantiť.

Veríme, že ich tento elán neopustí a odrazí sa vo zvýšenej návštev-
nosti školskej knižnice. Pretože známkou dobrej knihy nie je 
skvelá reklama, ale ošúchaný obal a obchytané stránky. Za spolu-
prácu a rýchle vybavenie objednávky ďakujeme kníhkupectvu 
Litera Šúth. 
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Kým som o autorovi nič bližšie 
nevedela, myslela som si, že tak-
to dokáže kresliť len človek, 
ktorý výtvarné umenie študo-
val. Pretože v ruke, ale predo-
všetkým a hlavne v oku má 
dobre naštudovanú proporci-
onalitu ľudskej tváre a tela. 
Tiež, že má dokonale na-
študovanú hru svetla a tieňa. 
Až neskôr som sa dozvedela, že 
ide o samouka s obrovským ta-
lentom, ktorý by mu mohol 
závidieť aj Leonardo da Vinci, 
ktorého obrazy tiež aj po storo-
čiach žijú a dýchajú, o čom sa 
mohli pred pár mesiacmi pre-
svedčiť návštevníci v lučenskej 
Synagóde. Vráťme sa však k 
výraznému a mimoriadne na-
danému umelcovi dneška.    
Milan Berky, lebo o ňom je reč, 
sa narodil do viacpočetnej rodi-
ny železničiara v Mýtnej. Do 
ZDŠ chodil do Divína, kde si 
nevšedný talent svojho žiaka 
všimol učiteľ František Šimo. 
On spozoroval, že v malom 
Milankovi driemal nevšedný 
výtvarný talent a rozhodol sa 
jeho rodičov presvedčiť, aby ho 
po skončení povinnej školskej 
dochádzky dali na školu s ume-
leckým zameraním. Starostlivá 
matka však chcela, aby ako 
najstarší syn začal pomáhať 
rodine. Vtedy nemohla ani len 
tušiť, že jej syn, síce oblúkom a 
už v produktívnom veku, sa 
predsa ku kresleniu dostane a 
že si ním získa uznanie a ús-

pech. Mladý Milan sa vyučil 
neľahkému povolaniu prevádz-
kového zámočníka v železni-
čiarskom učilišti vo Zvolene a 
od roku 1983 pracoval ako voz-
majster vo Zvolene. Dlhé roky 
chodil na náročné turnusy, kto-
ré sa podpísali pod jeho zdra-
votný stav. Keď začali pred 
desiatimi rokmi v jeho zamest-
naní prepúšťať, stal sa aj on, 
hoci už s maturitou, s podlome-
ným zdravím nadbytočný. Ako 
zodpovedný manžel a otec  
nemohol nechať manželku 
Katarínu a celú rodinu v štichu 
a začal rozmýšľať, čo s nimi te-
raz bude. Správne predpo-
kladal, že by ho, muža s pol-
storočnicou na chrbte, hoci sa 
na to necítil, do žiadneho za-
mestnania  nezobrali. Urobil to, 
čo by mohlo byť príkladom pre 
každého človeka aj v dnešnej 
ťažkej pandemickej dobe – roz-
hodol sa, že to skúsi s tým, k 
čomu ako dieťa inklinoval. 
Skromne hovorí, že začiatky 
boli ťažké, za veľa nestáli a svo-
jimi kresbami sa neodvážil pre-
zentovať. Prvé neúspechy ho 
neodradili, nezlomili a v kres-
lení sa cizeloval a cibril... až pri-
šiel čas, keď síce nesmelo, ale 
predsa sa okrem rodiny odvážil 
ukázať svoje diela aj cudzím 
ľuďom. Od prvých nesmelých 
pokusov sa vypracoval na 
skutočného umelca, ktorého 
práce obdivujú ľudia nielen na 
internete, ale aj v galérii, ktorú 

mu mesto poskytlo, pretože ro-
bí Lučencu obrovskú reklamu. 
Dá sa povedať, že po uznáva-
ných umelcoch Novohradu: 
Ľudovítovi Kubánim, Gustávo-
vi Gerővi, či Gyulovi  Szabóovi, 
už aj on teraz svojimi dielami 
,,klope“ na dvere pomyslenej 
galérie novohradských umel-
cov, dokonca ich pootvoril.     

Sedem rokov 
cizeluje svoj 

nevšedný talent  
Umelca Milana som požiadala 
o nasledovný rozhovor do na-
šich novín a ďakujem mu, že si 
našiel čas na odpovede. Vám 
však poradím, aby ste si ešte 
pred tým, ako sa začítate do 
rozhovoru, pozreli jeho diela na 
internete. Stačí, keď si zadáte 
MILAN ART. 

 Vaše čiernobiele kresby ako 
keby žili - majú hĺbku, ľuďom 
nechýba v očiach jas, čím ich 
kreslíte? Máte svoju obľúbenú 
značku ceruziek a máte ich v 
zásobe dosť?  

,,Kreslím s uhlíkovými ceruzka-
mi, na ktoré som náhodou na-
trafil pri hľadaní čo najmäkšej, 
aby tá čierna plocha na obraze 
bola dokonale čierna. Dovtedy 
som kreslil obyčajnými grafito-

vými ceruzkami, čo nebolo vô-
bec ono a nedávali obrazom ta-
kú hĺbku. Stalo sa to v Nemec-
ku v obchodnom centre pri 
návšteve mojej dcéry. Odvtedy 
sa moje obrazy zmenili. Vôbec 
som netušil, že niečo také exis-
tuje a že ich dokonca vyrábajú 
v Čechách v Českých Budějo-
viciach v známej firme Koh-i-
noor. Nakoľko kreslím, v rámci 
možností denne, mám ich v 
zásobe naozaj dosť.“ 

 Skúšali ste niekedy maľovať 
aj farbami? 

