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Už nesmúťte, že som odišiel... 
Len pokoj mi naďalej prajte a v srdciach 
večnú spomienku si na mňa zachovajte...

 IVAN ORAVEC
í15. máj 1947 - † 19. apríl 2017

Dňa 19. 4. 2021 sme si pripomenuli štvrté
výročie, ako nás navždy opustil náš ocko, 
manžel a milovaný starký Ivan Oravec 

z Obeckova vo veku 
nedožitých 70 rokov. 

S láskou, úctou a stále veľkým smútkom stále spomínajú 
manželka Mária, syn Peter, syn Ľubomír s manželkou 

Mirkou a milované vnúčatká Maťko a Tobinko...

Spinkaj sladko svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň...

HELENA TÓTHOVÁ 
rod. RUMANOVÁ

í 10. október 1924 -  †  26. apríl 2014
Dňa 26. 4. 2021 si pripomíname 

siedme výročie, ako nás navždy opustila 
naša drahá maminka, milovaná starká 

a prastarká Helena Tóthová 
z Obeckova vo veku nedožitých 90 rokov. S láskou, úctou 
a stále s veľkým smútkom spomínajú dcéra  Mária, vnuk 

Peter, vnuk Ľubomír s manželkou Mirkou 
a milované pravnúčatká Maťko a Tobiasko...

Všetko, čo ste mali radi, ste tu zanechali

Márne Ťa, drahý otec, naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 

Pracoval si do únavy a nikdy 
si sa nesťažoval. O všetko si sa postaral. 

Ťažko je bez Teba žiť,
 keď nemá kto poradiť, potešiť. 

Smutný je náš dom, chýbaš nám, 
otecko v ňom. Odišiel si od všetkého, 

čo si v živote miloval – od drahej rodiny aj 
futbalu, ktorý si mal nadovšetko rád. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás 9. apríla 2021 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

starý otec a prastarý otec 
ZOLTÁN MATYÁŠ z Hornej Strehovej vo veku 81 rokov. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa mohli 
zúčastniť poslednej rozlúčky s našim drahým zosnulým 

a kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti sa snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ. Navždy sa lúčia a na pekné chvíle s našim 

drahým zosnulým budú navždy spomínať manželka Gizela, 
dcéra Viera, vnúčatá Lenka s manželom Ľubkom 

a deťmi Riškom a Lilien, vnuk Peter, 
vnučka Jaroslava s priateľom Michalom. 

Všetko, čo si mal rád, tu si zanechal

Stále ste v našich srdciach...

Odišla si a zostalo tu len ticho mrazivé. 
Nepočuť Tvoj láskavý hlas 

a zvonivý smiech. 
Už si nás neprivinieš a nespýtaš sa: 

,,Ako sa máš, dieťa moje, 
prečo tvár Tvoju zmáča plač...?  

Už päť rokov nás nepozývaš 
k prestretému stolu, ale v materinej 

dúške vonia Tvoja duša čistá.  
Na motýlich krídlach peľ kvetov 

a neha Tvoja. Ostala nám len prázdna náruč.   
S tichou spomienkou chodíme k Tvojmu hrobu a pri plamienku 
sviečky za Teba sa modlíme. Len  kyticu z lásky Ti môžeme na 

hrob dať a na všetko spomínať.
 Dňa 29. apríla si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej 

milovanej manželky, maminky a starkej
Bc. ANNY SLÁVIKOVEJ z Veľkého Krtíša, 

ktorá nás opustila vo veku 62 rokov. Nikdy nezabudneme 
na Tvoju dobrotu, lásku a úsmev, ktorý si rozdávala medzi 

ľuďmi a vždy budeme na Teba s láskou spomínať, 
lebo kto sa hlboko vryje do srdca, nikdy sa z neho nevytratí. 

Stále spomínajú a nikdy nezabudnú manžel a dcéry s rodinami. 

Už nemáme komu povedať ,,mama“ 

Čas plynie a život sa končí. 
Zostanú iba slzy, žiaľ, ale aj krásne 

spomienky na chvíle s Tebou. 
Odišiel si od nás, my zostali sme v žiali, 

no vždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali. Už navždy prestali 
Ti hviezdy a slnko svietiť, neprebudí 

Ťa krásny deň, že stretneme sa vo večnosti, 
v to pevne veríme len. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás 8. 4. 2021 opustil náš milovaný manžel, otec a starký 

 JÁN BASTI z Opatovskej Novej Vsi. 
Sme vďační všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť 15. 4. 2021 
na našom cintoríne a potešili nás kvetinovými darmi a slovami 

útechy, ako aj tým, ktorí boli s nami iba v duchu.  
Navždy sa s našim drahým zosnulým lúči: manželka Aranka, 

dcéra Evka a syn Ján, vnuci, pravnuci, 
a kamarát Pišta z V. Krtíša

blízka aj vzdialená rodina. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave dôstojnej kresťanskej 

rozlúčky s našim zosnulým: pánovi farárovi, 
pracovníkom obecného úradu na čele so starostom, 

ale aj všetkým smútiacim: rodine, priateľom, 
futbalovým fanúšikom a obyvateľom 

Opatovskej Novej Vsi. Nech odpočíva v pokoji! 

Zbohom, náš drahý! 

Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom
blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách 
a na rozlúčku veršov pár...

14. 4. Vojtech Záhorszký (*1953) z Vinice,
14. 4. Ing. Karol Fazekaš (*1958)  z Prše, 

14. 4. Milena Frohnová (*1947)  z V. Krtíša,
14. 4. Valéria Hámorská (*1936)  z V. Krtíša, 
15. 4. Mária Viglašová (*1943)  z V. Krtíša,

15. 4. Edmund Baláž (*1955)  z Veľkých Zlievec, 
19. 4. Emília Čapliarová (*1937) z V. Krtíša.   

                                                              Česť ich pamiatke!

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
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Vo štvrtok 15. apríla navštívil 
mesto Veľký Krtíš predseda 
parlamentného výboru pre pô-
dohospodárstvo a životné pro-
stredie MVDr. Jaroslav Kara-
huta. Poslanec národnej rady 
za stranu Sme rodina nakrátko 
navštívil aj primátora mesta a 
neskôr sa stretol aj s okresným 
predsedom hnutia Mgr. Ladi-
slavom Černým, s ktorým pre-
brali niekoľko rôznych tém, 
najmä z oblasti pôdohospodár-
stva a životného prostredia. O 
rodákovi z Vyšnej Šebastovej sa 
pred niekoľkými týždňami v 
médiách hovorilo aj  v súvislosti 

s kreslom šéfa rezortu pôdohos-
podárstva, kde mal po rekon-
štrukcii vlády nahradiť Jána 
Mičovského, pričom s týmto 
návrhom súhlasila aj hlava štá-
tu. Rozhovor s Jaroslavom 
Karahutom nájdete v nasledu-
júcom vydaní nášho týždenní-
ka. Rozprávali sme sa o prob-
lematike, ktorej sa aktívne ve-
nuje už niekoľko rokov. 
Okrem iného spomenul aj pro-
jekt LEADER a Miestne akčné 
skupiny (tzv. MASky), tému 
zálohovania plastových fliaš, 
potenciálu nášho regiónu a 
mnoho iného.

-ŠK- 

Ocko, ďakujeme, že si tu stále pre nás

,,Ťažko je bez Vás, smutno nám je všetkým. Už nič nie je také, ako bolo predtým.“
Chýbate nám, drahí rodičia  

Dňa 19. 4. 2021 uplynul jeden rok, 
kedy nás navždy opustila naša milo-
vaná maminka, starká a prastarká 

GABRIELA GOREJOVÁ 
Ì28. február 1944 - † 19. apríl 2020

 

Dňa 1. 1. 2021 uplynul jeden rok, kedy 
nás navždy opustil náš milovaný ocko, 

starký a prastarký 
JÁN GOREJ  

Ì13. október 1940 - † 1. január 2020 

S láskou a vďakou spomínajú synovia Ján, Milan, Branislav a Igor s rodinami a celá ostatná rodina.  
Naši drahí zosnulí boli obyvatelia Veľkého Krtíša. 

Od 13. do 19. apríla malo pozi-
tívny výsledok PCR testu 35 
obyvateľov nášho okresu. Vo 
veľkokrtíšskej nemocnici ležalo 
k 20. aprílu 15 pacientov s 
ochorením COVID-19, z toho 
len jeden bol pripojený na ume-
lú pľúcnu ventiláciu a dvaja 
ležali na lôžku bez centrálneho 
prívodu kyslíka. V nemocnici v 
Lučenci ležalo k tomu istému 
dňu 49 pacientov, v R. Sobote 
26 a vo Zvolene 20. Oproti 
predchádzajúcemu týždňu je 
tak viditeľný pokles pacientov 
v nemocniciach, rovnako tak aj 
počet nových pozitívnych prí-
padov, situácia sa po takmer 
dvadsiatich týždňoch lockdo-
wnu zlepšuje.

Očkovanie postupuje
Postupne sa zvyšuje aj počet 
zaočkovaných Slovákov. Prvou 

dávkou vakcíny je zaočkova-
ných už viac ako 972-tisíc Slo-
vákov (105,3-tisíc je z BBSK). 
Obe dávky prijalo viac ako 
356-tisíc občanov (z toho 37,9-
tisíc z BBSK). V kategórii nad 
59 rokov je zaočkovaných už 42 
% obyvateľov, v kategórii od 
70 do 79 rokov dokonca už 57 
%. V súvislosti s ochorením 
COVID-19 umrelo na Sloven-
sku už 13,4-tisíc ľudí.
Od pondelka 26. apríla bude 
náš okres naďalej v červenej 
fáze (II. stupeň varovania) regi-
onálneho COVID-automatu.
Čierny nie je už žiadny okres.

Aktualizovali 
otváracie hodiny

Na základe aktuálnych rozhod-
nutí vlády, z dôvodu zlepšujú-
cej sa pandemickej situácie v 

Slovenskej republike, klientské 
centrá a ostatné pracoviská 
okresných úradov a polície od 
utorka 20. apríla 2021 prešli na 
nový režim s obmedzeniami.
Pracoviská sú verejnosti prí-
stupné v štandardných úrad-
ných hodinách, a to: 
 pondelok, utorok a štvrtok 

od 8. do 15. hodiny, 
 streda – od 8. do 17. hodiny, 
 piatok  - od 8. do 14. hodiny. 
Pracoviská evidencie zbraní a 
streliva nemajú úradné hodiny 
v utorok po 12.00 hod. a vo 

štvrtok. Pracoviská odborov 
okresných úradov poskytujú 
služby bez obmedzenia.
Podmienkou vstupu na praco-
visko je negatívny test nie starší 
ako 7 dní, doklad o zaočkovaní 
či potvrdenie o prekonaní alebo 
diagnostike ochorenia COVID-
19. Napriek uvoľneniam verej-
nosť vyzývame uprednostniť 
elektronickú či písomnú komu-
nikáciu - pripomíname, že pri 
použití e-služieb sa správne po-
platky znižujú o polovicu (naj-
viac o 70 €).

Náš drahý oslávenec Janko, ku Tvojim šesťdesiatinám 
Ti zo srdca želáme pevné 
zdravie, veľa lásky a šťas-
tia v kruhu milovanej 
rodiny – dcéry Lenky s 
manželom Rastíkom, syna 
Janka s manželkou Luc-
kou, dcéry Jarky s manže-
lom Igorkom. Vnúčatká 
Samko, Dianka, Emka, 
Timka Alexko, Oliverko a 
Karolínka svojho starkého 
veľmi ľúbia a posielajú 
mu milión pusiniek. Sú to 
práve ony, pre ktoré žiješ a 
tvrdo pracuješ od rána do 
večera nepoznajúc sviatok 

či piatok. Dostal si vzácne dary od svojich rodičov a roz-
dávaš ich ďalej: lásku a zázemie svojim najbližším, sta-
rostlivosť a zodpovednosť o nich. 
Náš drahý ocko JANKO KUBOLEK zo Sucháňa oslávil 
dňa 12. apríla 2021 svoje okrúhle výročie, ku ktorému 
mu všetko najlepšie prajú deti, vnúčatká, súrodenci s 
rodinami, svatovci, kamaráti, kolegovia a známi. 

V. Krtíš navštívil predseda výboru NR SR

-ŠK, zdroj: NCZI k 20. 4. 2021, MV SR- -

Veľkú noc sme zvládli, zvládneme aj otvorené obchody? 

Jaroslava Karahutu vo Veľkom Krtíši privítal okresný predse-
da hnutia SME RODINA Mgr. Ladislav Černý.
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Banskobystrický kraj otvoril 
toto veľkokapacitné očkovacie 
centrum (VOC) ako v poradí 
svoje ôsme a pravdepodobne už 
posledné veľkokapacitné cen-
trum. Okrem V. Krtíša kraj po-
máha štátu s očkovaním aj v B. 
Bystrici, Zvolene, Brezne, Žiari 
nad Hronom, Lučenci, Rimav-
skej Sobote a v Revúcej. „Pries-
tor našej športovej haly je uni-
kátny z hľadiska pôdorysného 
rozloženia, sú tu zabezpečené 
hygienické zariadenia, zázemie 
pre personál, sú tu dva výcho-
dy, takže je to v podstate ideál-
ne usporiadanie pre takúto 
akciu,“ povedal nám v prvý 
deň fungovania centra primá-
tor mesta. „Takéto priestory, 
ako sú športové haly, sú pre po-
treby veľkokapacitného oč-
kovania výborné, dalo by sa po-
vedať, že sú najvhodnejšie,“ 
potvrdzuje Mgr. Jana Mroščá-
ková, hlavná koordinátorka 
VOC v BBSK. 

