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Elektromobily a plug-in hybri-
dy (t.j. automobily so spaľovací 
motorom aj s elektromotorom) 
spoznáte nie len podľa dizajnu 
odrážajúceho dobu, ale aj pod-
ľa zelenej ŠPZ, tichej prevádz-
ky a v premávke aj podľa 
okamžitého zrýchlenia. Ich 
batérie musíte dobíjať z 
elektrickej siete, a teda pokojne 
aj z domácej siete, no alfou a 
omegou nákupu elektromobi-
lov na Slovensku je sieť dobíja-
cích staníc. Tá je momentálne 
pomerne riedka, čo mnohých 
od nákupu takého auta odrá-
dza, no situácia sa postupne vý-
razne zlepšuje. Samozrejme, 
elektromobily sa dajú nabíjať 
aj z domácej siete, no tu nastá-
va problém u obyvateľov, ktorí 
bývajú v panelákoch.
Zvýšiť kvalitu života svojich 
občanov sa budovaním dostup-
nosti služieb a občianskej vyba-
venosti snaží každá samosprá-
va. Obce Slovenské Ďarmoty (a 
tiež aj Ipeľské Predmostie) na 
vlnu elektromobility nabehla 
včas a v jej centre už niekoľko 
mesiacov stojí verejná nabíjacia 
stanica pre elektromobily spo-
ločnosti ejoin. Obe obce tak zís-

kali istú konkurenčnú výhodu a 
obyvatelia, ktorí si v obciach či 
ich okolí budú hľadať nové bý-
vanie, môžu prihliadať aj na 

túto skutočnosť. Ešte začiat-
kom roka nám výstavbu nabí-
jacej stanice v areáli Strednej 
odbornej školy vo V. Krtíši po-
tvrdil aj jej riaditeľ Ing. Ján 
Valocka.
Ako nás informovala starostka 
S. Ďarmôt Mgr. Denisa Árvay-
ová, v centre S. Ďarmôt – na 

parkovisku pri potravinách 
COOP Jednota, sa naraz môžu 
nabíjať dva elektromobily.
„Stojanová samostatná a verej-
ne prístupná nabíjacia stanica 
je prístupná 24 hodín denne. 
Za dobitie batérií vo svojom 
aute môže vodič zaplatiť rôzny-
mi spôsobmi – kreditnou kar-
tou, cez telefón a QR kód, ale aj 
nabíjacou kartou od spoločnos-
ti, ktorá nabíjačku prevádzku-
je,“ opisuje starostka. Projekt 
výstavby nabíjacej stanice mo-
hol vzniknúť vďaka výzve 
Ministerstva hospodárstva, kto-
ré na jej vybudovanie prispelo 
sumou 4 621, 79 EUR. Nabíjač-
ka má dva konektory Typ2 
(Mennekes, podľa normy IEC 
62196), pričom jej výstupný vý-
kon je 2 x 11 kW. Tento druh 
konektoru je univerzálny a 
dnes ho má už väčšina elektro-
mobilov a plug-in hybridov, po-
užívajú ho aj automobily Tesla.

 Rastie ponuka i záujem  
Podľa správ z konca apríla sa 
globálny predaj elektromobilov 
v prvom štvrťroku medziročne 
zvýšil o 140 percent na 1,1 mili-

óna vozidiel. K rastu predaja v 
Európe a v Číne prispieva 
sprísňovanie emisných noriem 
a tiež štátne subvencie, no v 
Rusku, Afrike či Južnej Ameri-
ke je elektromobilov veľmi 
málo.
Na nákup  elektrických áut pri-
spieva aj vláda. Na jeseň 2019 
sa balík 6 miliónov EUR minul 
za 4 minúty. Podpora na 
elektormobil bola vtedy 8 000 
EUR a na plug-in hybrid 5 000 
EUR. Ďalšia podpora a výzva  
ministerstva by mala byť vypí-
saná na konci tohto roka. 
Minister hospodárstva R. Sulík 
však záujemcom o kúpu odpo-
rúča, aby sa do výzvy zapojili 
už teraz, peniaze budú vyplate-
né spätne.
Na Slovensku ponúkajú impor-
téri až 45 druhov elektromobi-
lov, pričom ponuka sa rozrástla 
výrazne najmä vlani. Medzi 
najlacnejšie elektromobily sa 
na Slovensku zaraďujú koncer-
nové dvojičky Škoda Citigo-e 
iV a Volkswagen e-UP, Smart 
EQ fortwo a forfour, Citroen 
C-ZERO, Nissan Leaf či Peuge-
ot e-208. Ich dojazd je spravidla 
už vyšší ako 250 km.
                                            

Slovenské Ďarmoty ukazujú, že žijú v súčasnosti 
Niekoľko z nich nájdete pravidelne brázdiť už aj cesty nášho 
okresu. Podľa niekoho vyzerajú futuristicky či príliš moderne, 
no súčasný dizajn elektromobilov musí kopírovať dobu, ktorú ži-
jeme. Už 21 rokov sme totiž v novom tisícročí...

Už túto nedeľu majú sviatok všetky dobré mamy. Ak máte to šťastie, že ich ešte máte, nezabudnite ich navštíviť
 a podarovať im kvietok. Za všetkých, ktorí už, žiaľ, mamu nemajú   – to krásne napísala   pani EVKA ŠÓŠOVÁ: 

Mamička moja, 
do ticha hrobu 

s pokorou píšem slová: 
Myslím na Teba zas 

a znova. 
Chýba mi vrúcnosť, 

čo nám unikla 
v precválanom čase. 

Viem, dlh máme 
voči Tebe. 

Určujem si doživotne 
platiť úroky za ne, 

hoci stále cítim mäkkosť 
Tvojej dlane, 

hlas Tvoj znie mi v srdci: 
,,Dieťa moje, ako sa za 
všetko odvďačím ti?“ 

Tvoja dcéra slzami 
vďaky kropí kvetiny

 v kytici, nezabudne 
pestovať lásku 

tak ako Ty.