,,V minulosti som, samozrejme, 
skúšal kresliť aj farebne a cí-
tim, že by som vedel vytvárať 
farebné portréty suchým paste-
lom, no vôbec ma to nepriťahu-
je. A to v minulosti tvrdili, že 
som v tom veľmi dobrý, no bo-
lo to v rokoch puberty. Pre mňa 
je čiernobiela kresba to, čo ma 
dennodenne uchvacuje a straš-
ne ma baví sa v tom zdo-
konaľovať. Každý rok je vidieť 
zlepšenie a to sa tomuto venu-
jem iba siedmy rok.“  

 Pre verné zachytenie obrazu 
tváre je dôležité dodržať 
proporcionalitu, ktorá je pri va-
šich dielach dokonalá.  Stalo sa 
vám už niekedy, že ste začali 
kresliť a neodhadli ste propor-
cie tváre, alebo tela? 

,,Pri kreslení portrétu je ob-
zvlášť dôležité, aby sa propor-
cia a každý detail podobal na 
predlohu. Každá odchýlka od 
reality je neprípustná, taký por-
trét sa pri nedodržaní detailov 
nepodobá na originál. Preto ne-
ustále zdôrazňujem pri objed-
návke kresby, že ak fotka nebu-
de kvalitná tak, sa do toho ani 
chytať nebudem. Pri mojich 
začiatkoch, pred pár rokmi sa 
stávalo, že mi niečo ušlo a bolo 
to viditeľné na prvý pohľad a 

UMELEC MILAN ART
Svoje diela, ktoré majú dušu, kreslí srdcom    
Kresby pána Milana, umelca žijúceho v Panických Dravciach, som už zaregistrovala dávnej-
šie. Keď som si podrobnejšie prezerala a obdivovala jeho tvorbu a porovnávala s podobnými 
kresbami iných autorov, na prvý pohľad som, a iste som nebola sama, zistila, že na jeho por-
trétoch je čosi iné, zvláštne, neskutočné. Jeho obrazy nielenže sú do detailov pedantne vypra-
cované verné kópie fotografií známych či neznámych ľudí, ale cítiť z nich emócie - smútok, 
zamyslenie, radosť, šťastie, oddanosť... 

(Pokračovanie na str. 11)
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kritiku som musel prijať a je-
dnoducho dávať pozor. V 
súčasnosti, ak je kvalitná fotka, 
tak sa mi to, chvalabohu nestá-
va. To, ako to dosiahnem, je 
podľa môjho názoru, neustá-
lym zdokonaľovaním a hlavne 
neuspokojiť sa s doterajším vý-
sledkom. Aj keď sa mi páčia 
komenty mojich obdivovateľov, 
že je to dar zhora, myslím, že 
bez každodennej driny a snahy 
o zlepšenie by som to nedoká-
zal. Na internete je veľmi veľa 
umelcov, dokonca aj tu na Slo-
vensku, ktorí ohromujú svojou 
dokonalosťou a to ma poháňa 
dopredu, dokázať im, že aj ja 
na to mám, aj keď je veľmi 
ťažké ich dobehnúť.“  

 Viete, koľko obrazov ste už 
nakreslili? Spomínate si na ten 
prvučičký prvý? 

,,Absolútne si neviem spome-
núť na svoj prvý obraz, pretože 
som ho asi nakreslil ešte ako 
dieťa v predškolskom veku. Už 
vtedy ma kreslenie zaujímalo, 
čo sa prehĺbilo v základnej 
škole, keď som sa mimoriadne 
tešil na hodiny výtvarnej. Za 
sedem rokov, čo sa kresleniu 
venujem takmer každodenne, 
by ich bola poriadna kopa a ich 
počet sa neodvážim ani odhad-
núť. Určite by do 2000 veľa ne-
chýbalo.“  

 Pani prezidentka Zuzana 
Čaputová bola portrétom od 
vás (podľa jej výzoru v mé-
diách) nadšená. Stvárnili ste ju 
skutočne realisticky - krásne. 
Ako na vás zapôsobila v sku-
točnosti, ako žena, ako človek?
 
,,Moje stretnutie s prezidentkou 
bola len náhoda, ktorú som už 
viackrát spomenul. Nebola to 
moja túžba, stretnúť sa s ňou, 
ako to bolo v niektorých mé-
diách prezentované. Len zo 

špásu som pri otázke regionál-
nej televízie, že čo mienim s ob-
razom prezidentky urobiť, som 
povedal,  že ak by bola mož-
nosť, rád by som jej ho daro-
val. To stretnutie u mňa vyvola-
lo samozrejme radosť, hlavne 
keď som dostal telefonát z pre-
zidentskej kancelárie, že ma 
chce navštíviť doma. Nakoniec 
ma pozvala do B. Bystrice, pre-
tože jej to časovo nevychádzalo 
pre iné plány jej výjazdu do 
nášho kraja. Bol som milo 
prekvapený jej otvorenosťou a 
srdečnosťou, akoby sa roz-
právala so starým známym. 
Okamžite zo mňa opadla všet-
ka tréma. Myslím si, že asi na-
ozaj to čo, robím je dobré.“   

 Z internetu som sa do-
zvedela, že ,,priatelia z fb“, keď 
sa dozvedeli o vašom rómskom 
pôvode, zrazu nechceli byť vaši 
,,priatelia“ a obrazne povedané, 
ste ich z večera na ráno stratili 
stovky. Svetový deň Rómov si 
pripomíname 8. apríla a v tento 
deň si pripomíname a zdôraz-
ňujeme, že v 21. storočí by sme 
sa s rasovou diskrimináciou ne-
mali stretávať. Že je neprípust-
né a trestné dehonestovať nie-
koho kvôli farbe pokožky. Ako 
sa vy a vaša rodina vyrovnáva s 
negatívnym postojom okolia 
voči Rómom?“ 

,,Na otázku o rasizme na Slo-
vensku sa mi vždy asi najťažšie 
odpovedá, pretože som sa s 
ním, samozrejme stretával, či 
už v škole, v práci, pri dochá-
dzaní vlakom do zamestnania a 
veľmi ma mrzí, že to existuje. 
Mal som možnosť to porovnať 
so zahraničím, kde som sa s 
tým nikdy nestretol. Tam je sa-
mozrejmosť, že vedľa seba žijú  
v dobrom nažívaní rôzne 
národnosti z celého sveta a ni-
koho nezaujíma, že ten je iný a 
ten zasa ešte inakší. Som už vo 
veku, keď mám deti v stred-
nom veku a vnúčatá od jedné-
ho po 17 rokov a veľmi by som 
si želal, aby aj u nás došlo k ta-
kej zmene. Je pre mňa veľmi 
potešiteľné, že v poslednom ob-
dobí už toto nepociťujem, aj 
keď viem, že to tu je stále. Na 
sociálnych sieťach to absolútne 
necítim. Myslím, že dôvod je 
ten, že som ku každému člove-
ku priateľský, nikoho neposu-
dzujem a snažím sa s každým 
dobre vychádzať.“   

 Napísali ste, že vám mesto 
Lučenec vyčlenilo miesto na 
malú galériu. Kde si teda čitate-
lia Pokroku, keď už nebudeme 
musieť dodržiavať protipan-
demické opatrenia, budú môcť 
osobne vaše kresby pozrieť? 