„Celá pandemická situácia 
ukázala, že samosprávy majú k 
občanom bližšie ako štát a na 
svojom území vedia, čo majú 
robiť. Myslím si teda, že snaha 
BBSK je prirodzeným vyúste-
ním situácie. My, ako Mesto, 
sme boli pri spolupráci prompt-
ní,“ pokračuje Ing. D. Surkoš v 
odpovedi na otázku, ako hod-
notí očkovacie aktivity BBSK . 
Ako nám ďalej povedal, hneď 
po prvom januárovom kontak-
tovaní krajom neváhal a špor-
tovú halu okamžite na tento 
účel ponúkol. BBSK má športo-
vú halu v prenájme zatiaľ do 
konca októbra, za symbolickú 
cenu 1 EUR/mesiac. Na otázku, 
čo by Veľkokrtíšanom ohľa-
dom očkovania odkázal, pove-

dal: „Ja osobne som zástanca 
očkovania. Neviem, koľko ľudí 
sa v našom meste chce dať za-
očkovať, ale ja sa očkujem už 
dvadsať rokov aj proti chrípke 
a nemal som ju, preto očkova-
niu verím, som jeho zástanca a 
aj preto som športovú halu 
ihneď ponúkol. Verím, že aj tá-
to možnosť pomôže k vybudo-
vaniu si kolektívnej imunity a 
že sa už čoskoro budeme môcť 
stretávať na rôznych poduja-
tiach aj bez rúšok.“

Nemocnica zabezpečila 
lekárov a sestry, 

kraj administratívu 
a materiálne vybavenie 
Okrem primátora okresného 
mesta boli na štvrtkovom brí-
fingu prítomní aj župan Ján 
Lunter, poslanci BBSK za 
okres V. Krtíš MUDr. Mirko 
Trojčák, MUDr. Ondrej Kollár, 

László Jámbor i riadi-
teľ Všeobecnej nemoc-
nice s poliklinikou vo 
V. Krtíši Ing. Pavel 
Bartošík. Práve veľ-
kokrtíšska nemocnica 
bude chod centra za-
bezpečovať po zdra-
votníckej stránke, fun-
govať v ňom budú 
štyria lekári a tri zdra-
votné sestry. „Sme ra-
di, že sa očkovacie 
centrum podarilo 
zriadiť aj vo Veľkom 
Krtíši a že aj my mô-

žeme pri očkovaní verejnosti 
pomôcť a byť súčasťou tejto 
stratégie. Bez očkovania by ná-
vrat do normálneho života 
nebol možný,“ povedal riaditeľ 
VšNsP Pavel Bartošík. Videli 
sme, že plynulý priebeh prvého 
dňa pomáhala zabezpečovať aj 
námestníčka pre ošetrovateľ-
skú starostlivosť VšNsP V. Kr-
tíš Mgr. Marcela Dekrétová. Tá 
spolu s dobrovoľníkmi, medzi 
ktorými je aj evanjelická farár-
ka Mgr. Martina Rumanová, 
bude nateraz každý štvrtok 
robiť všetko preto, aby všetko 
prebiehalo v najlepšom poriad-
ku. Denná kapacita očkova-
cieho centra je nastavená na 
505 ľudí, ktorí sem za podaním 

vakcíny budú nateraz chodiť 
len každý štvrtok. Akonáhle sa 
zvýši počet dodaných vakcín, 
„ordinačné“ dni veľkokrtíšske-

ho vakcinačného centra sa 
navýšia. Aj tu, ako v každom 
inom centre, sa očkuje vakcí-
nou Astra Zeneca a zaočkovať 
sa tu môžu dať obyvatelia, 
ktorí majú najmenej 40 rokov.
Radosť z toho, že možnosť oč-
kovania sa dostala do V. Krtíša 
aj v tejto forme, majú aj kraj-
skí poslanci. 
„Záujem je veľký a myslíme si, 
že v priebehu niekoľkých me-
siacov sme schopní zaočkovať 
až tri štvrtiny všetkých občanov 
mesta V. Krtíš. Prajem si len, 
aby očkovacích látok bolo do-
statok a aby z nich ľudia ne-
mali strach,“ povedal na brífin-
gu MUDr. O. Kollár. 
„Verím, že tak ako nebolo pred 
pár mesiacmi dosť rúšok, ktoré 
teraz už  všetci máme, že tak is-
to to bude aj s vakcínami a čo-
skoro sa ku všetkým občanom 
dostanú, verím tomu,“ hovorí 
Ján Lunter.  Predseda BBSK  o. 
i. vo V. Krtíši povedal aj to, že 
celková týždenná očkovacia 
kapacita kraja je viac ako 55-ti-
síc ľudí. Župan zároveň vyzval 
ľudí, aby sa očkovania nebáli a 
na prihlasovanie využívali tiež 
portál nahradnici.sk, ktorý pre 
všetkých záujemcov o vakcínu 
zriadil Banskobystrický samo-
správny kraj. Registrovať sa tu 
môžu všetci tí, ktorí majú viac 
ako 18 rokov a sú z banskobys-
trického kraja. Toto prihlasova-
nie neslúži ako náhrada za pri-
hlásenie cez stránku minister-

stva na riadny termín, ale po-
máha využiť voľné vakcíny v 
prípade, že sa na termín nedo-
stavia všetci uchádzači zaregis-
trovaní cez korona.gov.sk. 
Systém je nastavený transpa-
rentne a plne v súlade s platnou 
vyhláškou, teda nehrozí, že by 
tu mladší predbehli starších či 
ľudí so závažnými diagnózami.
Pri príprave očkovacieho cen-
tra vo V. Krtíši, i ďalších oč-
kovacích centier, kraj okrem. 
administratívnych pracovníkov 

a ďalšieho pomocného perso-
nálu zabezpečil potrebné mate-
riálno-technické vybavenie, ná-
bytok, priečky, ochranné pros-
triedky a dezinfekcie, tiež soft-
vérové vybavenie a ďalšie služ-
by, ktoré sú s prevádzkou oč-
kovacích centier spojené, ako 
zvoz odpadov či upratovacie 
služby.

Najlepšia vakcína? 
Tá, vpichnutá 

Povedala nám vo štvrtok vo V. 
Krtíši J. Mroščáková. Pre týž-
denník POKROK pokračovala, 
mnoho ľudí v našom regióne sa 
tvári, akoby sa ich očkovanie 
netýkalo. „Bohužiaľ, stále viac 
a viac sa stretávame s názormi, 
že sa ľudia nechcú dať oč-
kovať. Áno, je to niečo nové a 
ľudia hovoria, že do seba nič ta-
ké ako vakcínu vpichnúť nene-
chajú, tvária sa, že sa ich to ne-
týka, že aj tak nikam okrem 
pošty a potravín nechodia. In-
formačná kampaň ohľadom 
očkovania je zatiaľ naozaj zúfa-
lá a región južného Slovenska 
je naozaj veľmi špecifický tým, 
že tu je záujem o vakcináciu 
veľmi nízky. Revúca, R. Sobota 
a napr. aj Žiar nad Hronom sú 
na tom v BBSK asi najhoršie,“ 
povedala Jana Mroščáková, ko-
ordinátorka očkovacích centier 
v banskobystrickom kraji.

 Kraj využil potenciál veľkokrtíšskej športovej haly 
Veľkokrtíšska športová hala sa premenila na veľkokapacitné regionálne očkovacie centrum. Primá-
tor mesta Ing. Dalibor Surkoš hovorí, že si v nej vie predstaviť aj krajské vakcinačné centrum s den-
nou kapacitou dvetisíc zaočkovaných. Nateraz sa v ňom bude očkovať každý štvrtok maximálne 500 
prihlásených. Oslovení ľudia, ktorí sa v tomto centre nechali zaočkovať, zhodne privítali, že za oč-
kovaním už nemusia cestovať do okolitých miest a veria, že masívne očkovanie pomôže vrátiť život 
do normálu.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Možnosť zaočkovať sa mali prihlásení 
už v deň otvorenia - 15. apríla 2021. 

Aj vo V. Krtíši bolo očkovanie poznačené bezproblémovým
priebehom a perfektnou organizáciou.
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Táto úctyhodná myšlienka sa 
na Slovensku stretla s veľkým 
porozumením a nadšením u 
mladej generácie i v rodinách a 
školách. A tak sa krabice s 
láskou plnili užitočnými veca-
mi: hygienickými potrebami, 
rúškami, respirátormi, ruka-
vicami, dezinfekciou, vitamín-

mi. Veľa z nás si našlo  ponož-
ky, šály, čiapky ale aj sladkosti, 
trvanlivé pečivo, čaje, krížovky 
a knižky a možno ďalšie neme-
nované pozornosti. Často to 
boli drobnosti za pár EUR, ale 
vložené s láskou  a s požehna-
ním pre úplne neznámu babič-
ku a dedka. 
V mnohých krabiciach sa našli 
aj mená darcov, ale väčšina bo-
la od anonymných darcov. A 
keďže som aj ja dostala krabi-
cu, plnú lásky od anonymného 
darcu, rozhodla som sa týmto 
článkom v mene seniorov aj 
mojom,  poďakovať všetkým 
darcom a organizátorom tejto 
krásnej myšlienky. Aj neme-
novaným organizátorom a do-
brovoľníkom, ktorí chceli odo-
vzdať krabice adresátom v 
DDS, domovoch dôchodcov, 
penziónoch, hospicoch a aj v 

našom Klube dôchodcov. 
Pandemická situácia a núdzový 
stav ich zastavil pred bránami 
uvedených inštitúcií, preto sa 
doručenie  balíkov predĺžilo od 
predvianočného obdobia až do 
súčasnosti. 
Človek je tvor mysliaci a v nú-
dzi aj vynaliezavý, našiel si 
nekonečne veľa možností, ako 
krabice plné lásky,doručiť ad-
resátom. Veľmi pekne ďaku-
jem za seba  aj všetkých senio-
rov, ktorí už krabice dostali a aj 
za tých, ktorí ich ešte dostanú, 
všetkým darcom, deťom, žia-

kom, rodinám, organizátorom 
a dobrovoľníkom. Tým, o kto-
rých viem a sú to dobrovoľníč-
ky z MS Slovenského Červené-
ho kríža vo V. Krtíši a MsKS a 
Mesta Veľký Krtíš.
O to si ich darcovstvo a dobro-
voľníctvo viac cením a vážim, 
keď v čase, keď sa svet a ľudia 
,,materializujú”, keď chceme 
vždy viacej mať a menej alebo 
dokonca nič nedávať. 
Verím, a tieto krabice  a stovky 
nemenovaných darcov, organi-
zátorov a darcov to aj potvr-
dzujú, že prioritou je ešte vždy 
úcta  a láska k človeku v kaž-
dom veku, v každej profesii, v 
každom zdravotnom stave. 
Lebo každý človek je požeh-
naním pre tento svet.

  

Koľko lásky sa skrýva v krabici od topánok ?
Veľmi veľa. Bežní ľudia ani možno nevedia, čo táto honosná veta znamená. Ale my, čo sme takouto 
krásne zabalenou krabicou boli obdarovaní, my to vieme. Kúpiš si topánky, prídeš domov, topánky 
vyberieš a krabicu buď odložíš, alebo vyhodíš. Ale, chvalabohu, našli sa tvoriví ľudia, ktorí sa rozhod-
li, že krabicu využijú na ušľachtilú myšlienku, darovať v nej radosť a lásku seniorom vo vianočnom 
období ako symbol lásky a vďačnosti. 