 ...a teraz máme anje-
lika v nebi, ktorý na 
nás dáva pozor a 
chodí k nám v noci 
potajomky dať nám 
dobrú noc a vtedy sa 
malý Miško vždy zo 
sna usmieva.  
Maminka, stále mys-
lím na to, čo všetko si 
naučila svoju vnučku 
Mišinku a teraz je 
rad na mne naučiť to 
všetko nášho Mišiači-
ka.
Škoda, že si ho ne-
stihla spoznať... tak ti 
prinesie aspoň kvie-
tok, čo sám odtrhne na 
lúčke len pre Teba.“ 

Takéto pekné vyznanie napísala Bc. MARTA PAVLOVOVÁ svojej mamine do neba. Dnes, keď je už sama mladou starou mamou si 
ešte viac uvedomuje, čo znamená, keď z nášho života navždy odíde najdôležitejšia bytosť na tejto planéte, ktorá nám dala najväčší 
dar – DAR ŽIVOTA. Všetkým mamám k ich sviatku želajú všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a lásky mama a babina Marta 
(foto 1), dcéra a mama Michaela a synček a vnúčik Michael (foto 2). 

1. 2.

,,Maminka tu bola pre nás celý život a predsa tak krátko...

-ŠK-
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Vaše významné jubileum, ktoré oslávite 
12. mája  je malým zastavením pri jej čítaní. 

Prajeme Vám, aby ste si knihu života aj 
v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou 
životnou múdrosťou a rozvahou. 
Potom všetko čo do nej vpíšete, zostane v srdciach 
Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že 

Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných. 
Veľa pevného zdravia, šťastia a Božieho požeh-
nania nášmu drahému 

MILANOVI ŠICHTOVI 
z Veľkého Krtíša, dlhoročnému pracovní-
kovi na Bani Dolina k jeho krásnym 75 
narodeninám praje syn Milan s vnukom 
Tibkom, dcéra Mariannka s partnerom Ru-
dinom, vnúčatká a Barborka a Emmka ako 
aj ostatná rodina, priatelia a známi.

  

Drahý náš otecko, 

Náš život sa podobá knihe. 
Múdry človek premýšľa 
pri jej čítaní, pretože vie, 
že ju môže čítať iba raz. 

       najlepšie k narodeninám! 
prajeme Vámv šetko

 

Koľko krásy unesie malá sedmokráska
a koľko dobra sa zrodí v srdci, 

keď naplní ho Božia láska. 
Lebo Ty si jej nádejou, Pane Hospodine,

Tebe dôveruje od svojej mladosti. 
Nezavrhni ju v čase staroby, 

aj keď jej sila mizne, Ty ju neopusti. 
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána, 

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

 pre našu 
EDITKU BELLOVÚ 

z Veľkých Zlievec od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar 
zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu ešte dlhé 

roky v šťastí, radosti a láske pokojne žila, 
K jej krásnym 80-tinám blahoželá bývalá 
susedka Katka s maminou a Džekinkou. 
Máme Vás radi. 

Z nebíčka na Editku už dlhé roky 
dávajú pozor manžel s dcérou Ivetkou. 

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána  

 ĽUBICA KRIEGLER: ,,Mama, tá ktorá ma pod srdcom 
nosila. Tá jediná, ktorá sa trápila, keď ma rodila. Ďakujem ti za 
lásku, ktorú mi stále dávaš, za to, že o mňa aj v dospelosti 
strach mávaš. Ďakujem Ti, že si. Ľúbim Ťa.“ PRISKA AUSTO-
VÁ, odpovedala Ľubici Kriegler: ,,Ja ďakujem dcérka, že si sa 
narodila práve mne. Veľmi Ťa ľúbim.“

 MIŇKA NEMČEKOVÁ: ,,Ja by som chcela poďakovať 
mamine: Maminka, z celého srdca Ti ďakujem, že si ma nauči-
la a stále ma učíš byť skvelou matkou, pretože si mi ňou každý 
jeden deň. Vždy Ťa budem milovať najviac na svete.“ 
 MONIKA RYCHLOVSKÁ:  ,,Bohužiaľ, moja maminka už 
nie je medzi nami. Chcela by som jej povedať do neba, že ju 
veľmi ľúbim a ďakujem za všetko,  čo pre mňa a mojich súro-
dencov urobila. Zo srdca veľké ďakujem.
 MIŠKA PAVLOVOVÁ: ,,Že teraz, keď už som aj ja mama, 
som ju pochopila, že ju ľúbim a ďakujem, že je najlepšia mama 
babka na svete.“  MARTA PAVLOVOVÁ odpovedala svojej 
dcére Miške:,, A ja ďakujem, že mám takú super dcéru, čo mi 
dala takého rozkošného vnúčika, a že je síce tvrdohlavý, ale je 
krásny a ešte aj múdry.“ 

 TERKA TÓTHOVÁ: ,,Bohužiaľ už moja maminka nežije 
dlhých 27 rokov, stále mi chýba. Som jedináčka,  takže sme boli 
veľmi blízke a naviazané na seba. Veľmi som ju ľúbila, aj teraz 
po toľkých rokoch. Teraz som aj ja matkou a viem, čo znamená 
sa starať, strachovať, báť sa o dieťa. Takže do neba posielam 
veľké ĎAKUJEM za všetko, čo pre mňa urobila,  a že ju vždy 
budem ľúbiť. Aj ocina, ktorý tiež je tam s ňou. A len toľko by 
som chcela dodať: ,,Majte radi svoje matky, otcov a hovorte im, 
ako ich ľúbite,  kým žijú, lebo keď odídu, už je neskoro si hovo-
riť, že prečo som neurobila viac pre nich. Ďakujem Bohu, že 
som ich mala.
 TETE VARGOVÁ SPODNIAKOVÁ: ,,Keby som vedela, že 
tak skoro odídeš, bozkávala by som ta každý deň.“ 
 MARTA ČERNÁKOVÁ: ,,Ja by som chcela svojej mamine 
poďakovať za všetko, čo pre nás celý život robila a stále robí. 
Veľmi si to vážime a ľúbime ju nadovšetko.“ 