,,Po medzinárodných úspe-
choch z výstav, mi mesto Lu-
čenec poskytlo priestory na stá-

lu expozíciu mojich obrazov, čo 
ma neuveriteľne potešilo, do-
konca mi to znova predĺžili o 
ďalší rok. Myslím, že som pre 
svoje mesto urobil peknú re-
klamu a konečne som mohol aj 
rodákom ukázať svoje práce. V 
súčasnosti čelíme svetovej pan-
démii, a preto aj moja galéria v 
priestoroch Mestského úradu 
musela byť zrušená, nakoľko 
sa tam realizuje očkovanie. Je 
preto veľmi dobré, že medziča-
som som vďaka priateľovi zís-

kal náhradné priestory pre 
vlastnú galériu, kde som mohol 
previesť aj obrazy z úradu. 
Veľmi sa teším na lepšie časy, 
kedy budem môcť galériu otvo-
riť pre verejnosť.“   

 Vyjadrili ste sa tiež, že ste 
chceli učiť kresliť nadané róm-
ske deti. Skúsili ste už niekoho 
aj osloviť o pomoc, aby ste ve-
deli tento plán uskutočniť? 

,,Do budúcnosti sú moje plány 
asi také, že by som rád svoje 
skúsenosti odovzdával iným, či 
už rómskym nadaným deťom, 
alebo aby som mohol robiť 
kurzy kreslenia pre všetkých 
záujemcov. Z tohto dôvodu 
som si založil Občianske zdru-
ženie, cez ktoré by som mohol 
získať dotáciu na podporu 
týchto aktivít. Chcem veriť aj 
na zlepšenie môjho zdravotné-
ho stavu, aby som tieto sny v 
budúcnosti mohol zrealizovať.“ 

My z redakcie umelcovi MILANOVI ART želáme predovšet-
kým pevné zdravie, naďalej príjemnú rodinnú atmosféru, ktorú 
mu vytvára manželka Katarína a potom aj veľa spokojných zá-
kazníkov a úspechy na slovenských aj medzinárodných súťa-
žiach. Tiež si želáme, aby sme po pandémii mohli aj osobne ob-
divovať jeho neuveriteľne krásne diela, pred ktorými sa žiada 
zložiť ten pomyslený klobúk úcty.  Preto sú také neskutočne 
krásne, lebo ich robí srdcom. 

       - R. HORNÁČEKOVÁ –

(Dokončenie zo str. 10)

Ďalšie jeho obrazy nájdete aj na internete 
alebo priamo na jeho  FB stránke. 

 ČLÁNOK JE ILUSTROVANÝ DIELAMI UMELCA  
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Väčší pozor by ste si mali dávať 
na zdravie, prípadná dlhodobejšia 
absencia v práci by narobila 
poriadny škrt kolegom a všetkým, 
na koho má vaša práca vplyv. Už 
v úvode týždňa vás prekvapia 
menšie a milšie zmeny, ktoré po-
trebujete k tomu, aby ste sa viac 
začali presadzovať tam, kde ste 
mlčali. Rozviazanie jazyka pôjde 
len k vášmu prospechu. Veľkú ra-
dosť vám spraví nejaké menšie 
dieťa v rodine alebo medzi 
známymi, pri ktorom pookrejete a 
poriadne sa odviažete a pobavíte. 
Vo vzťahu nastanú nečakané, ale 
o to príjemnejšie obraty, ktoré sa 
postarajú o váš celotýždenný ús-
mev. Pozor na cestách (rýchlosť) v 
prípade nepriazni počasia ako aj v 
obytných zónach. 

Vy sa môžete usmievať na všetky 
strany a smery. Tento týždeň vám 
praje všetko a vo všetkom. Či už 
sú to samotné vzťahy, práca ale-
bo zdravie. Tiež financie máte 
podporené, takže u vás nejaká 
stopka alebo brzda po tieto dni 
neplatí. Cestujte, obchodujte, 
pracujte a milujte. Dokonca sa 
vám rysuje aj lepšia pracovná 
pozícia, no iba ak o ňu stojíte. 
Jediné, čo vás hodí do smútku, je 
postoj ženy, ktorá na vás zaútočí 
slovne. Za jej výstupom sa bude 
ukrývať žiarlivosť, lepšie pove-
dané to, že jej nevenujete toľko 
pozornosti a času, ako od vás oča-
káva, preto na seba upozorní 
týmto netaktným spôsobom. Ze-
lenú majú aj zásnuby, či stanove-
nie termínov svadieb.   

Úvod týždňa bude náročnejší, ten 
sa však veľmi rýchlo preklenie k 
jeho krajšej časti. Viac vás potrá-
pia problémy a starosti vašich 
priateľov, známych, ako aj rodin-
ných príslušníkov. V tomto prípa-
de si dávajte väčší pozor na to, čo 
poviete na adresu osoby, ktorá 
nie je prítomná. Lepšie povedané, 
„bacha“ na ohováračky, lebo člo-
vek, ktorého sa budú týkať, sa to 
dozvie a nechá vám to poriadne 
„vyžrať“. O niečo väčšiu pozor-
nosť venujte svojmu partnerstvu, 
kde sa schyľuje ku konfrontácii a 
možnému, nezmyselnému kon-
fliktu, ktorý naozaj nie je potreb-
ný. Pohltia vás práce okolo do-
mu, ktorý si budete viac zveľa-
ďovať a tešiť sa z každého posu-
nu vpred.   