Slováci moji rodní, za vaše krásne srdce Boh nech vás odmení. 
Za radosť, ktorú som zažila, keď som krabicu od topánok otvo-
rila. Nečakane ma pani Jarka Ubrankovičová  zo SČK vo V.  Kr-
tíši navštívila a túto krabicu mi 
doručila. Aj ja som desiatky ro-
kov v SČK robila, že si na mňa 
po rokoch spomenú, to som ne-
tušila. Všetko ma potešilo: 
ponožky, hrnček aj čaje, krí-
žovky, román, rôzna hygiena, 
keksy, cukríky, no hlavne 
Nivea. Ona je totiž moja ochra-
na pred preležaním, lebo už de-
väť rokov na posteli ležím. Pre-
veľkú vďaku posielam všet-
kým dobrým ľuďom, ktorí mi 
radosť urobili svojim od srdca 
a s láskou vykonaným činom. 
ĎAKUJEM.   
Mgr. Emma  Pierogová

Mgr. MÁRIA  HRONCOVÁ

MARGITA GAJDOŠÍKOVÁEVA ŠOÓŠOVÁ

Vážení čitatelia, ešte sa chcem s 
vami podeliť o jednom veľkom 
dare, ktorý som dostala nie v 
krabici ale v poštovej obálke od 
mojich dlhoročných priateľov 
kolegov Slovákov z Nadlaku v 
Rumunsku. Z obálky som vy-
brala okrem listu od Bianky Unc 
aj 3 časopisy ,,Naše snahy” vyda-
né v roku 2020, v čase pandémie, 
ktorú oni volajú SARS - COV -2. 
Tento kultúrno - spoločenský 
časopis vydáva Demokratický 
zväz Slovákov a Čechov v Ru-
munsku aj pomocou grantu Úra-
du pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí. Keď sa v roku 1990 ob-
novila činnosť MO MS vo Veľ-
kom Krtíši, aj možnosť cestova-
nia za hranice a osobných kon-
taktov, ako riaditeľka gymnázia 
som telefonicky oslovila riaditeľa 
slovenského Lýcea Jozefa Grego-

ra Tajovského v Nadlaku, o 
spoluprácu. Tak často som ho te-
lefonicky ,,otravovala" až na-
koniec súhlasil. A my sme si moh-
li žiakov vyzdvihnúť na rumun-
sko-maďarských hraniciach aj 
ich učiteľov Bianku Unc a Paľka 
Hlásnika. A tak sa začala výmena 
žiakov, ich pobyty v rodinách, na 
spoločných výletoch u nich aj u 
nás. Zašli sme aj s divadlom a 
spevokolom Nádej. Cestou do 
Nadlaku sme využívali aj pohos-
tinnosť našich rodákov, sloven-
skej školy a evanjelického zboru 
v Sarvaši, najmä vďaka evanje-
lickej farárke Eržike Nobikovej, 
ktorá nás žiaľ, pred pár dňami 
vo veku 81 rokov opustila. Aj  tu 
znelo slovenské slovo v podaní 
nášho divadelného súboru, 
spevokolu Nádej a počas služieb 
Božích v kázni pána farára Jána 

Ďurova. Veľmi ma trápi realita, 
ktorá nie je spôsobená pandémi-
ou, ale nezáujmom o našich dol-
nozemských Slovákov v Rumun-
sku zo strany kompetentných. 
Ale o tom  azda  niekoľko slov 
inokedy.
Teraz ešte aspoň na záver, v čísle  
7 - 8 som si prečítala  aj o tom, že 
Matica slovenská pozvala na Slo-
vensko delegáciu - vzácnych hostí 
na návštevu Očovej a Zvolenskej 
Slatiny a ich hlavným progra-
mom bolo podujatie s názvom 
,,Pocta Štefánikovi” - znovu osa-
denie a odhalenie  busty M. R. 
Štefánika pred Obecným úra-
dom vo Zvolenskej Slatine. Tohto 
slávnostného podujatia sa zúčast-
nili aj naši členovia MO MS, v 
programe nás reprezentoval 
spevokol Nádej. Nechcem byť 
patetická, ale keď som listovala v 
týchto časopisoch, čítala články a 
pozerala fotky, napríklad kon-

čiacich maturantov Teoretického 
lýcea Jozefa Gregora Tajovského 
v Nadlaku, tisli sa mi slzy do očí. 
Ďakujem Bianka, Paľko, že ste 
na mňa nezabudli. A ešte báseň 
Ivana Miroslava Ambruša:
 ANJEL 

Môj strážny anjel je slovenský
daroval mi ho starý otec

raz keď si vyzúval
kožené čižmy ktoré nosieval len 

v nedeľu do kostola
Odteraz je tvoj  povedal

on nikdy nespí a nezhreší
veď preto je anjelom

Zaspievaj mu pieseň zo spevníka 
a on príde a príde ak 
mu aj nezaspievaš

lebo slovenskí anjeli vidia
do duše každého chráneného
ktorý nosí  zapísané na srdci

Bože poľutuj tvojho služobníka

- Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ -

,,Naše snahy” sú úspešné
Mgr. EMMA PIEROGOVÁ

Mgr. E.  Pierogová: Ďakujem za prejav lásky
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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 - 530

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)
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 V prvom ročníku vysokoškol-
ského štúdia politológie sa žiaci 
učia, čo slovo politika znamená. 
Zaujímavé je, že kým angličti-
na rozlišuje slová „politics“ a 
„policy“, v slovenčina je slovo 
politika vnímané aj ako politika 
v tradičnom zmysle slova (poli-
tics), a tiež aj ako súhrn urči-
tých stratégií a riešení (policy). 
Z médií sme sa v ostatných 
týždňoch dozvedeli aj to, že 
politika je umenie možného. 
Starovekí Gréci by povedali, že 
politika je umenie správy štátu. 
Politiku v tradičnom zmysle 
slova robia spravidla politici – 
ľudia, ktorých si v demokratic-
kých voľbách vyberáme my, 
sami. Takže to, kto o nás rozho-
duje v parlamente, je výsledok 
nášho rozhodnutia. Politika bo-
la kedysi výsadou vzdelaných, 
rozhľadených, rešpektovaných 
(rozumej majetných) a múd-
rych mužov. 
V ostatných rokoch sa zdá, že 
výhodu pri vstupe do politiky 
má ten, kto s politikou nemal 
doposiaľ nič spoločného. Prí-
kladov by sme mohli nájsť nie-
koľko v mnohých demokratic-
kých krajinách sveta od Spoje-
ných štátov, cez Veľkú Britániu, 
až po našich bratov Čechov. 
Tento trend sa dostal pred nie-
koľkými rokmi aj na Sloven-
sko. Prečo si ich volíme, je otáz-
ka pre politológov či psycholó-
gov. Politici sa angažujú na rôz-
nych úrovniach – obecnej, kraj-
skej, celonárodnej. A keďže je 
ich agenda pomerne široká, po-
trebujú mať pri sebe niekoho, 
kto im pomôže vykonať niekto-
ré dôležité čiastkové úlohy.
Náš okres nepatrí čo do počtu 
obyvateľov medzi najväčšie, no 
pochádzajú z neho dvaja mladí 
ľudia, ktorí majú k vysokej 
politike momentálne veľmi blí-
zko. Paradoxom je, že obaja, v 
prenesenom slova zmysle, stoja 
na opačnej strane barikády a 
už istý čas pôsobia po boku 
predsedov politických strán, 

ktoré sa nachádza-
jú na opačných pó-
loch politického 
spektra. Kým jeden 
z týchto predsedov 
zbiera podpisy na 
referendum, druhý 
si pri rozhodovaní necháva 
poradiť v anketách. Kým jeden 
z nich musel z úradu odísť na 
základe výsledku parlament-
ných volieb, druhý z nich odi-
šiel z postu predsedu vlády po 
prejave štátnického gesta. Blíz-
kym spolupracovníkom Ban-
skobystričana Petra Pellegrini-
ho je Veľkokrtíšan Martin 
Čapliar, s Trnavčanom Igorom 
Matovičom už niekoľko rokov 
úzko spolupracuje Dolnos-
trehovčan Matúš Bystriansky.
Martin a Matúš toho na prvý 
pohľad nemajú veľa spoločné-
ho, no opak je pravdou. Je me-
dzi nimi len dvojročný vekový 
rozdiel, obaja vychovávajú ma-
ličké dcérky, obaja strávili svoje 
stredoškolské časy na osemroč-
nom Gymnáziu A. H. Škultéty-
ho a oboch k politike priviedli 
aj rozhovory s ich otcami. 
Mgr. Martina Čapliara – asis-
tenta poslanca NR SR Petra 
Pellegriniho a Bc. Matúša Bys-
trianskeho, hovorcu hnutia 
OĽaNO, sme požiadali o rozho-
vor, v ktorom sme im položili 
úplne totožné otázky. Z ich od-
povedí sa dozviete mnoho zau-
jímavostí. Pýtali sme sa na ich 
aj na to, či ich od politiky nikto 
dopredu neodhováral, čomu ve-
nujú v práci v ostatných dňoch 
najviac energie, ktoré miesta 
nášho okresu radi navštevujú i 
to, či ich nelákajú poslanecké 
lavice Národnej rady. Obom 
úspešným mladým mužom aj 
touto cestou ďakujeme za od-
povede a tešíme sa na ďalšiu 
spoločnú spoluprácu.

►Mnohí naši čitatelia vás už aj 
prostredníctvom Pokroku z 
sčasti poznajú, no napriek to-
mu sa, prosím, najprv sami 
predstavte.

Matúš Bystriansky (ďalej MB): 
„Ak pôjde všetko podľa plánu, 
v júli oslávim 27. narodeniny. S 
mojou úžasnou a nenahraditeľ-
nou priateľkou Luckou už rok 
aj osem mesiacov vychovávame 
dcérku Zojku. Nedávno sme sa 
presťahovali z podnájmu, ko-
nečne do vlastného a žijeme 
spolu neďaleko Bratislavy. Štu-
doval som na osemročnom 
gymnáziu v našom okresnom 
meste, po maturite som študo-
val politológiu v Trnave a ne-
skôr žurnalistiku v Ružomber-
ku. Prakticky ihneď po škole 
som nastúpil na miesto hovorcu 
hnutia OĽANO, neskôr som 
pôsobil ako hovorca minister-
stva kultúry a od novembra 
2020 som opäť hovorcom a zá-
roveň aj riaditeľom komuni-
kačného oddelenia v hnutí 
OĽANO.“

Martin Čapliar (ďalej MČ): 
„Mám 29 rokov, som ženatý a 
mám krásnu desaťmesačnú 
dcérku Vanesku. Vyštudoval 
som medzinárodné vzťahy na 
Univerzite Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici. Pracujem ako 
asistent poslanca NR SR Petra 
Pellegriniho a som aj vedúcim 
digitálnej komunikácie strany 
HLAS – sociálna demokracia. 
Vo Veľkom Krtíši som poslan-
com Mestského zastupiteľ-
stva.“

Ku politike ich 
priviedli otcovia  

► Kedy ste sa o politiku (resp. 
verejné dianie) začali zaujímať, 
a prečo ste sa rozhodli vydať 
týmto smerom?

MB: „Politika ma začala zaují-
mať už v mladom veku, keďže 
môj otec bol v rokoch 1990 – 
2006 starostom D. Strehovej. 
Intenzívnejšie som sa politike 
začal venovať v roku 2009, ke-
dy naša obec za jednu sloven-
skú korunu (1 Sk) predala 
vlastné kúpalisko spoločnosti, v 
ktorej mala najprv len 50 %. 
Neskôr obec nepochopiteľne 
darovala ostatným dvom spo-
ločníkom ďalších 16 % a dnes 
tak vlastní iba 34 % z kúpalis-
ka. Tento obchod dodnes pova-
žujem za obrovskú chybu, pre-
tože kúpalisko mohla obec zre-
konštruovať aj bez toho, aby 
prišla o jeho výlučné vlastníc-
tvo. O všetkých týchto krokoch 
rozhodovalo obecné zastupiteľ-
stvo. Preto som sa začal bližšie 
zaujímať o komunálnu, neskôr 
aj o vyššiu politiku.“

MČ: „O politiku sa zaujímam 
od detstva. Priviedol ma k nej 
môj otec, s ktorým sme o politi-
ke vedeli vždy dlho debatovať. 
Vnímam ju ako možnosť aktív-
ne meniť svoje okolie k lep-
šiemu.“

►Aká bola vaša cesta na súčas-
nú pozíciu, a aké povolania ste 
vykonávali už pred tým? 

MB: „Počas stredoškolského 
štúdia som si prešiel, takmer 
ako každý, viacerými letnými 
brigádami. Od upratovača, 
závozníka na kombajne, keba-
bistu až po animátora v aqu-
aparkoch. Počas vysokej školy 
som intenzívnejšie začal vní-
mať vysokú politiku a po zrelej 
úvahe som sa pridal k hnutiu 

Stoja po boku výrazných politických osobností

(Pokračovanie na str. 9)

Každý z nás to iste pozná. Pri návšteve lekára, v ob-
chode, na úrade či v banke zvykne nastať chvíľa ti-
cha, kedy máte potrebu sa prihovoriť osobe, za kto-
rou ste prišli. Prípadne, neformálnym rozhovorom 
skúšame prelomiť pomyselné ľady a formálny rozho-
vor chceme zmeniť na neformálny. A čo je najčastej-
šou témou týchto malých rozhovorov? Okrem toho, 
že je vonku akosi zima, a že v noci asi aj mrzlo? Áno, 
v mnohých prípadoch sú terčom našich rozhovor tí, 
ktorých meno niekto nechce ani len vysloviť, tých, do 
ktorých vkladáme každé štyri roky svoje nádeje a 
tých, ktorí nám v nedeľu na obed niekedy aj znechu-
tia inak chutný vývar.

Mgr. Martin Čapliar  (vľavo) úzko spolupracuje s Petrom Pellegrinim, 
Bc. Matúš Bystriansky zase s vládnym hnutím, ktoré založil Igor Matovič.
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OĽANO, pre ktoré som po čase 
začal pracovať ako koordi-
nátor pre náš okres. Ako som 
spomenul, po škole, v máji v 
roku 2017, ma hnutie zamest-
nalo na pozícii hovorcu. Po po-
sledných vyhratých voľbách 
som dostal príležitosť skúsiť 
pozíciu hovorcu na ministerstve 
kultúry. O sedem mesiacov ne-
skôr som však dostal ponuku 
pracovať na pozícii riaditeľa 
komunikačného oddelenia v 
hnutí OĽANO, ktorú som 
prijal.“

MČ: „Po vysokej škole som 
zvažoval, či ostať na Slovensku 
alebo odcestovať za prácou do 
zahraničia. Rozhodol som sa 
ostať. S priateľmi a spolužiak-
mi z vysokej školy sme si založi-
li občianske združenia a začali 
organizovať podujatia na pod-
poru mladých podnikavcov a 
podnikateľov po celom Sloven-
sku. (Jedno z nich sme organi-
zovali aj v našom meste.) Ne-
skôr som dostal príležitosť 
pracovať pre štát a postupne 
som sa dostal až na úrad vlády, 
kde som mal možnosť spolu-
pracovať aj s vtedajším pánom 
premiérom P. Pellegrinim.“

► Práca v politike je vrtkavá a 
nevyspytateľná, pričom ste 
nonstop na očiach verejnosti, 
ktorá je spravidla kritická. Ne-
odhovárali vás preto od nej vaši 
najbližší? Čo vás bavilo na zá-
kladnej či strednej škole a nad 
štúdium čoho iného ste ešte pre-
mýšľali?