 PATTY BERKYOVÁ: ,,Ja by som jej povedala, kebyže je tu 
pri mne,  že ju neskutočne milujem, najviac na svete a ďakujem 
jej za všetko a že je pre mňa všetko.“  
 TATIANA ROSENBERGOVÁ: ,,Veľké ĎAKUJEM pre 
moju maminku.“ 
 ZUZANA PAPPOVÁ: ,,Že jej ďakujem, že je aká je, aká nás 
vychovala, že mi dala život, že mi dala skvelú sestru a úžasného 
brata... že ďakujem ť za všetko, čo robí pre mňa a moju rodinu. 
Vždy pri nás aj s ocinom stoja a keď môžu, pomôžu.“    

 MATÚŠ KÓŠA: ,,Že ďakujem za najlepší život, ktorý žijem. 
REAL BIKE LIFE.“ 
 ANNA ŠUĽANOVÁ: ,,Slovo Ď. A. K. U. J. E. M.!“ 

O mame, najdrahšej bytosti na svete, poznáme nespočetné 
množstvo krásnych básní, piesní, myšlienok a citátov a ťažko vy-
brať ten najkrajší. My sme sa vás na FB stránke spýtali, že čo by 
ste chceli odkázať svojej mame k sviatku matiek, ktorý bude už 
túto nedeľu. Napísali ste nám : 

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

V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
V lučenskej nemocnici sa narodili tieto bábätká z nášho okre-
su: 14. 4. Emily Čajkovská z V. Krtíša; 17. 4. Simona zo Želo-

viec; 19. 4. Viktória z D. Strehovej; 21. 4. Sofia z Pôtra; 
21. 4. Rebeka z Balogu n. I.; 29. 4. Liliana z M. Kameňa; 

29. 4. Rebeka z D. Strehovej; 29. 4. Matúš z V. Krtíša; 
1. 5. Ema zo S. Plachtiniec; 2. 5. Liliana z V. Krtíša; 

3. 5. Liliana Richarda z Kosihoviec; 4. 5. Kevin z Opat. N. Vsi. 
Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Niekedy je sila materstva väčšia ako prírodné zákony.

K životu nedostanete návod. Dostanete matku.

Matky sú ako gombíky. Všetko držia pohromade.

Matkine objatie trvá dávno po tom, čo vás pustila.

Peknou knihou sme sa tento týždeň rozhodli  odmeniť 
TERKU TÓTHOVÚ, ktorá si ju môže prevziať u nás v redakcii. 

Mnohí ste už pred časom reagovali na našu výzvu a prišli ste si fotky 
prevziať.  No ešte stále je ich u nás v redakcii dosť.  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 fotografií vašich blízkych

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

29. 4. Libuša Ďurfinová (* 1970) z Veľkého Krtíša 
30. 4. Anna Šimúnová (* 1939) z Horných Príbeliec   

30. 4. Vladimír Bobiš (* 1960) z Dačovho Lomu
30. 4. Anna Gorázová (* 1941) z V. Krtíša 

4. 5. Stanislav Rég (* 1965) zo Želoviec  
                                                              Česť ich pamiatke!

Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho je
 v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom. 

Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo Ti biť,
 ale zaspal si, hoci si chcel ešte žiť. 

Keby tak mŕtvych vzkriesil náš hlas 
a láska by divy robila, nikdy by Ťa

zem čierna nebola prikryla.
Dňa 9. mája 2021 si pripomíname 

prvé smutné výročie, ako nás po ťažkej chorobe vo veku 
57 rokov opustil náš drahý manžel, otec, brat, švagor a zať 

JOZEF BABIAK z Veľkej Vsi nad Ipľom. 
S láskou spomína manželka, synovia, svokrovci, 

súrodenci a švagriná s rodinou.

Ruky stisk dnes Vám už nemôžem dať,
dotĺklo srdce, odišli mi sily, 

lúčim sa s každým, kto ma mal rád. 
S bolesťou a zármutkom v srdci 

oznamujeme, že nás 20. apríla 2021 náhle 
opustil vo veku nedožitých 87 rokov 
náš milovaný otec, starký, prastarký, 

svokor, švagor a príbuzný 
PAVEL GAŠPAR zo Sklabinej 

(*5. 5. 1934 - †20. 4. 2021). Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli 
odprevadiť na jeho poslednej ceste 26. apríla 2021 

do Rímskokatolíckeho kostola u Saleziánov v Banskej Bystrici, 
Sásovej. Zarmútená rodina: syn Paľko s manželkou, dcéra Anka 

s manželom, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Lúčim sa s Vami, moji milí

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo,
 osud vzal. Odišiel si nám všetkým, 

ktorí Ťa mali radi. Odišiel si bez toho,
 aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 

Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, 
čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí

 a zabudnúť nedovolí.
So smútkom v srdci sme si dňa 5. mája 2021 
pripomenuli druhé výročie, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec    

ŠTEFAN BOBÁK z Hrušova. 
S láskou spomínajú manželka Margita, dcéry Gitka, 

Monika a Beata s rodinami a syn Peter s rodinou.

Dva roky bez Teba

Stále nám veľmi chýbaš

Zhasli oči plné lásky mojej drahej maminky, nezhasnú však nikdy 
na ňu v srdci moje spomienky. Odišla si, mamička, 
nevieme kam, spomienka na Teba zostane nám.
Dňa 12. mája 2021 si pripomíname tridsiate 

výročie, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, starká a prastarká 

MÁRIA GYÖRGYOVÁ z Veľkého Krtíša. 
S láskou spomína 

syn Jaroslav s manželkou Vierkou, vnučka 
Lucka s rodinou a vnuk Lukáško s priateľkou. 