Peniaze, ktoré vás trápia a kto-
rých nedostatok pociťujete, 
prídu k vám až koncom týždňa. 
Vašou „záludnou“ záležitosťou 
bude rozhodnutie, ktoré sa bude 
týkať samotného života a život-
ného postoja. Vyberiete si morál-
ku alebo povrchnosť? Do toho, 
čo si vyberiete, budete statočne 
ťahaní o dušu spasenú. Je len na 
vás, kam skĺznete. Jediné, čo vám 
môžeme povedať s istotou je, že 
pokušenie bude poriadne veľké a 
zaodeté v tej najkrajšej forme. Až 
ku koncu týždňa sa vaše srdce aj 
myseľ upokoja, o čo sa pričiní 
veľmi príjemná správa podčiark-
nutá rozhodnutím, ktoré sa bude 
týkať jedine vás.   

Hádky, rozchody a „akože“ po-
strašenie rozvodom, toto všetko sa 
vám zomelie na partnerskej úrov-
ni. Nesústreďte sa na to, akože zlé 
a zbytočne nerobte z komára so-
mára. Tu vám pomôže práca, teda 
spoločná práca a záujmy, pri kto-
rých nebudete mať čas hľadať, 
rýpať a vyťahovať akékoľvek 
nedostatky toho druhého na svetlo 
sveta. Radšej sa zamerajte na 
chod a fungovanie domácnosti, 
kde to ide dolu vodou a chýba tam 
akákoľvek systematickosť. Stále 
riešite len peniaze, peniaze a ešte 
raz peniaze, poukazujete na tých, 
ktorí podľa vás oplývajú hojnos-
ťou. No, milé levy, tadiaľto cesta 
nevedie, radšej začnite ďakovať 
za všetko, čo máte, inak aj o to 
„málo“ môžete prísť, hoci len na 
krátky čas. 
 

  
Po dohode s partnerom si zobe-
riete niekoľko dní voľna a spolu 
utečiete na menší výlet. Zašijete 
sa do súkromia, ktoré si budete 
vychutnávať hádam každou bun-
kou tela. Budete chcieť byť pre 
okolitý svet neviditeľnými, čo sa 
vám aj podarí. Zo snívania vás 
však vytrhnú pracovné záležitosti 
prepojené na financie a inves-
tovanie. Zamrznutosť v práci sa 
blíži ku koncu a znovu sa vám ot-
várajú možnosti na úspech. Viac 
by ste sa mali zamerať na svoju 
životosprávu, ktorá vám robí v 
tele akúsi „paseku“ na úrovni 
energie, trávenia a samotného 
pocitu pohody. Víkend bude rov-
nako slnečný ako obloha a vy sa 
rozhodnete pre väčšie rodinné 
stretnutie. Podporená bude na-
ďalej komunikácia, pri ktorej by 
ste mali nechať razantnosť 
bokom.  

Vami v prvom rade zamávajú 
vzťahy. Cítite sa zatlačení do kú-
ta a máte pocit, že opačné po-
hlavie vám ani trochu nerozumie. 
Je to v tom, že ste zo seba vo svo-
jom vnútri spravili obeť. Vylezte 
späť navonok do plnej krásy a 
nechajte sa znovu vábiť fareb-
ným perím opačných pohlaví. 
Táto pozícia (zakríknutosť) vám 
ani trochu nepristane. Vy ste 
predsa hviezdy, ktoré žiaria za 
každých okolností, tak prečo to 
pod pseudotrápením (akože) me-
niť? V práci budete pokrivkávať, 
čo sa odrazí aj na vašich vý-
konoch, nenakladajte si toho 
viac, inak úplne pohoríte. Tempo 
zrýchlite až v priebehu budúceho 
týždňa.  

Nebite sa so životom, ani so situá-
ciami, ktoré vám prinesie. Čím 
viac sa budete vzpierať prirodze-
nému chodu a budete sa snažiť 
všetko „násilne“ zmeniť o to viac 
sa budete cítiť stratení. Voľne 
plynúce dni prijímajte s tým, čo 
vám prinesú. Dajte si pozor na 
peniaze a prípadné okradnutie 
pod zámienkou požičania a pod. 
V práci ste pevne zastabilizovaní, 
čo je fajn, iba viac povinností prí-
de, keď to budete najmenej 
čakať a budete si myslieť, že si na 
pár dní vyfúknete. Vychutnávajte 
si slnko a teplo vo svojich záh-
radách alebo v prírode, získate 
veľa dobrej a pozitívnej energie a 
to aj do zásoby.  

Vaše správanie je úplne rozporu-
plné – jedno hovoríte a druhé 
konáte. Idete tým iba sami proti 
sebe a okolie už len nechápavo 
krúti hlavami. Energeticky si v 
tomto čase, a aj svojím správa-
ním, budete ľudí iba odpudzo-
vať, preto si nájdite akú – takú 
mieru, aby ste to spracovali len 
na vnútornej úrovni a nie tak, 
aby to zasahovalo ľudí okolo vás. 
Áno, cítite to správne, je potreb-
né, aby ste sa posunuli vpred a 
neživili v sebe nefunkčnú minu-
losť, spomienky, výčitky, spo-
mienkové veci (darčeky). Toto 
všetko hoďte do roviny minulosti, 
za ktorou ste už dávnejšie za-
vreli dvere, preto sa zbytočne 
netýrajte. Unikajú vám totiž 
podstatné veci, v ktorých by ste 
mohli nájsť iskru, ktorá vás 
privedie k novej a podotýkame, 
plnohodnotnej láske.

Silnejšie, intenzívnejšie, ale o to 
ľahšie, bude tieto dni zvládať 
ženská časť znamenia. Ženy sa 
popasujú s nervozitou svojich 
polovičiek a hlavne s dusnou 
atmosférou na pracovisku. Bude-
te práve tie, ktoré každú vec od-
ľahčia a dusno rozkrájajú do 
stratena. Muži by mali splniť 
všetky sľuby a resty, čo svojmu 
okoliu dali, čo budú časovo aj 
vnútorne zvládať dosť ťažko. Do 
popredia pôjde hlavne manuálna 
zručnosť, čo sa prejaví aj v smere 
domáceho kutilstva, či vŕtaní sa v 
motoroch áut alebo v motorkách. 
Nezadaným sa črtá milostná, sil-
ná, intenzívna avantúra… nuž, 
kto vie? Možno sa z toho vykľuje 
aj niečo viac. V prípade, že sa cíti-
te osamelí a na avantúry nemáte 
chuť, riešte to cestovaním. 