MB: „Ocino mi zvykol hovoriť, 
že politika je špinavá. Ja som 
mu na to vždy odvetil, že preto 
ju treba vyčistiť. Odhovárať 
ma neodhovárali, ani neodho-
várajú. Rešpektujú môj postoj 
a rozhodnutie, že som sa vybral 
týmto smerom. Doma pri rodi-
ne sa snažím politiku nerozobe-
rať, ale bez toho sa rodinné 
debaty jednoducho nezaobídu. 
Každý je zvedavý, čo sa „tam 
hore“ naozaj deje a či je všetko 
naozaj tak, ako prezentujú mé-
diá.“

MČ: „Rodina aj priatelia ma v 
mojej práci aj aktivitách vždy 
podporovali. Či už sa to týkalo 
športu, školy, práce alebo po-
slaneckého povolania v našom 
meste. Aj touto cestou by som 
sa im rád veľmi pekne poďa-
koval za ich podporu a trpezli-
vosť. V škole ma najviac bavili 
dejepis, občianska náuka, geo-
grafia, literatúra a jazyky. V 
poslednom ročníku som sa roz-

hodoval medzi právom a me-
dzinárodnými vzťahmi a diplo-
maciou, pre ktoré som sa na-
koniec rozhodol.“

► Obaja ste súčasťou vysokej 
politiky, no obaja ste na jej 
opačných stranách. Kedy ste sa 
začali profilovať po ideologic-
kej stránke a kedy ste si pove-
dali, že práve strana, ktorú is-
tým spôsobom reprezentujete, 
najlepšie vystihuje vaše politic-
ké presvedčenie?

MB: „Pre hnutie OĽANO som 
sa rozhodol v roku 2014. Sledo-
val som poslanecké tlačovky, 
predkladané návrhy zákonov a 
celkovú prácu hnutia, ktorú 

som už vtedy vnímal ako najvý-
raznejšiu spomedzi vtedajších 
parlamentných strán. Páčilo sa 
mi, že hnutie je otvorené kon-
zervatívcom aj liberálom, pra-
vičiarom, ale aj ľavičiarom.
Najviac ma však oslovil ich boj 
proti korupcii, ktorý je doteraz 
nosným pilierom hnutia OĽA-
NO.“

MČ: „Počas môjho pôsobenia 
na úrade vlády som mal vzácnu 
príležitosť debatovať o politic-
kej vízii pre Slovensko s premié-
rom P. Pellegrinim. Uvedomil 
som si, že sme si názorovo veľmi 
blízki. Peter Pellegrini má jasno 
v tom, kam sa má Slovensko 
uberať a najmä, že pokiaľ má 
byť naša spoločnosť úspešná, 
tak v pozornosti politikov musí 
byť v prvom rade človek. Politi-
ka musí zaujímať človek vo 
všetkých životných obdobiach.“

► Čomu v ostatných dňoch ve-
nujete v práci najviac času a 
ako vyzerá váš bežný pracovný 
deň?

MB: „Mojou hlavnou náplňou 
práce je zabezpečiť plynulú a 
efektívnu komunikáciu hnutia s 
médiami a verejnosťou, a tiež 
zabezpečiť kompletný mediál-
ny servis pre našich poslancov a 
ministrov. Podstatné pre moju 
funkciu je byť neustále na tepe 
dňa, pretože každú chvíľu sa 
niečo deje a je potrebné na veci 
reagovať. V práci strávim asi 
10 – 11 hodín denne. 
Po ceste do práce a späť vyba-
vujem ďalšie pracovné telefo-

náty a mnohokrát prácu riešim 
aj doma po večeroch, ako aj cez 
víkendy, najmä keď sú naši 
politici vo víkendových disku-
siách. Každý deň v politike je o 
niečom inom a práve to je na 
tom to najzaujímavejšie.“

MČ: „V HLASe – sociálna de-
mokracia sa snažíme byť čo 
najbližšie k našim sympatizan-
tom. Ide  nám o to, aby každý, 
koho zaujíma dianie v strane, 
mal informácie na dosah ruky, 
doslova vo svojom vrecku. Na-
šu politickú prácu preto komu-
nikujeme cez všetky používané 
dostupné komunikačné pros-
triedky. Mám na starosti kom-
plet digitálnu oblasť komuni-
kácie, a teda najmä sociálne 
siete, internetovú stránku, ap-
likáciu a vôbec všetky oficiálne 
audiovizuálne výstupy P. Pel-
legriniho a strany HLAS – so-
ciálna demokracia.“

►V uplynulých mesiacoch (ro-
koch) sa o politické dianie zača-
li zaujímať aj tí mladí ľudia, 
ktorí sa o politiku doposiaľ 
nezaujímali – vidieť to napr. na 
zvyšujúcich sa počtoch prvovo-
ličov, ale aj z bežných rozhovo-
rov. Čím to je? Aký je to signál?

MB: „Politika sa vo veľkom ší-
ri na sociálnych sieťach, ktoré 
využíva takmer každý mladý 
človek. 
Navyše, o hlasy mladých sa 
chce pobiť každý kandidát, 
preto každé voľby vidíme aj sil-
nú kampaň zameranú na prvo-
voličov a mladých voličov. 
Je preto pochopiteľné, že mladí 

ľudia čoraz intenzívnejšie vní-
majú politiku, čo je v koneč-
nom dôsledku dobré.“

MČ: „Je to signál toho, že 
mladí ľudia si uvedomili, že 
politika sa týka ich života a ak-
tívnym prístupom majú mož-
nosť meniť svoje okolie k lep-
šiemu. 
Tomu trendu sa teším a myslím 
si, že pre zdravý rozvoj spoloč-
nosti je nevyhnutné, aby sa 
skĺbila mladícka energia s 
múdrosťou a skúsenosťami 
staršej generácie. 
Zaujímavosťou je, že do strany 
HLAS – sociálna demokracia, 
sa hlási množstvo mladých ľudí 
bez politickej minulosti. Viac 
ako polovica zakladajúcich čle-
nov sú mladí ľudia, ktorí sa v 
politike angažujú po prvý raz. 
A to je dobre.“

(Pokračovanie zo str. 8)

(Pokračovanie na str. 10)

Obaja mladí muži vychovávajú malé dcérky. Kým Martin s manželkou Megi majú desaťmesačnú 
dcérku Vanesku, Matúš sa s priateľkou Luckou tešia zo skoro dvojročnej dcérky Zojky.  
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► Ktorého slovenského alebo 
zahraničného politika (štátnika) 
obdivujete a prečo?

MB: „Vnímam veľa sloven-
ských i svetových politikov, kto-
rí si zaslúžia rešpekt. Nikdy 
som sa však nezameriaval na 
jednu osobnosť, ktorú by som 
považoval za prototyp ideálne-
ho politika.“

MČ: „Profesionálnou inšpiráci-
ou je pre mňa môj šéf P. Pelleg-
rini. Je to prirodzený líder, kto-
rý má jasnú víziu, ku ktorej 
svoj tím vedie. Je veľmi praco-
vitý a ide nám - svojmu tímu - 
príkladom konkrétnymi činmi 
a pracovným nasadením. Pra-
covné nasadenie a tlak zvláda s 
eleganciou a úspech s pokorou. 
Má svoje pevné názory a viete, 
čo od neho môžete očakávať. 
Okrem toho, že má rešpekt 
okolia, sám rešpektuje svojich 
kolegov a nechá si v rôznych 
pracovných oblastiach poradiť. 
Vždy sa ale rozhoduje na zákla-
de svojho presvedčenia a nikdy 
nejde proti svojim názorom a 
presvedčeniu. Zároveň ako pre-
miér dosiahol významné vnú-
tropolitické ale aj zahraničné 
úspechy. Za jeho postavenie a 
vnímanie na medzinárodnej 
scéne hovoria jasne audiencie u 
prezidenta Trumpa, prezidenta 
Putina, či u Svätého Otca pápe-
ža Františka.“

► Obaja máte blízko aj ku ko-
munálnej politike – aké aktivity 

a z akej pozície máte vo svojej 
samospráve už za sebou? Čo 
považujete za najväčšie úspe-
chy vo vašej obci/meste, na kto-
rých ste mali možnosť spolupo-
dieľať sa?

MB: „Keďže od roku 2017 trá-
vim väčšinu času v Bratislave, 
domov sa dostávam len spora-
dicky, jeden alebo dvakrát do 
mesiaca. Komunálnej politike 
sa veľmi nestíham venovať. V 
posledných komunálnych voľ-
bách v roku 2018 som síce kan-
didoval za miestneho poslanca, 
no mandát mi ušiel tesne o 12 
hlasov. Napriek tomu sa snažím 
z pozície predsedu miestneho 
občianskeho združenia „Priate-
lia rekreačného športu“ pomá-
hať zlepšovať sociálne a životné 
prostredie v miestnom rekreač-
nom parku, o ktorí sa spolu s 
členmi a sympatizantmi zdru-
ženia roky staráme. Som rád, 
že za posledné obdobie v ňom 
vďaka menším projektom pri-
budol náučný chodníček s 
viacerými druhmi zelene alebo 
krásny rekreačný altánok, ktorý 
slúži všetkým ľuďom. Na jar do 
parku pribudnú nové lavičky, 
smetné koše, pieskovisko aj out-
doorový ping-pongový stôl. Čo 
sa týka napríklad oblasti kultú-
ry, za veľký úspech považujem, 
že koncom minulého leta sa nám 
podarilo pritiahnuť do našej ob-
ce klenot slovenského folklóru - 
jedinečnú Lúčnicu, vďaka kto-
rej sme vyzbierali finančný prís-
pevok na nákup krojov pre deti 
z nášho Detského folklórneho 
súboru Pramienok.“

MČ: „Ešte ako kandidát na po-
slanca som si predsavzal nie-
koľko cieľov, ktoré som chcel 
dosiahnuť. Som veľmi rád, že 
väčšinu z nich sa mi už podarilo 
splniť. Podarilo sa mi postaviť 
detské ihrisko a workoutovú 
zónu na našom najväčšom síd-
lisku na Viničkách. 
Osadili sme a postupne osádza-
me lavičky pre chodcov na tzv. 
novej ceste. Tiež sme zrekon-
štruovali časť bočných komuni-
kácií aj na Vinohradníckej ulici. 
Veľkú radosť mám aj z toho, že 
som mal možnosť mestu po-
môcť získať finančné pros-
triedky na rekonštrukciu stre-
chy a vzduchotechniky veľko-
krtíšskej Krytej plavárne, vý-
stavbu multifunkčného ihriska 
na futbalovom štadióne, či vý-
menu okien na našom kultúr-
nom dome, a tiež pomôcť pri 
realizácii ďalších investičných 
aktivít, ktoré robia naše mesto 
lepším pre život.“

Sú za kvalitnejší
 život v samospráve

►Aké projekty, z ktorých máte 
radosť, sa momentálne pripra-
vujú v Dolnej Strehovej, resp. 
vo Veľkom Krtíši?

MB: „Čo sa týka nášho združe-
nia, tento rok by sme chceli zre-
alizovať dlhodobo plánovaný 
projekt rekonštrukcie univer-
zálneho ihriska v športovo-re-
kreačnom parku. Veríme, že sa 
nám to napriek nepriaznivej fi-
nančnej situácii podarí.“

MČ: „Vo V. Krtíši momentálne 
pripravujeme, pod vedením pá-
na primátora, niekoľko zaují-
mavých investičných aktivít. 
Okrem tradičných investícií do 
miestnej infraštruktúry sa pri-
pravuje aj mimoriadna investí-
cia do budovy krytej plavárne 
– budeme meniť okná, ale na-
príklad aj fóliu vo veľkom 
bazéne. Na pláne je aj výmena 
sedadiel v kinosále kultúrneho 
domu, či výmena povrchu v 
mestskej športovej hale, ktorú 
sme v súvislosti koronakrízou 
poskytli k dispozícii za účelom 
zriadenia dočasného spádového 
vakcinačného centra. Opravo-
vať budeme aj tribúnu na fut-
balovom štadióne. Aktuálne 
tiež pracujeme na zabezpečení 
nového dodávateľa verejného 
osvetlenia v našom meste.“

► Rozmýšľate už nad tým, či 
v roku 2022 budete kandido-
vať na niektorú pozíciu do 
svojej samosprávy, prípadne 
do VÚC?

MB: „Nerozmýšľal som nad 
tým. Už teraz mám málo času 
pre svoju rodinu, takže prav-
depodobne nebudem kandido-
vať ani do samosprávy ani do 
VÚC.“

MČ: „Áno, samozrejme som 
nad tým už uvažoval. Momen-
tálne sa ale sústredím na prácu 
pre mesto a okres V. Krtíš tak, 
aby ma neskôr mohli ľudia 
hodnotiť na základe vykonanej 
práce a činov.“

(Pokračovanie zo str. 9)

(Pokračovanie na str. 11)

Hovorcom hnutia OĽANO je Matúš s krátkou prestávkou 
už takmer štyri roky.  

Martinove profesijné kroky viedli z Úradu vlády priamo 
k expremiérovi a v súčasnosti poslancovi NR SR P. Pellegrinimu.
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►Nelákajú vás poslanecké la-
vice NR SR?