Spomíname, mamička drahá 

Dopravní policajti z Veľkého 
Krtíša riešili v strede posledné-
ho aprílového týždňa neobvyk-
lú dopravnú nehodu. Ako infor-
moval por. Ing. Mário Bóna z 
Krajského riaditeľstva policaj-
ného zboru v Banskej Bystrici, 
55-ročný vodič (J. R.) na Ulici 
Školskej vo V. Krtíši pri cúvaní 
narazil do dopravného zrkadla. 
Po príchode policajnej hliadky 
bol vodič podrobený dychovej 
skúške, pri ktorej nafúkal až 
2,67 promile. Na mieste bol pre-
to zadržaný a jeho ďalšie kroky 
mierili do policajne cely. Okres-
ný súd Veľký Krtíš následne 29. 
apríla vydal trestný rozkaz, kto-
rým uznal vinným J. R. z preči-
nu ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky, za čo mu uložil 
peňažný trest vo výške 700 
EUR a pre prípad, že by bol vý-
kon peňažného trestu úmyselne 

zmarený, mu ustanovil náhrad-
ný trest odňatia slobody vo vý-
mere 4 mesiacov. „Zároveň mu 
uložil trest zákazu činnosti ve-
denia motorových vozidiel v 
trvaní jedného roka. Rozhod-
nutie je právoplatné keďže ob-
vinený sa vzdal práva podať 
odpor,“ doplnila pre POKROK 
hovorkyňa Krajského súdu v 
B. Bystrici Mgr. JUDr. Nina 
Uhrovičová.

Po tom, čo po páde z okna 
prišla na konci marca pri pre-
voze leteckou záchrannou služ-
bou o život 26-ročná žena, rov-
nakou smrťou zomrela 29. 
apríla aj jej 51-ročná mama 
Libuša. Tá pravdepodobne 
psychicky neuniesla smrť svo-
jej dcéry, po ktorej mala byť 
niekoľko týždňov aj hospitali-
zovaná na psychiatrickom od-
delení v Rimavskej Sobote. 
Pravdepodobne aj preto sa 
pohreb 26-ročnej Martiny 
konal až štyri týždne odo dňa 
jej smrti. Príčinou smrti matky 
aj dcéry bol pád z tretieho po-
schodia bytového domu v cen-
tre V. Krtíša. „Polícia vo V. Kr-
tíši začala trestné stíhanie pre 
prečin usmrtenia. V prípade 
bola nariadená súdna pitva a 
je v štádiu vyšetrovania. Po-
drobnejšie informácie k prípa-

du, keďže ide o citlivý prípad, 
nezverejňujeme,“ uviedla pre 
POKROK mjr. PhDr. Mária 
Faltániová z Krajského poli-
cajného prezídia v B. Bystrici. 
Ležiacu nehybnú osobu krátko 
pred šiestou hodinou ráno 
uvidela náhodná okoloidúca a 
o 5.50 hod. na miesto smerova-
la zdravotná záchranná služ-
ba, ktorej pracovníci žene už 
nedokázali pomôcť.

 ČIERNA KRONIKA 

-ŠK-

Sám sebe nastavil zrkadlo  Rodinná tragédia 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám
 všetkým, už nič nie je také, 

ako bolo pred tým. Už niet návratu
 ani nádeje, len cesta k hrobu
 nás k Tebe privedie. 

Dňa 1. mája 2021 nás nečakane 
vo veku dožitých 73 rokov

 opustil náš drahý manžel,
 otec a starý otec MILAN MIŽÚR z Veľkého Krtíša.

S láskou na Teba spomína manželka, synovia, 
vnučky a vnuci a celá smútiaca rodina.

Stále nám budeš chýbať

 Miesto tragédie.  



POKROK 510. máj 2021

 O maličkej a trochu ne-
tradičnej škole sme sa roz-
právali s Dankou Holíkovou 
(riaditeľka, učiteľka, špeciálna 
pedagogička) a Slávkou Ma-
kovníkovou (socioterapeutka, 
asistentka učiteľa).
,,Okrem toho, že sme kolegyne, 
sme aj priateľky, obidve zdie-
ľame nadšenie pre slobodu vo 
vzdelávaní, rešpektujúci, demo-
kratický a ľudský prístup k de-
ťom aj k ich rodičom. Hľadali 
a prirodzene sme utvárali také 
prostredie školy, kde sa nám 
bude všetkým dobre žiť, snaží-
me sa tvoriť školu, do ktorej 
deti chodia bez strachu a rady, 
školu, ktorá je otvorená pre 
rodiny žiakov ale aj pre členov 
širšej komunity. Zdieľame hl-
boké vnútorné rešpektovanie 
inakosti a rôznorodosť našej 
školy je pre všetkých zúčast-
nených obohatením. Všetci sa 
spolu navzájom veľa učíme.
Naša škola chápe prostredie 
rodiny žiaka ako veľmi dôležité 
s tým, že predpokladom úspe-
chu žiaka je spolupráca s rodič-
mi. Pretože rodina formuje 
osobnosť žiaka primárne, po-
važujeme za veľmi dôležité, 
aby rodičia dobre rozumeli zá-
merom a cieľom školy a aby 
poznali metódy a formy práce  
s deťmi. Vzájomné porozume-
nie a dôveru medzi rodičmi, 
deťmi a učiteľmi budujeme na 
individuálnych stretnutiach, 
vzdelávacích seminároch, we-
binároch i na rôznych iných ak-
tivitách  už pred zápisom detí 
do našej školy.“ 