Zaváňa to konfliktami, samozrej-
me, v práci. Akosi sa to tam stup-
ňuje. Keď sa vám podarí vyspo-
riadať s touto záležitosťou, príde 
na rad súkromie, kde budete 
prekvapení samými dobrými 
záležitosťami, ktoré sa pre vás v 
univerze pripravujú. Priamo do 
očí vám bude klamať jeden člen 
rodiny a bude sa vás snažiť stiah-
nuť na svoju stranu s tým, že od 
vás niečo potrebuje. Ak to nebu-
dú peniaze, bude to niečo hmot-
né. Je len na vás, do akej miery sa 
necháte obmäkčiť. Frustráciu zo 
stagnácie, ktorá bude na vás 
doliehať ešte pred víkendom, na-
pravia milé a láskavé slová od ľu-
dí, ktorých milujete. Zistíte, akú 
dôležitú úlohu v ich životoch zo-
hrávate a to vás nakopne a posu-
nie o poriadny kus vpred. 

 Tak nič prevratné sa u vás diať 
nebude, skôr budete dňami leni-
vo prechádzať, pričom aj samot-
né prekladanie z nohy na nohu 
bude vyžadovať patričnú náma-
hu. Nikam sa nebudete ponáh-
ľať a na všetko budete mať 
more času. Vaša komótnosť bu-
de poriadne vytáčať okolie, všet-
ci navôkol fungujú strategicky 
ako v mravenisku, iba vy sa 
nechcete zaradiť. O rozprúdenie 
energie a nakopnutie sa postará 
správa, ktorá k vám doletí rých-
losťou blesku už v druhej polo-
vici týždňa, víkend zasvätíte aké-
musi vzdelávaniu a napredova-
niu svojho duchovného ja.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Lev
23. 7. − 23. 8. Býk

21 4. − 21. 5. 

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:

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 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

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

 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

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

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

 Ubytovanie

 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  

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

A u t o  
m o t o

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

 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

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

 

Vykúpim motocykle

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

 0948 291 624 

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

np – 389

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

   Drevo pelety

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 
hmoty na Čebovskej bu-
kovine. 
 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

   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. 

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

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

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

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

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky 

 0911 154 680 
 np – 417

np – 503 0918 181 808

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

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

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

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 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 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 domáce jablká 
IDARED. Zn. 0,5 EUR/kg.
 047/48 90 153.      np – 535

 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

S T R O J E a  
N Á R A D I E

  np - 512

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

B u r z a 
p r á c e
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 Hľadám prácu strážnika 
alebo prijmem prácu v lese, 
nie som živnostník. 
 0903 130 454.        np – 476

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

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

 Hľadám 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

 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.  

 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

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:

 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

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 4

46

         ŠPORT

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

np 470

Som začínajúci farmár 

 - využite 50 % aprílovú zľavu 
na čierno-bielu reklamu v                        u 

 

Kontaktujte: 
hornacekova.pokrok@gmail.com

 0902 302 102 
alebo - kamenska.pokrok@gmail.com 

 0910 989 479

Podnikatelia okresu Veľký Krtíš

TO NIE JE APRÍLOVÝ ŽART 
- TO JE OZAJ FAKT
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 RADY K ONLINE BEZPEČNOSTI  PRE RODIČOV

Zdroj: -MINISTERSTVO VNÚTRA SR-

• Najmä mladšie deti upozorni-
te, aby sa vždy opýtali dospelé-
ho predtým, ako kliknú na 
tlačidlo „Prijať“, „Povoliť“, 
alebo „OK“ na webovej strán-
ke, keďže stránky môžu zo-
brazovať ďalšie správy alebo 
vyhlásenia, ktoré si vyžadujú 
reakciu.  
• Nastavte záložky v prehliadači 
svojho dieťaťa na stránky, kto-
ré chcete, aby používali. 
• Naučte sa, ako prispôsobiť 
nastavenia filtračného nástroja, 
aby reagoval na vek a zručnosti 
používateľa, ak zariadenie ale-
bo program používa viac čle-
nov rodiny. 
• Majte na pamäti, že mnohé 
vyhľadávače obsahujú aj re-
klamu a vždy existuje riziko, že 
cez ňu prekĺzne nevhodný 
materiál. Vždy si môžete na-
staviť blokovanie reklamy – za-
dajte do prehliadača „blokova-
nie reklamy“.

Neželaný kontakt
 a grooming 
V tomto čase je pravdepodob-
né, že deti sa učia, hrajú a 
spoločensky stýkajú cez inter-
net, čo môže byť jeden zo spô-
sobov ako nadväzovať priateľ-
stvá a zostať v spojení, ale ne-
zabúdajte, že sexuálni predáto-
ri teraz tiež trávia viac času na 
internete. 
Čím viac ľudí je na internete, 
tým je dôležitejšie, aby sa za-
bezpečilo, že všetky ich konver-
zácie budú bezpečné, slušné, 
alebo želané. Rodičia by mali 
vedieť ako reagovať v prípade 
neželaného kontaktu. 
Neželaný kontakt ja akákoľvek 
online komunikácia, ktorá je 
pre vaše dieťa nepríjemná ale-
bo nebezpečná, aj keby zo za-
čiatku tento kontakt privíta-
lo/prijalo. Môže prichádzať od 
cudzieho človeka, online „pria-
teľa“, alebo dokonca od nie-
koho, koho skutočne pozná. 
Najhorším prípadom je „gro-
oming“ - nadväzovanie vzťahu 
s dieťaťom na účely sexuálneho 
zneužitia. 
Ako minimalizujem riziko pre 
moje dieťa? 
• Nastavte ich účty ako súkrom-
né - navrhnite, aby si dieťa na-
stavilo účty v sociálnych mé-
diách/sieťach ako súkromné, 
alebo aby si pravidelne revido-

valo nastavenia súkromia. 
• Vymažte kontakty, s ktorými 
nekomunikuje – požiadajte ho, 
aby si prešlo všetkých, ktorí ho 
sledujú alebo sú jeho priatelia v 
sociálnych médiách/sieťach a 
skontrolujte, či ich naozaj po-
zná. 
• Nahlásiť a blokovať – v prí-
pade, ak vaše dieťa kontaktuje 
osoba, s ktorou si neželá byť v 
spojení, vyzvite ho, aby túto 
osobu nahlásilo a zablokovalo. 
• Vymažte žiadosti od cudzích 
osôb – poproste dieťa, aby vy-
mazalo žiadosť o priateľstvo 
alebo sledovanie od ľudí, kto-
rých nepozná. 