MB: „Neriešim to, sústredím sa 
najmä na svoju súčasnú prácu. 
Zároveň verím, že túto otázku 
budem musieť riešiť najskôr o 
dva a pol roka, nie skôr.“

MČ: „Byť poslancom NR SR, 
rovnako ako aj mestského za-
stupiteľstva, je veľká zodpo-
vednosť - reprezentujete ľudí, 
ktorí vám odovzdali svoj hlas. 
Ak by som mal byť pre Sloven-
sko prínosom ako poslanec NR 
SR, budem nad tým rozmýš-
ľať. Momentálne ma ale baví 
moja práca a mimoriadne ma 
napĺňa aj práca pre ľudí vo V. 
Krtíši.“

► Spomeniete si na nejakú 
vtipnú príhodu, ktorej ste boli 
vo svojom zamestnaní sved-
kom? A naopak, súčasťou aké-
ho dôležitého rokovania ste boli 
súčasťou?

MB: „Posledné mimoriadne 
dôležité diskusie sme v hnutí 
viedli ku koaličnej kríze. Boli to 
naozaj náročné rokovania, na 
ktorých záležala budúcnosť ko-
alície, ako aj Slovenska. Bolo to 
nezávideniahodné rozhodova-
nie. Samozrejme, za štyri roky 
pri politike prišli aj úsmevné 
momenty. Hneď mi napadla si-
tuácia, kedy sme išli s naším 
predsedom do jednej večernej 
diskusie. V aute som bol ja, 
kolega a Igor Matovič. Keď 
sme vystúpili, niečo som mu 
hovoril a on zatiaľ zamkol au-
to. Zamkol v ňom však aj kole-
gu, ktorý nestihol vystúpiť. 
Všimli sme si to až o čosi neskôr 
a ešte dlho sme sa na tom 
bavili.“

MČ: „U nás, v práci, je často 
veselo. Sme kolektívom mla-
dých ľudí, a keď je na to pries-
tor, náš šéf sa vie o zábavu po-
starať tiež. Čo sa týka dôležité-
ho rozhodovania - bol som pri 
P. Pellegrinim, keď sa rozhodo-
val o odchode zo strany Smer a 
následne o založení novej stra-
ny HLAS – sociálna demokra-
cia. Mohol si vybrať ostať pod-
predsedom parlamentu a po-
hodlne stráviť najbližšie štyri 
roky. P. Pellegrini sa rozhodol 
zabojovať o svoje presvedčenie 
a videnie sveta. Som rád, že sa 
tak rozhodol, a že som mohol 
byť pri tom.“
  
► Ako najradšej trávite svoj 
voľný čas?

MB: „Veľmi rád mám grilo-
vačky, posedenia či výlety s 
celou rodinou, pri ktorých sa 
výborne porozprávame a záro-
veň aj zabavíme. Práve tieto 
chvíle mi chýbajú počas koro-
nakrízy najviac. Človek si v ta-
kýchto situáciach začína viac 
vážiť momenty, ktoré doteraz 
považoval za rutinu.“

MČ: „S rodinou.“

► Za normálnych okolností 
ako často sa vraciate domov, a 
ktoré miesta nášho okresu máte 
najradšej?

MB: „Kým neprišla koronak-
ríza, snažili sme sa prísť domov 
každý druhý, dokonca niekedy 
každý víkend. Keďže s kúpou 
rodinného domu nám pribudlo 
viac povinností, budem rád, 
keď sa domov dostanem každý 
tretí víkend. Najradšej by som 
však bol, keby sme strávili s 
celou rodinou každý druhý ví-
kend. Náš okres je plný nád-
herných kútov, ktoré rád nav-
števujem. Či už je to hrad v 
Modrom Kameni, Hrušov a je-
ho Hontianska paráda, alebo 

zrekonštruované múzeum Imre 
Madácha spolu s parkom v 
mojej rodnej Dolnej Streho-
vej.“

MČ: „Tak často, ako sa dá. Na-
še mesto a okres mám nesmier-
ne rád – je to môj domov. Mám 
rád našu skalu, vinice nad síd-
liskom B. Němcovej či lesy v 
okolí mesta. V rámci okresu je 
množstvo pekných miest. Ob-
zvlášť rád chodievam na hrad 
Čabraď, Krehoru pri Čebov-
ciach, Modrokamenskú kalvá-
riu, Pršiansku dolinu, Sklabin-
ský rybník, ale aj inde. Myslím 
si, že náš okres má čo ponúk-
nuť. Jednoznačne potrebujeme 
zabezpečiť kvalitnú infraštruk-

túru do okresu tak, aby si 
prípadní turisti mohli rýchlo a 
bezpečne ku nám prísť vychut-
návať kvalitné vínka, krásnu 
prírodu, termálne kúpele a po-
hostinnosť miestnych hoteliérov 
a poskytovateľov ubytovania.“

► Otázka na záver: Kto vyko-
nával funkciu predsedu vlády 
lepšie a prečo? P. Pellegrini ale-
bo I. Matovič?

MB: „Peter Pellegrini viedol 
vládu dva roky v ekonomicky 
najlepších časoch. Igor Matovič 
vládu prevzal v najhoršom 
možnom čase od druhej sveto-
vej vojny. Nedá sa to objektív-
ne porovnávať. Som však pre-
svedčený, že nebyť koronakrí-
zy, I. Matovič by bol lepším, 
spravodlivejším a ľudskejším 
premiérom, než bol P. Pellegri-
ni. Poznám ho osobne takmer 
sedem rokov. Nenávidí korup-
ciu a nespravodlivosť a krajina 
je u neho vždy na prvom 
mieste. Dokázal to aj teraz, 
keď uprednostnil záujem Slo-
venska pred svojím vlastným 
záujmom. Stojím za ním, pre-
tože ho poznám, viem, aký člo-
vek to je, a že s našou krajinou 
má len tie najlepšie úmysly. 
Dlhé roky bojoval proti naj-
mocnejším ľuďom v štáte, 
ktorí Slovensko predali do rúk 
mafie. Riskoval pritom všetko, 
a preto si ho budem vždy vážiť. 
Aj keď dnes to nie je populár-
ne.“

MČ: „Tak ako drvivá väčšina 
Slovenska som presvedčený, že 
Peter Pellegrini. Stal sa premié-
rom v čase, kedy Slovensko za-
žívalo najväčšie protesty od 
roku 1989. Spoločnosť bola 
rozdelená a zdevastovaná po 
vražde novinára a jeho snúbe-
nice. P. Pellegrini si dal jasný 
cieľ: obnoviť dôveru ľudí v 
štát a vrátiť Slovensku dobré 
meno v zahraničí. Svoje ciele 
vysoko predčil. Navyše, krajinu 
viedol aj v období vypuknutia 
koronakrízy a prijímal ťažké 
rozhodnutia, ktoré zachránili 
množstvo ľudských životov a v 
ich dôsledku Slovensko zvláda-
lo prvú vlnu koronakrízy me-
dzi najlepšími na svete. A to aj 
napriek tomu, že bolo po voľ-
bách a bolo jasné, že P. Pelleg-
rini pôjde do opozície.“

(Dokončenie zo str. 10)

M. Bystriansky pôsobil aj ako hovorca Ministerstva kultúry SR. 

M. Čapliar  je od zimy 2018
aj poslancom veľkokrtíšskeho
mestského zastupiteľstva. 

Obaja sa so svojimi rodinami vždy radi vracajú na miesto, kde 
vyrastali - do okresu Veľký Krtíš.

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív MB a MČ -



POKROK12       26. apríl 2021

Po 21 rokoch v štátnom systé-
me zdravotníctva som prešiel 
do súkromnej sféry a podnika-
teľskej činnosti, stal som sa 
kapitalistom, veď mám IČO, 
DIČ. A čo sa zmenilo!? Tak ako 
štát mi bránil ku kontrolovateľ-
nému finančnému príjmu (len 
toľko som mohol zarobiť, koľ-
ko mi oni – štát, dovolil), tak aj 
v súkromnom sektore mi bráni-
li mať adekvátny zisk (čo je zá-
kladným zákonom kapitaliz-
mu) poisťovne a stanovili mi li-
mit príjmu. Aby sme sa roz-
umeli, ja nie som chudobný 
lekár, ale neviem či som bohatý, 
ako som si myslel o emigran-
toch, kolegoch za socializmu, 
ktorí emigrovali na západ alebo 
za Atlantik pred rokom 1989. 
Či je normálne, keďže som 
„lekár“ (a to je vraj poslanie a 
nie povolanie), chcieť veľa za-
rábať svojou prácou a sústav-
ným vzdelávaním, aby som to 
lekárske povolanie, čo najlepšie 
ovládal alebo mám držať hubu 
a krok a byť spokojný so všet-
kým, ako je. A či sa vôbec dá tr-
hovo chovať v zdravotníctve a 
ukazovať sa so svojim nado-
budnutým majetkom paralelne 
ako podnikatelia vo firmách, v 
priemysle, pôdohospodárstve 
alebo v IT rezortoch a vo finan-
čníctve či bankovníctve. Čím 
som starší, tým viac mám 
dojem, že načo. Do ktorej vrs-
tvy kapitalistickej triedy má 
lekár patriť - do strednej? Vyš-
šej? Má právo byť lekár „mili-
onárom„? Začínam virtuálne 
deliť lekárov na Davida Shore-
ho Dr. Housa, ktorý excelent-
nými diagnostickými a liečeb-
nými výkonmi a radikálnymi 
činmi dáva najavo „buď - ale-
bo“ zdravotníctvu aj pacientom 
alebo na Jaroslava Dietla a jeho 
primára Sovu, ktorý stelesňuje 
nielen odborne aj psychicky 
stav nášho zdravotníctva, ale 
najmä pacientovu matériu a 
dušu.
 Terminus technicus, slovo pa-
cient je odvodené od latinského 
„pacientia“ – trpezlivosť, ale aj 
utrpenie (ergo trpezlivý trpi-
teľ). Na základe tejto skúsenosti 

neviem nie z odbornej, ale z 
ideovej stránky sa rozhodnúť - 
chváliť, rešpektovať alebo ha-
niť „socialistické alebo kapita-
listické“ zdravotníctvo? Myš-
lienkovo som bol skôr za teóriu 
konvergencie nielen v zdravot-
níctve, ale aj v spoločensko - 
ekonomickej formácii. Tu ne-

mám vôľu ani ochotu sa vy-
jadrovať v technologický stav 

a vývoj, pretože prístrojové 
diagnostické vybavenie nemoc-
níc a ambulancií bolo veľmi 
rôzne a diferenciálno-diagnos-
tické, laboratórne možnosti aj 
terapeutické postupy pred 30-
40 rokmi a teraz sú neporov-
nateľné v prospech kapitaliz-
mu, vo všetkej úcte k špič-
kovým socialistickým za-
riadeniam. 
Súčasný duálny stav štátom ve-
dených zdravotníckych zaria-
dení a súkromných (vrátane 
privátnych komplexov typu 
Naše Zdravie, Agel...) nie je 
veľmi konkurenčný. Je to len 
mierne si užívanie väčšieho ale-
bo menšieho množstva financií 
a z nich aj vyplývajúcich mož-
ností. Doterajším vývinom zdra-
votníctva v našej republike (ne-
viem v akej spoločensko-ekono-
mickej formácií sme teraz a či 
máme „kapitalizmus s ľudskou 
tvárou“? Alebo „trhový systém 
so sociálnymi rysmi“?). Mys-
lím, že kombinovaný systém, t. 
j. pracovať ako sekundárny 
lekár alebo primár v štátnom 
zariadení a mať popritom sú-
kromnú ambulanciu, je opti-
málny stav súčasného sloven-

ského zdravotníka odborne i fi-
nančne. Súkromné zariadenia 
treba povoľovať len v rámci 
konkurenčného boja v lepšej 
kvalite poskytovania zdravot-
nej starostlivosti a štátnymi za-
riadeniami zabezpečiť nielen 
dostupnosť, ale aj možnosť 
doliečenia akútnych a liečenia 

ťažkých chronických ochore-
ní.
Máme všetci rovnaké práva 

na zdravotnú starostlivosť na 
základe ústavy i zákona o zdra-
votnom poistení. Niekto platí 
väčšie, niekto menšie zdravotné 
odvody (dane). Ale nároky na 
zdravotnú starostlivosť má 
subjektívne aj objektívne každý 
rovnaké. Hoci v privátnom za-
riadení má občan - pacient 
„právo“ byť uprednostnený i 
„kvalitnejšie“ ošetrený. Áno, 
trošku to začína byť aj cítiť. A 
je to dobré alebo nie? Je 
choroba tovar? Rozumiem po-
platkom v zdravotníctve i do-
platkom za lieky. Ale je to 
správne? Alebo je to len taký 
polotovarový prístup ku lepšej 
ekonomike v zdravotníctve.. Ja 
rozumiem a chápem a aj chcem 
princíp solidarity , subsidiarity 
i zodpovednosti. Ale aký a do-
kedy ... 