 Na ktoré aspekty kladiete 
najväčší dôraz a čo je vašou 
prioritou? 
,,Za veľmi dôležitú považujeme 
kvalitu vzťahov a sociálnych 
procesov, preto dbáme na vy-
tváranie bezpečnej klímy a 
priateľskej atmosféry, ktoré po-
važujeme za predpoklad kvalit-
ného učenia. Podporujeme spo-
lupatričnosť komunity školy, 
vzájomný rešpekt, ohľadupl-
nosť, otvorenú komunikáciu a 
pomoc. 
Sme neplnoorganizovaná škola. 
U nás sa spolu vzdelávajú deti 
prvého stupňa. V škole sa 

vzdelávajú deti z našej obce,  
deti s postihnutím vozia rodičia 
z Veľkého Krtíša, Lučenca a 
okolia, dokonca aj z Krupiny. 
Doma vzdelávané deti (zdravé i 
s postihnutím) navštevujú ško-
lu podľa aktuálnej potreby a 
privážajú ich rodičia. Ide sa o 
deti z celého Slovenska. Špeci-
fické charakteristiky našej ško-
ly umožnili v malom kolektíve 

vzdelávanie bežných detí spo-
ločne s deťmi s rôznymi typmi 
znevýhodnení, ale aj s nada-
ním. Vzdelávanie má výrazne 
individuálny charakter, berie 
ohľad na potreby a špecifiká 
daného dieťaťa. 
Prirodzene sa tu vytvorili aj 
podmienky pre vzdelávanie de-
tí s autizmom a Aspergerovým 
syndrómom, ktoré nás postup-
ne začali vyhľadávať aj  zo  šir-
šieho okolia, a tiež formou do-
máceho vzdelávania či indivi-
duálneho vzdelávania zo zdra-
votných dôvodov.“ 

 Koľko detí vzdelávate den-
ne? 
,,Priamo je to desať detí denne, 
doma vzdelávaných je dvanásť 
a päť detí sa vzdeláva individu-
álne kôli svojmu postihnutiu. 
Tohto roku budeme mať opäť 
vyšší počet žiakov. 
Už tretí rok sa v maličkej škole 
učia spoločne deti zdravé i pos-
tihnuté (špeciálne). Okrem toho 
je v škole niekoľko detí vzdelá-
vaných formou domáceho 
vzdelávania. Počet žiakov za tri 

roky narástol o 200%. 
Kým v roku 2018 bolo v škole 
len 8 žiakov, v nadchádzajúcom 
roku ich bude takmer 40. Vo 
výchove a vzdelávaní vychá-
dzame z tvorivo – humanistic-
kého modelu vzdelávania, prin-
cípov demokratického školstva, 
konektivizmu a inklúzie. 
Alternatívne prístupy k výcho-
ve a vzdelávaniu vyhľadáva 

čoraz viac rodičov. Naša škola 
postupne získava prívlastok „in-
kluzívna“ aj preto, že v jednej 
škole i skupine trávia spoločne 
čas deti zdravé, špeciálne, ich 
rodičia, členovia  komunity, či z 
času na čas nadšenci pre tento 
prístup k životu a vzdeláva-
niu.“

 Majú rodičia možnosť podie-
ľať sa na procese vzdelávania?  
,,Áno, pri vzdelávaní posti-
hnutých detí nám pomáhajú 
ich rodičia, ktorí im robia asis-
tentov. Je to pre ne veľmi dô-
ležité, lebo potrebujú kolektív a 
pobyt v ňom im pomáha napre-
dovať. Malá škola – ako táto 
naša – je pre ne konfortnejšia, z 
rôznych dôvodov (individuálne 
vzdelávanie šité každému na 
mieru, bližšie a osobnejšie 
vzťahy, ochota komunity prijať 
deti s odlišnosťami...).
Už tri roky sú súčasťou našich 
tried a za toto obdobie, ako ich 
vzdelávame, sme nadobudli skú-
senosti s nimi a zistili sme, že sú 
veľkým obohatením aj pre os-
tatné deti.“

  Ako ste zvládali pandémiu? 
,,Naši žiaci nám už chýbali, lebo 
po vianočných prázdninách sa 
na tunajšej škole nevyučovalo 
až do prvej tretiny marca a po-
tom sa zase škola zatvorila v 
dôsledku toho, že pre rodičov 
bolo problematické dochádzať 
za testovaním. Túto situáciu 
škole pomohol vyriešiť obecný 
úrad, kde sa každý týždeň až 
do súčasnosti realizuje testova-
nie.
Škola sa otvorila pred Veľkou 
nocou približne na dva týždne 
a po mini prázdninách je otvo-
rená opäť a ako všetci dúfajú, 
bude až do konca tohto škol-
ského roka. Počas obdobia, ke-
dy nemohli chodiť do školy, de-
ti sa učili tak ako inde - dištan-
čne, no boli aj také deti, ktoré 
dostávali úlohy do rúk, lebo ne-
mali pripojenie na internet, tie 
mali, samozrejme, učenie ešte 
náročnejšie, preto sa veľmi teší-
me, že sa situácia zmenila: Sme 
radi, že sa konečne škola mohla 
otvoriť, lebo už všetkým deťom 
chýbala – po sociálnej aj vedo-
mostnej stránke. Deti sú tu u 
nás šťastné, majú radosť zo 
vzájomných kontaktov, učia sa 
rešpektu a tolerancii voči svo-
jim rovesníkom aj tým, že sa 
spolu hrajú aj učia. Samé nám 
hovorili, že im už chýbali spolu-
žiaci, hoci sa mohli mnohé 
vzdelávať aj doma, no samé si 
uvedomovali, aký je pre ne dô-
ležitý kontakt s rovesníkmi.“

 Venujete sa školákom so špe-
ciálnymi potrebami a spôso-
bom výučby, máte pri škole aj 
materskú školu, ktorá by deti 
pripravovala na váš typ vyučo-
vania? 
,,Momentálne nemáme. Poslali 
sme na Ministerstvo školstva  
veda, výskumu a športu SR žia-
dosť, kde žiadame o zmenu 
školy na plnoorganizovanú – 
rozšírenie školy o druhý stupeň. 
V žiadosti sme o.i. zdôvodnili 
náš záujem o vzdelávanie detí v 
predškolskom veku, t. j., v rám-
ci predprimárneho vzdeláva-
nia, aby sa tak zabezpečila pri-
rodzená kontinuita vzdeláva-
cieho procesu pre deti z našej 
lokality vzhľadom na charakte-
ristiky prostredia (nízke osíd-
lenie, veľké vzdialenosti, nízky 
socio-ekonomický status). Ten-
to prístup je v súlade s inkluzív-
nymi charakteristikami školy, 
vrátane prirodzenej vekovej in-
klúzie prostredníctvom vzdelá-
vania súrodeneckých skupín.“ 