Online pornografia 
Ak deti doma trávia viac času 
na internete, zvyšuje sa šanca, 
že narazia na nevhodný obsah.  
 Ako ochránim svoje dieťa? 
• Stanovte niektoré „domáce 
pravidlá“ - hovorte o probléme 
so svojimi deťmi primerane ve-
ku a hovorte aj o tom, kde a ke-
dy je používanie počítačov a 
mobilných zariadení v poriad-
ku. 
• Zostaňte v obraze – pravidel-
ne a otvorene hovorte so svojím 
dieťaťom o tom, čo robí na in-
ternete – budujte si vzájomnú 
dôveru. 
• Používajte dostupné technoló-
gie – využívajte výhody rodi-
čovskej kontroly, ktorá je na 
elektornických zariadeniach k 
dispozícii, a zabezpečte aktivo-
vanie režimu „bezpečného vy-
hľadávania“ v prehliadačoch. 
• Budujte dôveru – hovorte s 
dieťaťom, že tak, ako môže na 
internete naraziť na neželanú 

reklamu, môže sa stať, že uvidí 
aj neželané obrázky.  
• Vezmite do úvahy dlhodobé 
hľadisko – utvrdzujte dieťa v 
tom, že ak vidí niečo, čomu 
nerozumie, môže prísť a opýtať 
sa vás na to.  
• Zvážte ešte počas povinnej 
školskej dochádzky rozhovor s 
dieťaťom o existencii takéhoto 
materiálu online, aby ste dieťa 
chránili pred potenciálnymi dô-
sledkami náhodného stretnutia 
s ním na internete. Každé dieťa 
je iné, preto je na vašom uváže-
ní, kedy je podľa vás správne 
začať o tejto problematike s va-
šim dieťaťom hovoriť. 
 Čo môžem urobiť, ak moje 
dieťa našlo na internete porno-
grafiu? 
• Zachovajte pokoj – poďakuj-
te mu, že je statočné a oznámilo 
vám to a uistite ho, že to spolu 
vyriešite. 
• Počúvajte – opýtajte sa dieťa-
ťa, kde a ako to našlo, prípadne 
kto (ak niekto) mu to poslal. 
Nekarhajte ani netrestajte svoje 
dieťa, keďže vám prejavilo dô-
veru. 
• Uistite svoje dieťa, že nemá 
problém – nezrušte dieťaťu 
prístup k elektronickému za-
riadeniu alebo na internet, pre-
tože to bude považovať za trest, 
čo by bolo nefér v prípade, že 
by vám o takomto obsahu samo 
povedalo. 
• Citlivo vnímajte, ako sa cíti – 
je dôležité s dieťaťom hovoriť 
ako sa cíti, či je v pohode. Po-
kojne ho ubezpečte, že sa vás 
môže opýtať na všetko, čo ho 
zaujíma. 
• V prípade, že dieťaťu takýto 
obsah niekto zaslal, nahláste to 
na políciu – hovorte o dôležitos-
ti vzájomnej úcty, aby sa raz 
vaše dieťa nestalo samotným ší-
riteľom neželaného obsahu.
 Ako ešte môžem chrániť svoje 
dieťa? 
• Zostaňte zapojený v digitál-
nom svete svojho dieťaťa – ne-
ustále sledujte webové stránky, 
aplikácie a online četovacie 
služby, ktoré používa a spolu 
ich prezerajte. 
• Majte otvorený a dôverný 
vzťah – komunikácia nech je 

otvorená a pokojná, aby dieťa 
vedelo, že za vami môže prísť 
vždy, ak ho niekto žiada o nie-
čo, čo sa nezdá byť správne ale-
bo s tým nesúhlasí.  
• Pomôžte svojmu dieťaťu 
chrániť si súkromie — 
požiadajte svoje dieťa, aby po-
užilo nastavenia súkromia na 
sociálnych sieťach  tak, aby ob-
medzilo prístup k jeho online 
informáciám len pre známych 
priateľov (bydlisko, dátum 
narodenia, názov školy, ktorú 
navštevuje, súrodenci, atď.). 
• Učte svoje dieťa, aby bolo 
ostražité pri prejavoch nevhod-
ného kontaktu – pomôžte im 
rozoznať prejavy toho, že onli-
ne „priateľ“ sa môže pokúšať 
nadviazať nevhodný vzťah, ak: 
• kladie veľa osobných otázok 
hneď po online zoznámení 
• dožaduje sa osobného stretnu-
tia • žiada od dieťaťa fotky 
• pýta sa na miestonosť, v kto-
rej má dieťa počítač 
• snaží sa dieťa zmanipulovať 
(ľudia zneužívajúci deti na zís-
kanie dôvery často využívajú 
sľuby a darčeky)  
 
• Stanovte bezpečnostné poky-
ny pre stretávanie sa s online 
„priateľmi“ — vysvetlite im, že 
najbezpečnejšie je, aby online 
„priatelia“ boli aj skutočnými 
priateľmi. Ak sa chce dieťa s 
niekým stretnúť osobne (nie-
len)  po uvoľnení opatrení, 
malo by to najprv predis-
kutovať s vami. Navrhnite mu, 
že ho budete sprevádzať. 
• Čo ak sa niečo pokazí? - bu-
dujte si vzájomnú dôveru. 
Hovorte s dieťaťom bez toho, 
aby ste ho súdili, alebo sa 
hnevali a dajte mu pocítiť, že za 
vami môže prísť s čímkoľvek, 
bez strachu, že bude potres-
tané, alebo kritizované. Zistite, 
čo sa stalo a konajte tak, aby ste 
chránili svoje dieťa. 
• Zavolajte políciu, ak si myslí-
te, že vášmu dieťaťu hrozí gro-
oming, alebo je ohrozená jeho 
fyzická bezpečnosť.
• Získajte pomoc a podporu pre 
svoje dieťa prostredníctvom 
služby online alebo telefonické-
ho poradenstva a podpory.  
 