Poistenie
 Každý občan Slovenskej repu-
bliky by sa mal poistiť z množ-
stva dostupných na slovenskom 
„trhu“ zdravotných poisťovní 
podľa vlastného výberu. Ale 
okrem poisteneckej kartičky a 

podpísania sa quasi rajónnemu 
praktickému lekárovi, inšie ob-
čan nevie, ani sa mu neponúka, 
okrem možnosti platby za kú-
peľnú starostlivosť a niekedy 
pocitovo snáď aj stomatologic-
kej starostlivosti pri zmene ZP. 
Nevie temer nič o tom, ako je 
poistený. Prečo by nemohol 
mať občan SR zmluvu so ZP o 
poistných istotách v situáciách, 
v ktorých mu bude zdravotná 
starostlivosť v plnej šírke, 
včítane bezplatnej liečby, po-
skytnutá. 
V mnohých veciach aj konkré-
tne, napr. kedykoľvek v prípa-
de pocitu choroby návšteva ob-
vodného svojho praktického le-
kára, kvartálne alebo polročne 
návšteva špecialistu, kedykoľ-
vek hospitalizácia pri indikácií 
praktickým lekárom alebo špe-
cialistom, kedykoľvek vyšet-
renie alebo operácia akútneho 
stavu a podobne by som defi-
noval rôzne dôvody. Ale aj ak 
pacient príde opakovane bez 
indikácie do ambulancie, hoci 
on ten pocit má, že je chorý, bu-
de si platiť dané vyšetrenie a 
liečbu v plnej výške podľa cen-
níka danej ambulancie schvá-
lenej VÚC, ale mať aj možnosť 
dať si to preplatiť svojou ZP, 
ak mu to schváli revízny lekár 
poisťovne. 
Kedy má nárok na RTG, CT , 
MRI, scintigrafiu a iné náročné 
i drahé vyšetrovacie metodiky, 
aké vyšetrenia a koľkokrát do 
roka má hradené aj v laborató-
riu, aby si nemyslel, že len keď 
to lekár indikuje. Napr. ak 3-4 
týždne sústavne kašle, má 
právo na CT pľúc a bude to 
mať v zdravotnej poisťovacej 
zmluve napísané. Poúčať obča-
nov by bolo dobré tiež i na 
možnosti pripoistenia. Ak kúpiš 
auto, postavíš dom, kúpiš hoci-
jaký predmet do domácnosti, 
chceš alebo musíš mať poistnú 
zmluvu. Na zdravie ti asi zmlu-
vu netreba, čo tak na chorobu? 
Podľa schopnosti výšky platby 
mať lepšiu zdravotnú starostli-
vosť! 
Je to zvrátené?! Ale začínajú sa 
ozývať občania, ktorí platia 
väčšie zdravotné dane a nie sú 
chorí, no keď im treba poskyt-
núť nejakú lepšiu možnosť vý-
beru ako tým, ktorí platia men-
šie zdravotné dane alebo vôbec 
dlhodobo neplatia, tak okolie 
tvrdí, že sú bezcharakterní, ne-
sociálni alebo že sú to ľudské 
monštrá. Dodržiavajú preven-
ciu, mnohí žijú bez vplyvu 
sebapoškodzovania (nefajčia, 
nechľastajú, neprežierajú sa, 
aktívne sa hýbu) a potenciálne 

Zamyslenie sa MUDr. Ondreja Kollára

Nad minulým i súčasným stavom zdravotníctva 
 Temer 49 rokov (včítane štúdia medicíny) mám stále problém, či zdravie a choroba sú tovar a či pa-
tria do nich tovarovo - ekonomické vzťahy. Dve verbálne antagonistické kategórie, ktoré majú hl-
boký ľudský, odborný, mravný a existenčný dosah, či aj tam má platiť klasické kapitalistické crédo 
„na svojom vždy lepšie gazdujem ako na štátnom“. Desať rokov som bol sekundárnym lekárom po-
užívajúc a učiac sa vymoženostiam socialistického pre - i postgraduálu , ktoré som považoval skúse-
nosťami svojich starších kolegov za správne i múdre. Nástupom do funkcie primára som sa snažil 
zachovať všetko, čo bolo dobré v systéme chodu interného oddelenia, liberalizoval som práva a po-
vinnosti sekundárov, sestier, ekonomizoval a racionalizoval zdravotníctvo ex privata industria a za-
čala sa „evidence base medicine“ (dôkazová medicína).

MUDr. Ondrej Kollár ( v strede) spolu so svojim kolegom, tiež 
lekárom aj poslancom MUDr. Mirkom Trojčákom, radi, keď 
im to čas dovolí, idú medzi ľudí a zaujíma ich, ako žijú, čo ich 
teší aj trápi. 

(Pokračovanie na str. 13)
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výhody v zdrav. starostlivosti 
oproti tým, ktorí to nedodržia-
vajú, nemajú.
Hovorí sa, že v chorobe sme si 
všetci rovní a ja to len z praxe a 
skúsenosťami potvrdzujem. Na 
lôžku chorí v ležiacej polohe v 
pyžame sú všetci rovnakí v úz-
kostnom pocite v obave a stra-
chu o seba. Viem, že peniazmi si 
chorobu nevyliečiš a zdravie nie 
je len stav bez choroby. Keď 
som druhýkrát zatestoval z in-
ternej medicíny roku 1986, asi 
by som vedel byť kategorickejší 
aj jednoznačnejší i múdrejší k 
daným čiastkovo načrtnutým 
problémom zdravotníctva. Te-
raz mám pochybnosti a sám nie 
som schopný povedať, akoby to 
malo byť lepšie. 

Na záver: 
V lekárskej ambulantnej čin-
nosti mi rok 2020 a 2021 zmenil 
ilúzie o lekárovi. Je to tvrdé a 
ťažké povolanie a k poslaniu ho 
tlačí skôr minulosť a krása ars 
medici. Koronavírusová pandé-
mia ma obrala o výnimočnosť 
lekára v systéme, o krehkosť 
doterajšieho stavu, vytvorila mi 
strach z choroby, ale aj zo zby-
točných smrtí konkrétneho 
človeka, konkrétneho lekára a 
sestry v konkrétnom čase a v 
konkrétnej politicko - ideovo-
spoločenskej ekonomickej mo-
jej vlasti. Ukázala nedostatky v 
riadení a dlhodobú absenciu 
doplňovania lekárskeho a ses-
terského stavu v zdravotníc-
kych zariadeniach, straty dôve-
ry v pravdivosť a efektivitu 
riešenia problémov, neveru v 
politicko-organizačné autority 
a výraznú interindividuálnu 
zodpovednosť ku kolektívu a 
komunite. Ale je pravdou, že 
lekári a zdravotnícky personál 
sú stále schopní aj na hranici 
vyčerpania zastať sa svojej prá-
ce a že medicína má svoje čaro 
fluidum, ktoré ma limituje/iri-
tuje/stimuluje a núti ju mať 
rád !?
Telemedicína odosobní kontakt 
lekára a pacienta, z očí do očí, 
face to face, robotická medicína 
zníži nutnosť lekárskeho po-
znania a vedomostí, bude exak-
tnejšia a absolútne i relatívne 
krajšia, múdrejšia a možno aj 
vzácnejšia a ja sa musím zmi-
eriť s tým, že budem medicín-
sky stále menej zaangažovaný v 
jej procese, lebo roky nezasta-
víš... hora ruit.

- MUDr. ONDREJ KOLLÁR, 
internista a poslanec MsZ 
V. Krtíš K a VÚC BBSK -

(Dokončenie zo str. 12)

Dávka je určená pre tehotné 
ženy, ktoré sú v čase nároku 
nemocensky poistené – zamest-
nankyne, živnostníčky či iné sa-
mostatne zárobkovo činné oso-
by (SZČO), dobrovoľne poiste-
né osoby, resp. tehotné ženy, 
ktorým vznikne nárok na dáv-
ku po zániku nemocenského 
poistenia v ochrannej lehote. 
Na rozdiel od iných dávok ne-
mocenského poistenia ju môžu 
ženy poberať aj popri práci, te-
da v období, keď majú príjem 
alebo poberajú iné dávky (na-
príklad materské, nemocenské, 
či rodičovský príspevok). K 
podmienkam priznania nároku 
patrí aj dosiahnutie najmenej 
270 dní nemocenského poiste-
nia v posledných dvoch rokoch. 
Do tohto obdobia sa môže zará-
tať aj obdobie prerušeného ne-
mocenského poistenia z dôvodu 
čerpania rodičovskej dovolen-
ky alebo poberania rodičovské-
ho príspevku. Pri SZČO a do-
brovoľne poistených osobách 
nesmie navyše nedoplatok na 
poistnom presiahnuť 5 eur. 
Nová dávka sa netýka tehot-
ných študentiek, pre tie je ur-
čené tzv. tehotenské štipen-
dium, o ktoré treba požiadať 
príslušnú školu.
Nárok na novú dávku vznikne 
tehotným ženám od začiatku 
27. týždňa pred očakávaným 
dňom pôrodu, teda od 13. týžd-
ňa tehotenstva a budú ju pobe-
rať až do skončenia tehoten-
stva (pôrodom, umelým preru-
šením tehotenstva alebo spon-
tánnym potratom). Výška dáv-

ky bude závisieť od dosia-
hnutých vymeriavacích zá-
kladov (hrubých príjmov), z 
ktorých žena odvádzala poistné 
na nemocenské poistenie v roz-
hodujúcom období, čo je spra-
vidla predchádzajúci kalendár-
ny rok. Výška dávky pred-
stavuje 15% denného vyme-
riavacieho základu. Stanovená 
je aj jej najnižšia a najvyššia 
možná hranica. V roku 2021 
môže budúca mamička dostá-
vať tehotenské od 215,50 - do  

333,90 eura mesačne.
Nárok si uplatní prostredníc-
tvom „Žiadosti o tehotenské“, 
ktorú jej vystaví a očakávaný 
deň pôrodu na ňom potvrdí 
gynekológ na prvej preventív-
nej prehliadke, na začiatku II. 
trimestra po dosiahnutí 13. 
týždňa tehotenstva. Budúca 
mamička doručí tlačivo prísluš-
nej pobočke SP, ktorá v tejto 
súvislosti pripravila elektronic-
ký formulár, ktorý je k dispozí-
cii na jej webstránke. Prostred-
níctvom e-formulára žena žia-
dosť odošle (aj s tlačivom od le-
kára) z pohodlia domova. 
Doručiť ho tiež môže aj poštou 
alebo osobne. Po ukončení te-
hotenstva je potrebné pobočke 
zaslať „Potvrdenie o skončení 
tehotenstva“. Rovnako ho vy-
staví lekár zdravotníckeho za-
riadenia, v ktorom bolo teho-
tenstvo ukončené alebo gyne-
kológ, ktorý sa o ukončení te-
hotenstva dozvedel. Gynekológ 
na tlačive potvrdí dátum ukon-
čenia tehotenstva. Podrobné in-
formácie o novej dávke sú na 
webovej stránke SP. 

-SOCIÁLNA POISŤOVŇA - 

 

NEBEZPEČNÉD EDIČSTVO, 
EMPIRE STATE 1. 

„Camdenová majstrovsky ovláda 
umenie písania historických in-

špiratívnych románov...“
Booklist: Telegrafistka Lucy Drake-
ová ovláda Morseovu abecedu a za-
radila sa medzi neoceniteľné aktíva 
spravodajskej agentúry Associated 
Press. Náhly príchod sira Colina Beckwitha do konku-
renčnej britskej agentúry Reuters však jej ťažko vy-
dreté živobytie ohrozí. Colin je nadaný, príťažlivý, ne-
znesiteľne očarujúci – a skrýva tajomstvo, ktoré ohro-
zuje jeho dobré meno. Aj keď sú súperi, Lucy nemôže 
poprieť, že Colin má konexie, ktoré ona potrebuje, 
aby získala pre svoju rodinu výhodu v dlhotrvajúcej 
právnej bitke o právoplatné dedičstvo. Camdenová 
spriada rozkošný príbeh o intrigách a láske, odohrá-
vajúci sa v New Yorku na prelome storočí. Vďaka jej 
opisom si čitateľ vie ľahko predstaviť prostredie, do 

ktorého je umiestnený dej príbehu – či už newyorské 
ulice, budovu Western Union Telegraph, kde sídlia 
agentúry Reuters a Associated Press, preplnené obyt-
né budovy alebo pohodlné panstvá. Čitateľov tento 
rozkošný historický román určite nadchne a pri jeho 
čítaní zažijú aj veľa vzrušenia.“ Publishers Weekly 
„Vďaka svojmu nadaniu pre opis prostredia a postáv, 
ako aj záujmu o históriu Elizabeth Camdenová ponú-
ka čitateľom svojho najnovšieho románu fascinujúci 
pohľad do zákulisia konkurenčných spravodajských 
agentúr na prelome storočia.“  RT Book Reviews
Kniha stojí 14,90 EUR, ale vy ju môžete získať zadar-
mo. Stačí, ak pošlete do redakcie vyplnený kupón.  

Hľadáme lektorov a lektorky na hrad Modrý Kameň
Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

 hrad Modrý Kameň vyhlasuje konkurz na lektorov a lektorky na sezónnu brigádu. 
Požadujeme: 

- reprezentatívne vystupovanie
- adekvátny prejav 
- záujem o históriu 
   (najmä hradu, bábok a hračiek)
- aktívna znalosť cudzieho jazyka 
   (anglický, maďarský, nemecký)
- vek minimálne 18 rokov
Pozícia je vhodná pre študenta. 

- množstvo zážitkov a skúseností
- vyhliadky na dlhodobú spoluprácu
- adekvátnu finančnú odmenu

Ponúkame:

Prihlásení uchádzači budú písomne 
pozvaní na osobné stretnutie, ktoré 
sa uskutoční, keď to dovolí aktuálna 
pandemická situácia. 