Niekoľkomesačné prázdniny s malými prestávkami mali aj deti zo Základnej školy vo Veľkých 
Zlievcach, ktorá nesie prívlastok „inkluzívna“ (resp. vzdelávanie prebieha v inkluzívnom prostredí, 
inkluzívny koncept). Po škole sa im už cnelo, čo dokazuje aj niekoľko odpovedí, ktoré sme si vypoču-
li: ,,...veľmi som sa tešil na školu, aj keď som čítal knihu, ktorú som dostal ešte pred narodeninami. 
Škola mi chýbala...“ ,,...na školu som sa najviac tešil, lebo som sa dozvedel, že budem v telke.“ 
,,...škola mi veľmi chýbala, lebo doma som sa už začínal nudiť. Keď bolo pekne, tak som sa hral von-
ku, ale keď bolo zlé počasie, nebolo to dobré...“ 

Všetky deti potrebujú kolektív svojich rovesníkov 

Pokračovanie v budúcom čísle.

V odpovediach nášho rozhovoru sa výborne dopĺňali Danka 
Holíková (vľavo) a Slávka Makovníková (vpravo), ktoré si roz-
umejú a navzájom si pomáhajú. 

-JANA KAMENSKÁ-
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Už pri vstupe do predajne vás 
príjemne prekvapí rôznorodosť 
sortimentu. Nájdete tu mäsá ku-
racie, bravčové i mäsá pre gur-
mánov – vykŕmenú kačacinku, 
hovädzinu a teľacinu. Na kva-
litu tovaru tu veľmi dbajú a vy-
berajú si iba osvedčených do-
dávateľov, ktorí im dodávajú 
mäso a vyrábajú chutný sorti-
ment údených aj neúdených 
výrobkov z mäsa. Aby sme vy-
menovali zoznam všetkých vý-
robkov – na to by nám asi ne-
stačila ani na jedna novinová 
strana, preto je aj v tomto prí-
pade lepšie sa ísť do predajne 
pozrieť, ako iba o nej čítať. 
 O začiatkoch podnikania 
hovoria majitelia predajne Mä-
siarstvo Lugner Bernarda He-
gedűšová  a Tomáš Bartal. 

,,V obchode s mäsom a jeho vý-
robkami sme začali podnikať 
pred desiatimi rokmi. Praktic-
ky sme pokračovali v tom, čo 
začala moja svokra,“ vysvetľu-
je Tomáš Bartal.
,,Spočiatku sme predávali for-
mou pojazdných predajní, ne-
skôr sme otvorili predajňu vo 
Vinici, ktorú neustále rozširu-
jeme priestorovo aj tým, že sme 
zvýšili rôznosť tovarom. Pridali 
sme napríklad predaj zeleniny, 
mliečnych  výrobkov a iných 
základných potravín. Situácia 
sa vyprofilovala tak, že sme sa 
rozhodli mať jednu predajňu v 
okresnom meste, lebo sme zisti-
li, že ľudia dbajú aj na kvalitu a 
sú ochotní si za ňu aj zaplatiť, 
pretože veľa Veľkokrtíšanov 
nás navštevovalo aj vo Vinici, 
lebo tam chodili na nákup 
údenín a kačaciny. Môžem s 
čistým svedomím povedať, že 
máme najkvalitnejšie výrobky 
a mäso – hoci nie sú najlacnej-
šie. Kto si potrebuje nakúpiť 
lacnejšie, tomu vychádzame v 
ústrety tým, že každý týždeň 
dávame zľavy na iný druh mä-
sa či výrobku.“ 

 Ktorých producentov upred-
nostňujete? 
,,Nevyberáme si podľa zná-
mych značiek. Uprednostňu-
jeme skôr malých dodávateľov 
a spracovávateľov, lebo sme 

presvedčení, že títo robia kvalit-
nejšie výrobky. Pri výrobe klo-
bás – napríklad keď robia sto 
kilogramov výrobku, vedia lep-
šie dodržať kvalitu, no najmä 
dávame prednosť tým, ktorí 
nepoužívajú chémiu. Dodávate-

ľov máme zo Slovenska aj Ma-
ďarska – od každého sa snaží-
me odoberať to najlepšie. Na-
príklad zvykneme mať 2 – 3 
mesiace rovnaké druhy klobás 
a po tomto čase ich obmeníme, 
aby mali zákazníci možnosť vy-
brať si z nových iných chutí.“ 

 Porovnajte, čím sa líšia slo-
venskí a maďarskí dodávate-
lia?  
,,Maďari majú veľmi dobré a 
chutné údené výrobky – klobá-
sy, šunky – majú skrátka iné 
postupy pri ich spracúvaní. Slo-
venskí dodávatelia zase vyrába-
jú dobré jaternice, paprikovú 
slaninku, tlačenku – vedia ula-
hodiť chuti našich zákazníkov. 
Vôbec sa nebránime aj ďalším 
ponukám, budeme radi spolu-
pracovať aj s ďalšími dodáva-
teľmi. Radi vyskúšame nové 
výrobky a podľa toho si vybe-
rieme na predaj tie, ktoré chu-
tia aj nám a zároveň musia 
spĺňať aj podmienku, aby boli 
kvalitné. Svedčí o tom aj prí-
klad, že sme teraz našli dodáva-
teľa z Maďarska z Békéscsaby, 
ktorý nám bude dodávať svoje 
špeciality, ako napr. údená klo-
bása so slivkovým lekvárom. ☺ 
Našu ponuku chceme rozširo-
vať o farmársku hydinu-tany-
asi csirke - farmársku sliepku. 