 
 
 

Tipy na bezpečné prehliadanie: 

 Polícia Slovenskej republiky - 158 
 Číslo tiesňovej linky - 112  

(na ktoré je možné zaslať aj SMS) 
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 

- 0800 800 818 
pomocobetiam@minv.sk

Posielanie obnažených fotografií a sexting 
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V príbehu o malom princovi sa 
princ staral o ružu, aby pros-
perovala. Toto je ale príbeh, v 
ktorom sa naopak o princa 
starám a to nielen ja sama. Bu-
dem hovoriť v množnom čísle – 
každý rodič ma určite pochopí. 
Narodili sme sa, žili sme si, boli 
sme neposední, rýchlejší ako iné 
deti, veľa sme rozprávali, nie stá-
le nám bolo rozumieť. Matka 
však rozumie svojmu dieťaťu, 
nech to povie akokoľvek divne. 
Asi tak ako iné deti, deti predsa 
majú byť neposedné, zvedavé, 
majú kričať, rozprávať, hrať sa, 
veď sú deti. Okrem ,,inej“ a ti-
chej reči sme sa zvlášť neodlišo-
vali. S nástupom do materskej 
škôlky to začalo byť aj u nás 
zložitejšie, keď si učiteľka neve-
dela dať rady s neposedným 
dieťaťom, ktoré jej narúšalo 
priebeh výučby. Keď mala prísť 
inšpekcia, poprosila nás, aby sme 
ostali doma, že bude mať zlé 
hodnotenie, pretože môj princ 
nevydrží na jednom mieste a ona 
nevie čo s ním má robiť. Keď 
som sa slušne spýtala, či to platí 
aj pre ostatné deti, urazila sa. 
Ostali sme teda doma. Vo vyššej 
skupine sme dostali inú učiteľku, 
chápavejšiu s iným prístupom. 
Dalo by sa povedať, že malý 
princ našiel svoju princeznú.  Na 
náš problém nás upozornila ona. 
Poradila nám aby sme navštívili 
psychologickú poradňu a logope-
dickú ambulanciu.   
Nie je hanba ísť k odborníkovi, a 
dať sa usmerniť, povedala som 
si. Nezjedla som predsa všetku 
múdrosť sveta a nebude to na 
škodu. Videla som aj ja, že asi ne-
bude s mojim dieťaťom všetko v 
poriadku a mala som v sebe otáz-
ky. Nebudem to zametať pod 
koberec ani sa ohradzovať, že 
moje dieťa predsa nie je sprosté, 
je úplne normálne, veď ono z to-
ho vyrastie, ako povedal môj 
manžel.  
Začali sme v logopedickej ambu-
lancii a nevedela som, čo nás tam 
čaká. Neformálne, uvoľnené pro-
stredie, pri ktorom sa dieťa hrá 
si rodič ani neuvedomuje, že po-
čas hry odborník dieťa vyšetruje 
a sleduje. Návšteva logopéda po-
máhala nielen môjmu synovi, ale 

aj mne ako mame, pochopiť 
problém môjho dieťaťa hlbšie. 
Ak sa má zistiť problém, musíte 
byť aj vy ako rodič otvorený 
otázkam, ktoré dostanete. Je na 
vás, do akej miery viete otvorene 
hovoriť o probléme aj o rodin-
ných pomeroch, o vašom vzťahu 
a vašom súkromí cudziemu 
človeku. Aj to všetko pomáha 
nájsť príčinu. Už počas prvého 
sedenia, (sedela som len ja, môj 
syn nie),  vedel logopéd povedať, 
či ide o poruchu  reči, oneskorený 
vývin reči alebo dokonca poru-
chy sluchu a iné. Môj syn napr. 
nevyslovoval správne hlásky, 
akoby ich v rýchlosti preska-
koval, mal oneskorený vývin reči, 
neobsedel, nesústredil sa, všetko 
ho rozptyľovalo. Logopéd nás 
upozornil, že v škole môže mať 
problémy s čítaním, písaním ale-
bo aj s počítaním. Napriek tomu, 
že sme doma dosť kreslili, po-
trebovali sme precvičovať nielen 
reč, ale aj jemnú motoriku ruky. 
Odporúčali nám aj návštevu psy-
chológa. 
Začali sme teda s návštevami 
psychologickej poradne, kde sme 
absolvovali podpornú skupinku 
pre hyperaktívne deti a deti 
poruchami správania. Deti sa tu, 
okrem iného, učili sedieť, riešili 
rôzne úlohy, a tiež sa učili vydr-
žať pracovať na hodine 45 mi-
nút. Postupne, pomaly, pravidel-
ne sa pripravovali na vstup do 
základnej školy. Spolupracovali 
sme naďalej s logopédom a psy-
chológom, ktorí nám dávali rôz-
ne cvičenia, často veľmi zábavné 
nie ťažké na zvládnutie. Napriek 
tomu to nebolo jednoduché, lebo 
môj syn to nechcel robiť a často 
odbiehal. Musela som si vymýš-
ľať vlastné spôsoby ako ho na-
smerovať k robeniu úloh ako s 
ním  cvičiť, ako ho motivovať, 
ako premeniť cvičenie na hru. 
Logopéd mi dal veľmi dôležitú 
radu a dodnes si na ňu spomí-
nam, pretože ma sprevádza stále. 
Dôležité je, aby dieťa malo 
režim, hranice. Ak sa hranice po-
súvajú a nestojíte si za svojím, 
tak aj dieťa bude tak robiť, bude 
skúšať, čo môže a nebude počú-
vať.  A ak je on tvrdohlavý, vy 
buďte ešte tvrdohlavejšia. Ľahko 