Životopisy a žiadosti posielajte do 30. apríla 2021 na e-mailovú adresu: 
dasa.durikova@snm.sk alebo poštou na adresu: SNM – Múzeum bábkarských 

kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

Kniha na voľné chvíle z VYDAVATEĽSTVA i527.net od autorky Elizabeth Camdenovej

Budúce mamičky už môžu dostať tehotenské 
Sociálna poisťovňa od 1. 4. 2021 budúcim mamičkám poskytuje 
novú dávku ,,tehotenské.” Po splnení zákonných podmienok tak 
môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať 
zvýšené výdavky v období tehotenstva.

NEBEZPEČNÉ  DEDIČSTVO 
Meno a priezvisko: 

Adresa: 
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Strácate sa v spletitosti života, 
máte v sebe veľmi rýchlo sa 
meniace pocity, ktoré je ťažké 
dostať pod kontrolu. Vaša os-
tražitosť sa stále sústreďuje na 
okolie, od ktorého stále čosi 
očakávate a pritom ani sami 
neviete čo. Karta zobrazuje 
muža – pána – elegána, ktorý 
práve dostal správu vo forme 
listu. Naznačuje, že čoskoro do-
stanete odpovede na veľa nez-
odpovedaných otázok, po kto-
rých ste stále podvedome pát-
rali a ktorých nevedomosť vás 
ťažila. Je nutné, aby ste nabrali 
veľa síl, lebo pred vami je dlhé 
schodisko (cesta hore), ktoré je 
potrebné zdolať na to, aby ste 
dosiahli svoj cieľ, nech je aký-
koľvek. 

Nebojte sa ísť za tým, po čom 
túžite. Verte v seba, svoje 
schopnosti, ktoré ste začali 
podceňovať. Všetko je o viere 
a tú by ste si mali zachovať a 
pestovať ako kvetinku. Prídu 
dni, počas ktorých to bude pre 
vás nevyhnutné. Prídu skúšky, 
počas ktorých by ste si mali ve-
riť a ukázať všetko, čo vo vás 
je. Nezabúdajte na morálku, 
ktorej pokles vám po tieto dni 
hrozí. Ukážte svoju pravú tvár 
a vyhnite sa akýmkoľvek po-
kleskom, ktoré by vás mohli 
počas nasledujúceho obdobia 
ťažiť a ničiť. Očakávajte ne-
očakávané a reagujte prirodze-
ne bez akéhokoľvek afektu, za-
chovajte si vlastnú tvár.  

Unikáte pred skutočnosťou a 
snažíte sa určité fakty za-
hrabať pod koberec a tváriť 
sa, že neexistujú… dokedy to 
mienite vydržať? Postavte sa 
voči tomu a konečne si to 
vnútorne vyriešte. Odbremeň-
te sa od toho a budete znovu 
cítiť chuť a pôžitok z každého 
dňa. Pracovne sa pripravte na 
rôzne kurzy, vzdelávanie a do-
pĺňanie vedomostí, ktoré bude 
od vás vedenie požadovať, od-
porúčame nezaujať záporný 
postoj. Únavu, ktorá vás bude 
atakovať, zaženiete v rodin-
nom kruhu alebo pri veciach, 
ktoré sa vám postarajú o vy-
čistenie hlavy (prechádzky, čí-
tanie a pod.). Nemusíte sa báť 
ani výziev, preto sa do nich bez 
zaváhania pustite.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Budete vystavení klamstvám a 
zavádzaniu, preto je potrebné, 
aby vaša intuícia a predvída-
vosť fungovala na sto percent. 
Prezieravosť vám pomôže k 
tomu, aby ste urobili určité 
opatrenia, ktoré vás akýmsi 
spôsobom uchránia pred nie-
čím, čo sa kuje za vaším chrb-
tom. Verte tomu, za koho by 
ste dali ruku do ohňa, inak v 
ostatných prípadoch naozaj 
pozor. Jeden pokus príde zvon-
ka a cieľom bude nahlodanie 
vašej istoty, ktorou sa prezen-
tujete a komu idete poriadne 
na nervy. Nedajte sa zneistiť. 
Pre toto obdobie bude pre vás 
prínosné, ak budete šliapať už 
po vychodených cestičkách.  

Už známa karta Strom vám 
dáva na vedomie fakt, že vaša 
životná sila vychádza od kore-
ňov, tak sa zamyslite, kde sú 
tie vaše – je to srdce, rozum, 
duša? Je najvyšší čas, aby ste 
ju začali znovu naplno využí-
vať a objavili jej pozitíva – za-
budli ste na ňu, vďaka čomu 
ste chradli všeobecne ako 
ľudia, preto urobte túto, pre 
vás prínosnú zmenu. Spolu s 
touto obnovou prichádza ruka 
v ruke univerzálna plodnosť, 
úspech, zdar, kreativita a záro-
veň aj obdiv od ľudí vo vašom 
okolí. Je čas, aby ste sa stali 
znovu zelenými ako zdravý sil-
ný rodiaci strom, ktorý vo svo-
jej korune ukrýva krásu, nád-
heru a zároveň je útočiskom 
pre slabších, presne tak, ako 
útočisko u vás hľadá veľa 
iných ľudí.  

Prišli dni, kedy sa u vás znovu 
objaví hrejivá iskrička všetké-
ho, čo v sebe ukrýva slovo šťa-
stie. Využite tento priestor na 
to, aby ste napredovali v sme-
roch, v ktorých ste pokrivká-
vali alebo tam, kde ste mali 
pocit, že sa vám nedarí. Mož-
ností je neúrekom, preto to vy-
užite, odzrkadlí sa to aj na va-
šich pracovných úspechoch a 
zdaroch, podčiarknutých zvý-
šenou a od hviezd podporenou 
komunikačnou schopnosťou.
Dôležitá je aj nezištnosť v ko-
naní a zároveň príliš nevykú-
kajúce ego, ktoré by sa hneď 
postaralo o zavretie hviezd-
neho kohútika, ktoré k vám to 
šťastie pustilo.  

Do pracovného víru ste skočili 
priam strmhlav. Je vôbec nie-
čo, čo robíte v rovnováhe?
Vždy sa snažíte ísť na plný 
plyn, preto sa vám potom 
stane, že z ničoho nič zostanete 
stáť a vy sa čudujete prečo. 
Netlačte príliš na pílu a zvoľte 
určité pozvoľnejšie tempo, kto-
ré postupne gradujte a tým sa 
vyhnete akémukoľvek vyhas-
nutiu, negatívnemu zvratu a 
zlomu. Keď si to osvojíte, ne-
bude existovať žiadny prob-
lém, ani prekážka. Máte naj-
lepšie dispozície na to, aby sa 
vám v práci, na ktorú ste sa 
zamerali, darilo k spokojnosti.
  

Opatrnosti nikdy nie je dosť a 
pri vašom znamení to po tieto 
dni platí úplne. Zamračilo sa 
nad vašimi hlavami, čo sa pod-
píše aj na vašej nálade a zadu-
manejšom naladení. Do ničoho 
prevratného sa nepúšťajte, po-
kiaľ by ste mali ísť sami proti 
sebe a nešli by ste v korešpon-
dencii a v súlade so svojimi 
pocitmi. Znovu je tu čas, aby 
ste príliš nevytŕčali z davu a 
tým zbytočne na seba neupo-
zorňovali. Preto si žite tento 
týždeň bežným a stereotypným 
spôsobom, čím sa vyhnete 
akýmkoľvek komplikáciám a 
„potýčkam“, ktoré pre vaše 
znamenie číhajú priam za kaž-
dým tmavým rohom.  

Pekný týždeň plný milých 
chvíľ a situácií. Vôbec nemusí-
te byť ustráchanými, práve 
naopak, je čas, aby ste nejakú 
aktivitu vyvíjali aj vy a všetku 
pasivitu hodili za chrbát. Vy-
chutnávajte si všetko plným 
priehrštím a tešte sa z každej 
maličkosti, ktorú vám život 
prinesie a prihrá. Napriek to-
mu, že počasie je pochmúrne, 
vy sa môžete tešiť na pestrosť 
dní a poriadne si to vychutnaj-
te a aj do zásoby, z ktorej bu-
dete určite čerpať. Nadopujte 
sa dobrou náladou, optimiz-
mom a radosťou, ktoré vás ve-
dú presne tým smerom, kam 
sa snažíte dlhodobejšie dostať. 
Vaším každodenným sprievod-
com by mal byť úsmev.  

Potichu sa k vám plazia nega-
tívnejšie pocity – strach, obavy  

a v prvom rade bezmocnosť 
pohnúť so záležitosťami. Ste 
skvelí teoretici, ktorí majú ra-
di všetko premyslené, ale pri 
premietnutí do skutočnosti 
vám vždy konečný výsledok 
skreslí vaša výbušnosť, nervo-
zita a unáhlenosť. Pokúste sa 
popracovať na trpezlivosti, kto-
rá všetko „vypiluje“ k tomu, 
že sa vám to podarí podľa va-
šich predstáv. Chcelo by to z 
vašej strany aj viac prejavov 
lásky, vďaky, nehy, pocitov k 
najbližším a milovaným. Je na 
mieste, aby ste mali radi aj sa-
mi seba... 

Láska, partnerstvo, neha, 
romantika – to je presne to, čo 
pre vaše znamenie vodnára vy-
šlo a čo by ste vo svojom živote 
mali privítať, rozdúchať a 
rozprúdiť. Vaša vnútorná emo-
cionálna „kockatosť“ (ťaž-ké 
alebo obmedzené prejavovanie 
citov a pocitov) sa poriadne 
podpísala práve pod vzťahy a 
to nielen partnerské, ale aj 
priateľské. Teraz sa vám otvo-
rila brána, kde vaše city budú 
z vás priam sršať ako gejzír, 
preto tento zdroj naplno využi-
te. Prejavujte všetko, čo cítite 
bez akýchkoľvek škru-púľ a 
pocitu zahanbenia, padne to 
obojstranne na úrodnú pôdu, 
smelo do toho.  

Máme tu emocionálne, vnútor-
né analyzovanie a nespokoj-
nosť. Nech sa deje čokoľvek, 
po tieto dni sa budete cítiť 
akosi nepochopení a osamelí, 
budete prepadať vlastnej 
sebaľútosti, ktorú by ste mali 
stopnúť hneď na začiatku, 
keď sa objaví. Prípadné povin-
nosti výberu v práci, pre vás 
budú náročné Rozhodovať sa 
vám nebude o nič ľahšie ani 
koncom týždňa.  Zaujímavé sú 
záležitosti v prepojení na spo-
lupracovníkov, tu by sme od-
poručili zaujať neutrálny po-
stoj a nestrkať nos do záleži-
tostí, kde vy osobne nefiguru-
jete, inak si odnesiete za iného 
niečo úplne zbytočne. Jediné, 
čo sa udeje, je to, že vás to roz-
hodí a rozčúli priam „do vý-
vrtky“ a to naozaj nepotrebu-
jete. Obhajujte v prvom rade 
seba a nie iných, pokiaľ na sto 
percent neviete, kde pravda v 
skutočnosti vlastne je. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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 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

 Kúpime dom v Modrom 
Kameni. 
 0910 664 145.       np – 514
c
 Predám 3-izbový byt v 
centre V. Krtíša. Cena doho-
dou. 
 0944 416 949.        np – 518

Nehnuteľnosti
 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

 Predám poschodový dom v 
obci Sečianky. Cena 45 000 €. 
 0918 673 816.        np – 529

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

 Predám rodinný dom vo 
V. Lome. 
 0917 038 770         np – 541  

 Zoberiem do prenájmu 
dvoj alebo trojizbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Volať po 
17.00 hod.
 0905 437 190.         np - 539

 Ubytujem zadarmo v 
rodinnom dome. Zn. 1 osobu. 
 0950 436 850.        np – 521

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

 Ubytovanie

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 Predám novú veľkú obý-
vaciu stenu so zrkadlami, 
masážny vankúš, TV Orava, 
boxovacie vrece s rukavica-
mi, topánkareň, nový tablet, 
nový notebook, hrací moni-
tor s klávesnicou, 2 kovové 
regále, 2 ľahké garniže, det-
skú farebnú  otáčaciu stolič-
ku.   0908 932 198  np - 497
     
 Predám detskú izbu a roz-
kladací gauč. 
 0917 038 770        np – 540  
  
 Predám zariadenie z ro-
dinnému domu – všetko po 
10 €.  0917 038 770 np – 542

 Predám kompletnú spálňu 
SOFIA, perzský koberec 
(bordový, rozmer 3 x 4 m), 
bordový koberec RIGA, kon-
ferenčný stolík, toaletné zr-
kadlo a nadstavby na skriňu. 
 0905 376 215         np - 545

A u t o  
m o t o

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

 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 zánovné plechové 
disky 5 ½ JxR15 KIA RIO 
III 4x10. Pasujú aj na iné 
autá. Cena dohodou. 
 0908 938 733       np – 548  

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

 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

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
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   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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

  Chovateľstvo

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

 

 Predám jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400         np – 528
 
 Predám ovce, barany a 
jahňatá, mladých kohútov, 
mládky a kačice. 
 0950 436 850        np – 520

 Predám ošípanú, približne 
200 kg. Cena 1,60  €/kg živej 
váhy. 
 0917 874 471        np – 549      
 Predám kŕmnu kukuricu. 
 0907 112 309       np – 510

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

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

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

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

 Predám novú vlečku za ma-
lotraktor plus 4200 litrové sudy.
 0908 805 260              np - 554

 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

S T R O J E a  
N Á R A D I E

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

 Hľadám prácu ako opa-
trovateľka starších ľudí. 
Som zodpovedná, flexibilná, 
trpezlivá, mám desať ročnú 
prax v zahraničí. 
 0917 642 076        np –  552

 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný ovocných 
stromčekov a drobného ovo-
cia. 