Farmárska sliepka na rozdiel 
od bežnej sliepky z veľkochovu 
je chovaná tradičným spôso-
bom s prístupom k voľnému 
výbehu. Jatočná hydina je v do-
krmovej fáze chovaná na kuku-
rici a pšenici, vďaka čomu má 

kurča farbu s nádychom dožlta, 
jej mäso je preto oproti bežnej 
hydine tmavšie a šťavnatejšie.“ 

  Prečo ste sa rozhodli ve-
novať neľahkému podnikaniu 
v oblasti predaja mäsa a výrob-
kov z neho? 
,,To rozhodnutie prišlo akosi 
prirodzene. V tejto oblasti pod-
nikala matka mojej partnerky, 
a tak sme sa podujali v tomto 
pokračovať. Prekonali sme nie-
ktoré prvotné prekážky a vy-
pracovali sme sa do súčasného 
spôsobu predaja – a to, že sme 
si nechali iba jednu predajňu 
vo V. Krtíši a jednu vo Vinicu. 
Teraz už vieme odhadnúť aj to, 
v ktorej predajni, akom období 
a v ktoré dni sa ktorý druh mä-
sa najlepšie predá a podľa toho 
sa zásobujeme.“  
 
 Od kedy máte otvorenú pre-
dajňu mäsa vo V. Krtíši, uveďte 
aj otváracie hodiny.
,,Predajňu Lugner vo V. Krtíši 
máme otvorené asi od polo-
vice marca. Otváracie hodiny 
sú od pondelka do piatka od 
7.00 do 17.00 a v sobotu od 
7.00 do 12.00 hod.“ 

 V čom sa odlišujete od os-
tatných predajní mäsa? 
,,V prvom rade, čo sme už 
spomínali a to tým, že máme 
viacerých dodávateľov a že 
ponúkame výrobky z mäsa ta-
kej chuti, na akú sme zvyknutí 
pri domácich výrobkoch. Sú to 
takzvané gazdovské výrobky, 
ktoré môžu mnohým evokovať 
časy, keď sa robili domáce za-
káľačky. Naši ľudia boli a sú 
veľmi šikovní a vedia vyrábať 
lahodné klobásy, jaternice, tla-
čenky aj bez chémie, no už 
menej sa tomuto venujeme 
doma. Na dedinách sa čoraz 
menej chovajú ošípané či hydi-
na. 
Odlišní sme aj v tom, že ponú-
kame mäso z kŕmených kačiek 
– prsia, stehná, krídla, vnútor-
nosti – ale aj obľúbenú kačaciu 
pečeň či sadlo. Fajnšmekri do-
bre vedia, aký je rozdiel medzi 
kŕmenou a nekŕmenou kačkou 
či husou a radi si priplatia za 
kvalitu. Rovnako je to aj v prí-
pade kvalitnej teľaciny a hovä-
dziny, ktorá nie je v každom 
obchode. 
Našou špecialitou je, že približ-
ne raz do mesiaca dovážame 
rôzne delikatesy a zaujímavos-
ti: mäso zo žraloka,  žabacie 
stehienka, morské plody, – 
skrátka exotický tovar.“ 
 
 Vo vašich regáloch však zá-
kazník nájde aj iný tovar. 
,,Áno, napríklad kvalitnú kon-
zervovanú zeleninu z Maďar-
ska, je to známa zelenina VEC-
SÉSI SAVANYÚSÁG, tekvico-
vé semiačka, domácu cesna-
kovú pastu, maďarské pikant-
né chili omáčky, bio domáce va-
jíčka z farmy v Chrastinciach, 
chutnú parenú vinickú  kned-
ľu, známu kyslú kvasenú ka-
pustu z Kolár. Ponúkame ďalej 
aj koreniny, skrátka základné 
suroviny do kuchyne.“ 

 Na záver mi dovoľte jednu 
osobnú otázku – ktorý druh 
mäsa, prípadne aké jedlo z 
neho preferuje vaša rodina? 
,,Ja osobne mám rád teľací 
perkelt. Môj syn hydinu – naj-
mä kuracie a morčacie prsia a 
partnerka uprednostňuje v ku-
chyni pri príprave obeda kr-
kovičku. Čo sa týka receptu, 
nejaký obľúbený nemám, mám 
rád všetky jedlá z kvalitného 
mäsa, keď sú pripravené chut-
ne a s láskou.“ 
 

 

MÄSIARSTVO LUGNER   na Baníckej ulici vo Veľkom Krtíši ponúka  

Kvalitné údeniny  a výrobky od domácich dodávateľov 
,,Ponúkame vám veľmi široký sortiment výhradne slovenských a maďarských domácich veľmi chut-
ných údenín a  výrobkov... Príďte nás navštíviť a sami sa presvedčiť... Kvalita a čerstvosť našich vý-
robkov zaručená.“ Týmto sloganom pozýva Mäsiarstvo Lugner na nákup svojho sortimentu, o kvalite 
ktorého sa môžete presvedčiť vo Vinici aj vo Veľkom Krtíši. Predajňa sa nachádza na Baníckej ulici – 
v budove firmy Remont (vedľa Lekárne Biely Lev, resp. oproti Lidlu) a je otvorená od polovice marca 
tohto roka. 