sa povie, ťažšie spraví. 
Malý princ mal svoju hlavu, asi 
ako každý a bolo veľmi ťažké 
pravidelne s ním cvičiť. Pretože 
pravidelnosť bola dôležitá, moja 
podpora bola dôležitá, moja 
láska a sebazapieranie tiež. Ale 
pravda je, a je to aj môj osobný 
názor, ani princovia si nemôžu 
robiť čo chcú a potrebujú hrani-
ce a režim, v ktorom sa naučia 
fungovať. Nie ako robot iba plniť 
príkazy, ale hranice, v ktorých si 
postupne nájde dieťa svoj sys-
tém. Bol to častokrát boj, krik,  
výčitky, že čo som to za zlú mat-
ku,  nervy, slzy, tie moje, ale po-
stupne cez toto všetko sme začali 
vidieť aj výsledok. Aj keď sa mi 
nechcelo, musela som zaťať zuby 
s vedomím, že pomáham dieťaťu 
hlavne do budúcnosti a že sa to 
nenapraví ako šibnutím čarovné-
ho prútika. Chce to čas, trpezli-
vosť, veľa trpezlivosti.  Je to 
náročné, krok po kroku alebo aj 
prešľapovanie na mieste. Až po-
tom som si začala viac uvedomo-
vať aká je dôležitá rada odborní-
ka. 
Avšak ja -  matka - som zodpo-
vedná, na mne je, ako sa k tomu 

postavím. Spolupracovali sme s 
učiteľkami aj odborníkmi. Ab-
solvovali sme aj testy školskej 
zrelosti a odklad školskej do-
chádzky o rok, čo nám osobne 
dosť pomohlo.
Aký prístup potreboval môj 
malý princ? Citlivý alebo rázny a 
prísny? Nie som odborník, a pre-
to aj ja potrebujem pomoc, to čo 
platí pre mňa, nemusí platiť pre 
iného princa či princeznú, každý 
z nich je jedinečná bytosť, a pre-
to treba postupovať individuálne 
k potrebám takéhoto dieťaťa. 
Potrebuje aj rázny a prísny prí-
stup, záleží od situácie, ale hlavne 
veľa lásky, trpezlivosti a povzbu-
denia, pretože veľakrát sa jeho 
správanie posudzuje od okolia 
ako neposlušnosť. Dôležitá je 
podpora od obidvoch rodičov. 
Nie je to len na matke - aj podpo-
ra otca je veľmi dôležitá. Pomoc 
dieťaťu, ako sa dokážu obidvaja 
postaviť k tejto situácii a po-
držať sa navzájom. Ja som takú-
to podporu nemala, môj manžel 
mi vyčítal: nerob z môjho dieťa-
ťa debila, nie je nenormálny. Nie, 
nie je, je iný a práve preto výni-
močný. 

 

Dňa 2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň autizmu.   Príbeh na túto 
tému nám napísala naša dopisovateľka, ktorá si priala byť podpísaná 
pod článkom EXUPERY 

Môj ,,malý princ“ a ja

► Svetový deň umenia sa slávi 15. 4. od roku 2011, kedy sa narodil 
jeden z najvýznamnejších umelcov sveta - Leonardo da Vinici. Na 
plenárnom zasadnutí najväčšej organizácie zastrešujúcej profesionál-
nych výtvarníkov IAA/AIAP ho vtedy ustanovili zástupcovia viace-
rých krajín, medzi ktorými nechýbalo Slovensko prostredníctvom 
Slovenskej výtvarnej únie. 
► Svetový deň hemofílie je 17. 4. a bol vyhlásený v roku 1989 
Svetovou federáciou hemofílie (WHF) na počesť jej zakladateľa 
Franka Schnabela, ktorý sa narodil v tento deň a počas svojho ži-
vota sa venoval zlepšeniu starostlivosti o osoby s hemofíliou. 
► Svetový deň rádioamatérov je 18. 4. a vyhlásila ho Medziná-
rodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 
1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov 
vysielačov.
► Svetový deň kultúrneho dedičstva alebo tiež Medzinárodný 
deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre 
pamiatky a sídla (ICOMOS) a pripomíname si ho 18. 4. 
► Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet 
Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho 
výboru (EESC) a pripomíname si ho 18. 4. Jeho cieľom je upozor-
niť na práva a povinnosti pacienta. 

V najbližších dňoch si ďalej pripomíname

-red-

Začala som slovami – názvom známej knihy pre malých ale najmä 
veľkých... Možno preto aj očakávate, že budem v tomto duchu aj po-
kračovať. Rozpoviem vám príbeh o mojom princovi, nie o princovi 
na bielom koni, ale skutočný príbeh o chlapcovi, nie až tak celkom 
obyčajnom, ale aj tak výnimočnom. 

V posledných mesiacoch sa deti učili doma, bolo to náročné, prišla 
som o prácu, ale zároveň som mala možnosť učiť sa s deťmi doma.  
U nás to bolo ťažké v tom, že najhoršie bolo sadnúť si k učivu, ale 
keď sa už dostal k tomu, tak to išlo. Stálo ma to veľa presviedčania a 
povzbudzovania, lebo syn si nikdy neveril a učiť sa mu nechcelo - ak 
to nevedel. K učeniu nám pribudli prijímacie skúšky, čo bolo dosť 
stresujúce. Napriek tomu pre nás bolo lepšie robiť ich z domu, keďže 
sme sa hlásili na umeleckú školu bolo veľa kreslenia a tvorenia. Vy-
dreli sme si to naozaj poctivo, koncoročné známky v škole aj tie skúš-
ky. Každý deň, aj keď s odretými ušami, sa moje deti pripravovali do 
školy, som aj rada že som mohla na to dozrieť. To, že sme nemali ani 
jednu trojku, je výsledok našej spoločnej tvrdej práce, to môžem zod-
povedne povedať. Spoločne sme to však zvládli, môj malý princ, kto-
rý medzitým vyrástol a JA. Zatiaľ.           
           – EXUPERY - 
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