Záujemcovia, hláste sa na 
 0902 343 856         np –  553

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:

 0915 859 376
np – 525

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

 Prijmeme zámočníka
 do zámočníckej dielne. 

Plat 800 €/mesačne 
v hrubom. 

 

np
 – 

48
7 047 49 110 40

0905 471 624 

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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Ak hráte našu obľú-
benú kupónku, neza-
budnite si vystrihnúť 

ďalší kupón. č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.4

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

np – 421

  0908 627 952.  

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

 Potrebujem brigádnika, 
ktorý ovláda krovinorez a 
motorovú pílu, tiež aj brigád-
ničku na uväzovanie hrozna 
a do záhrady (motyka). Inf. 
 0908 851 424.         np - 559

 Darujem dvojročného psí-
ka - čivavu. Zn. zo zdravot-
ných dôvodov. 
 0905 504 895.       np - 555

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 4

46

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

np 470

Som začínajúci farmár 

OBEC NENINCE, Hlavná 238/110,  991 26  NENINCE

Hľadá 
DETSKÉHO LEKÁRA/LEKÁRKU

 SO ŠPECIALIZÁCIOU – PEDIATER 

Bližšie informácie 
budú podané na tel:

do uvoľnenej pediatrickej ambulancie v Zdravotnom
 stredisku v obci Nenince. Priestory ambulancie boli 

nedávno zrekonštruované. Obec má 1380 obyvateľov, 
má široký  školský obvod a funkčnú Lekáreň Plus.     

 Najbližšie z okresov LV, LC, RS, ZV alebo 
 B. Ďarmoty (Maďarsko).   

Ubytovanie obec vie poskytnúť.

LADISLAV HÍVES, starosta obce

Traja zranení 
pri Sklabinej 

Vo štvrtok 15. apríla zasahovali 
hasiči z OR HaZZ V. Krtíš tak-
mer súbežne pri dvoch udalos-
tiach. Najprv v dopoludňajších 
hodinách zasahovali pri do-
pravnej nehode na známej 
križovatke pri obci Sklabiná, 
kde sa zrazili dva osobné auto-
mobily. V čase príchodu šty-
roch príslušníkov HaZZ tvorili 
automobily prekážku v križo-
vatke, pričom jedno z vozidiel 
skončilo mimo cestnú komuni-
káciu a v čase príchodu hasičov 

sa osoby nachádzali mimo vozi-
diel v opatere dvoch posádok 
zdravotných záchranárov. Prí-
slušníci na mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ odtiahli osobné vozidlo na 
bezpečné miesto, vozovku očis-
tili a umožnili prejazd vo všet-
kých jazdných pruhoch. Pri 
nehode sa zranili tri osoby.

Zásielku vyšetruje 
polícia 

Udalosť v súvislosti s doru-
čením obálky s obsahom ne-
známej bielej látky fyzickej 
osobe bola ohlásená v ten istý 
deň pred obedom. Operačný 
dôstojník na základe zistených 
skutočností vyslal na zásah au-
tomobil hasičskej záchrannej 
služby a cisternový automobil 
so 6 príslušníkmi, ktorí smero-
vali na okraj mesta V. Krtíš, 
kam bola obálka doručená. Z 
dôvodu vykonania dekontami-

HASIČI 150

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ, spracoval: Mgr. ŠTEFAN KOČI-

nácie zasahujúcich príslušníkov 
a odvozu neznámej látky do la-
boratória RÚVZ) v Banskej 
Bystrici boli povolané ďalšie sily 
a prostriedky z HS v Banskej 
Bystrici v podobe ekologického 
a sanitného automobilu. Prísluš-
níci na mieste zásahu vytýčili 
nebezpečnú zónu, izolovali oso-
bu, ktorá prišla do kontaktu s 
neznámou látkou a za použitia 
protichemických oblekov odo-
brali a odovzdali látku na analý-
zu. Po vykonaný potrebných 
úkonov príslušníkmi HaZZ bol 
následne priestor odovzdaný 
príslušníkom PZ.

np – 556 

cseryova.ruzena@azet.sk,  0905 409 219

Takéto jednoduché zadanie má naša 
redakčná ,,domáca" úloha. Ak chcete
získať peknú knihu, stačí ak nám 
napíšte príbeh o svojej mamičke 
- prečo ju máte radi, prečo si ju vážite; 
resp. ak ste ju stratili 
- čo pre vás v živote znamenala. 
Najkrajší príbeh odmeníme knihou. 

Moja mama 

hornacekova.pokrok@gmail.com
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Nateraz platí prakticky to, čo 
vlani – trénovať sa môže bez 
otvorených šatní a spŕch, každý 
športovec musí mať vlastnú 
fľašu s nápojom, ihriská musia 
byť vybavené dezinfekciou rúk 
a amatérske futbalové zápasy 
sú naďalej zakázané. Vlani v 
máji sme boli svedkami obdob-
ného stavu, no po chvíli sa si-
tuácia začala rapídne zlepšovať 
a obmedzené tréningy boli v 
platnosti len nakrátko. 
„SFZ rešpektuje všetky opatre-
nia, nariadenia a právne pred-
pisy, ktoré prijali štátne orgány 
a inštitúcie s cieľom ochrany 
verejného zdravia v súvislosti 
so znížením rizika šírenia ocho-
renia COVID-19 a bude sa 
nimi riadiť,“ reaguje Slovenský 
futbalový zväz vo svojom ofi-
ciálnom usmernení k vyhláške 
Úradu verejného zdravotníc-
tva. 
Od pondelka 19. apríla sa na 
tréningoch môže zúčastniť len 
sedem osôb vrátane trénera. 
„Za dodržiavanie podmienok 
je zodpovedný organizátor 
športovej aktivity, ktorý je po-
vinný zabezpečiť, aby bola 
športová aktivita vykonávaná v 
súlade s aktuálnymi právnymi 
predpismi a opatreniami prí-
slušných orgánov,“ nachádza sa 
v stanovisku SFZ. 
Zväz ďalej explicitne zdôraz-
ňuje, že seniorské futbalové 
súťaže sú naďalej pozastave-
né, a to až do odvolania. Ešte v 
marci sa ho-vorilo, že pred za-
čatím súťaží musia kluby 
riadne trénovať aspoň tri 
týždne. Ak by sa teda začalo 
naplno trénovať v máji, súťaž 
by sa mohla dohrať v júni, 
pričom 7. júla musia byť všet-
ky súťaže definitívne uzatvo-
rené. Aj tréningový proces a 
športové aktivity v kluboch sa 
riadia tzv. COVID semafo-
rom, na základe ktorého tur-
naje, športové kempy, príp-
ravné zápasy a pod. naďalej 
nie je možné usporadúvať. Si-

tuácia sa ale môže z týždňa na 
týždeň meniť – či už k lep-
šiemu, ale aj k horšiemu. Preto 
nám nezostáva nič iné, ako byť 
naďalej zodpovední, ostražití a 
dbať na dodržiavanie hygienic-
kých opatrení. Aktuálne platné 
obmedzenia pre každý okres 
nájdete aj na webe covidse-
mafor.sportcenter.sk. Po tom, 
čo do kolónky zadáte okres a 
šport, ktorý v ňom chcete vy-
konávať, dozviete sa všetky 
platné usmernenia, ktorými sa 
musíte riadiť.

Ako má vyzerať 
tréning od 19. apríla 

podľa SFZ? 
● Na tréningu, či už v exteriéri 
alebo interiéri, nemôže byť prí-
tomná verejnosť, rodičia či iné 
osoby s výnimkou trénera alebo 
osôb priamo zapojených do tré-
ningového procesu.
● Na tréningy je povolené aj 
využívanie športovísk v are-
áloch škôl, ak platné predpisy 
ich užívanie umožňujú.
● V prípade exteriérových 
športovísk je možné vytvárať 
sektory o veľkosti 800 m2 a sek-
tory musia byť od seba vzdiale-
né minimálne štyri metre a od-
delené značením, t. j. na kaž-

dom ihrisku môže v rovnakom 
čase trénovať  viac skupiniek 
ľudí v max. počte 6 + 1 za dodr-
žania vzdialenosti minimálne 
štyroch metrov a zároveň 
plochy 800 m2 na sektor. Skupi-
ny sa nesmú navzájom pre-
miešavať, každá funguje v sa-
mostatnom režime. 
● Pri všetkých aktivitách je po-
trebné dodržiavať minimálne 
dvojmetrové metre medzi špor-
tovcami. Ak to nie je možné, je 
potrebné upraviť organizáciu, 
formy a obsah tréningovej čin-
nosti.
● Po skončení tréningu bude 
vykonávaná dezinfekcia všet-
kých použitých tréningových 
priestorov, najmä tréningových 

pomôcok, dotykových plôch, 
kľučiek a podláh a hygienic-
kých zariadení.

 Reorganizácia 
definitívne odložená 

Pandémiou ochorenia COVID-
19 je výrazne poznačená už 
druhá futbalová sezóna. To má 
za následok o. i. aj odloženie re-
organizácie III. ligy mužov, o 
ktorej sa hovorilo už viac ako 
dva roky. „Konferencia SFZ 
mení uznesenie konferencie 
SFZ zo dňa 28. 2. 2020 k bodu 
11 tak, že schvaľuje reorganizá-
ciu III. ligy mužov od súťažné-
ho ročníka 2022/2023,“ nechal 
sa na začiatku apríla počuť Vý-
konný výbor SFZ. Za odloženie 
reorganizácie hlasovalo 78 de-
legátov, proti boli štyria. Na 
schválenie bolo potrebných 61 
hlasov.

Pravidlá pre 
dohratie sezóny 

Výkonný výbor SFZ v marci 
rozhodol o tom, že po skom-
pletizovaní dohrávok z jesennej 
časti, bude odohratých toľko 
kôl jarnej časti, koľko ich 
umožní termínový kalendár - 
nemusí ísť striktne len o polovi-
cu ročníka. Odohratie polovice 
všetkých zápasov je kľúčové, 
aby nedošlo k anulovaniu sezó-
ny. Základom je, aby tímy v 
rovnakej súťaži mali pri uzav-
retí sezóny na konte rovnaký 
počet odohraných zápasov (ne-
musí sa to týkať tímov, ktorých 
umiestnenie v tabuľke nerozho-
duje o postupe či zostupe). Po-
čet zápasov v jednotlivých sú-
ťažiach regionálnych a oblast-
ných futbalových zväzov môže 
byť rôzny. Nebude uplatnené 
ustanovenie súťažného poriad-
ku o nedostihnuteľnom ná-
skoku pri určení postupujúcich 
z nižších súťaží, ak sa neodohrá 
kompletná sezóna.

Tréningové déjà vu 
Keď sa vlani po bezprecedentnom anulovaní futbalových súťaží 
znovu rozbiehali tréningy, mnohí sme si mysleli, že podobná situá-
cia sa už nikdy nebude opakovať. Rok však ubehol ako voda, tak-
mer dvadsať týždňov zákazu vychádzania sa blíži ku koncu a my 
máme znovu radosť z toho, že kompetentné orgány napokon po-
volili športovcom robiť to, od čoho si viacerí už za ten čas odvykli 
– pravidelne športovať. Za normálnych okolností by sme v týchto 
týždňoch mali byť svedkami kľúčových zápasov, ktoré budú roz-
hodovať o postupujúcich a zostupujúcich. Spokojní však musíme 
byť s oficiálnym povolením, že sa na čerstvom vzduchu môžeme 
hýbať aspoň v malých skupinkách, a to aj bez rúšok.

Príklad vytvárania sektorov

-ŠK-

Na zákaz skupinových tréningov doplácala najmä mládež, ktorá
sa na chvíle strávené na ihrisku určite veľmi teší. Foto z júla 2020. 

samostatné vstupy a výstupy, nepremiešavanie skupín
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Spoločnosť Agro Čelovce s.r.o. 

Bližšie informácie na čísle: 047/48 831 21

 Príjme do zamestnania:  

 Mzdové podmienky:  
 700 €/mesačne + odmeny  

• TRAKTORISTU
• OPRAVÁRA 

•  POĽNOHOSPODÁRSKEHO ROBOTNÍKA

Dolinka 241

 sadbové zemiaky vysokej kvality 
     osvedčené v našej oblasti  
 holandské odrody:  colomba - sunita - adora   
 nemecké odrody:  anuschka - agria - marabel 
     a ružové laura 
 Ďalej celoročne ponúkame:  konzumné zemiaky, 
    cibuľu a kapustu 
    a kvalitné organické hnojivo Italpolina - NPK 

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 +421 911 511 445
Seriózni záujemcovia, ktorí majú skúsenosti, sa môžu hlásiť 

v pracovné dni  od 8.00 - 15.30 hod. v pracovné dni, tel. kontakt:  

 

 

    Ženu/muža na prácu asistentky (Ide o prácu v kancelárii + výjazdy mimo 
kanceláriu), výhodou je znalosť angličtiny či taliančiny. Plat 1000 € v čistom 

    pracovníka so skúsenosťou na prácu pri pásovej píle Primultini  - obsluha, 
rezanie materiálu plat cca 1000 - 1200 € v čistom. 
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