 Kontakt: MÄSO ÚDENINY LUGNER, Banícka 1241/32
990 01, Veľký Krtíš, tel. kontakt:0917 305 191,

 : @vklugner@lugnervinica

 Spokojní zákazníci sa budú určite vracať do mäsiarstva Lugner.  
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...prešiel k meritu veci starosta 
Dolnej Strehovej Ing. ĽUBO-
SLAV DOBROCKÝ. ,,Už nie-
koľko rokov sa situáciu snaží-
me riešiť tým, že sa dožadu-
jeme mobilných operátorov o 
zosilnenie signálu. Ide o vybu-
dovanie vysielača v, alebo blíz-
ko obce, aby sa signál zosilnil aj 
pre okolité obce patriaca do 
nášho mikroregiónu.“ 
Dozvedeli sme sa, že pred štyr-
mi rokmi jeden z mobilných 
operátorov oslovil obec a podal 
žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia na vybudovanie 
vysielača, celý proces prebehol 
v rámci zákona a Obec Dolná 
Strehová v roku 2018 vydala 
kladné rozhodnutie. Výstavbe 
zosilňovača už nič nestálo v 
ceste a predsa... 
,,...vysielač dodnes nestojí,“ 
hovorí nespokojný starosta Ľ. 
Dobrocký rovnako ako Dolnos-
trehovčania aj obyvatelia blíz-
kych obcí. ,,Opäť sme začali 
oslovovať operátorov, vrátane 
toho, ktorý má povolenie na vý-
stavbu takého potrebného zosil-
ňovača. Dostávame odpovede, 
že o nás vedia, že sa vec bude 
riešiť. Odkazujú na mapy, kto-
ré zobrazujú pokrytie mobil-
ným signálom a ktoré je ,,na 
papieri“ dostatočné. Skutoč-
nosť je však úplne iná.“
Dolnostrehovčania musia aj 
priamo v obci neraz vyjsť zo 
svojich domovou, aby ,,chytili“ 
signál a v jej štyroch miestnych 
častiach je to s ním ešte bied-
nejšie! 
,,Napríklad taký Prieloh, ktorý 
je najbližšie k hraniciam s 
Maďarskom, má najväčší 
problém a pokrytie signálu je 
tu minimálne. Možno je to v 
dnešnej dobe trochu pre nie-
koho aj úsmevné, no aj my sa-
mi, na úrade máme so signálom 
problém. Ak chcem vybaviť dô-
ležitý hovor a byť si istý, že ne-

bude prerušený,  musím ísť 
priamo pred budovou, resp. te-
lefonovať pri otvorenom okne. 
Signál na úrade v interiéri nie 
je, preto mám mobil položený 
na parapetnej doske, aby som 
aspoň nejaký chytil. Keď ho 
premiestnim na stôl – už je 
problém, telefón môže zostať 
hluchý,“ ukazuje nám starosta 
ako musí telefonovať, ak chce 
chytiť signál. 
Pri plnení pracovných povin-
ností je mobil pre matrikárku 
nevyhnutný, vysvetľuje pracov-
níčka úradu, matrikárka OĽ-
GA UHLIAROVÁ: 
,,Okrem toho, že sa na nás 
ľudia stále obracajú s otázka-
mi, prečo nemajú signál, aj ja 
osobne mám s tým veľký prob-
lém. Som matrikárka a naši 
spoluobčania mi volajú domov 
– cez víkend i po pracovnej 
dobe. Je nepríjemné, keď sa mi 
nevedia dovolať. Keď sa to už 
stane, musím vyjsť z domu, aby 
som sa s nimi spojila, lebo 
doma nemám pevnú linku, kto-
rú využívam v práci. Snažím sa 
však situácii prispôsobiť ako sa 
len dá, aby som bola k dispozí-
cii keď treba.“  
Dolnostrehovský stredoškolák 
Ján musel komplikácie s nedos-
tatočným signálom vyriešiť po 
svojom, hoci nie k úplnej spo-
kojnosti: 
,,Hoci bývam na vyššom mieste 
v obci, už na začiatku obdobia 
pandémie a s tým súvisiaceho 
dištančného štúdia som mal 
problémy s tým, že mi vypadá-
val signál – internet mobilného 
operátora. Keď som to zistil,  
hneď na začiatku, že toto bude 
pre mňa asi ten najväčší prob-
lém, tak som prestúpil ku iné-
mu operátorovi, no ani ten ne-
má úplne a dostatočne pokrytý 
signál a ani toto nie je určite 
optimálne. Hovorím si, že ešte 
mám celkom šťastie, lebo keď 

mám mobil na mojom pracov-
nom stole, mám aspoň dve pa-
ličky signálu,“ teší sa aj z mála 
stredoškolák Janko. 

Neprítomnosť hostí 
je dočasná, 

no signálu stála 
S týmto nepríjemným problé-
mom sa stretávajú aj návštevní-
ci Aquatermalu Kupko Dolná 
Strehová, vysvetľuje marketin-
gová pracovníčka zariadenia 
Mgr. ZUZANA KRIŠTOFÍ-
KOVÁ: 
,,Niekedy je to úsmevná situá-
cia, inokedy je to aj pre nás veľ-
mi nepríjemné. To, čo je v 
súčasnosti už úplne bežná vec – 
dostupnosť mobilného signálu, 
u nás nie je samozrejmosťou. 
Veľakrát vidíme našich hostí, 
ako pobehujú po vonku alebo 
telefonujú na balkóne, my vie-
me prečo - hľadajú signál.  Do-
konca vieme, že na niektorých 
miestach nie je vôbec žiadny.“ 
Okrem tohto problému sme ne-
mohli obísť ani fakt, že široko – 
ďaleko známe kúpalisko je už 
niekoľko mesiacov pusté a služ-
by v ňom boli s prestávkami 
obmedzené (rozhovor sme na-
hrávali začiatkom apríla 2021, 

pozn. red.)    
,,Zatvorenie hotela sme preží-
vali veľmi ťažko a smutne. Na-
stala chvíľa, keď zrazu hotel 
stíchol, zostal  bez ľudí a života. 
Do práce sme chodili iba nie-
ktorí, napríklad recepčná, ma-
nažér a pán riaditeľ. Pracovali 
sme pre obmedzený počet ľudí, 
zima bola pre nás veľmi dlhá, 
lebo bol obmedzený pohyb. Te-
raz, ako sa začnú uvoľňovať 
opatrenia, dúfame, že sa situá-
cia zlepší. Avšak wellness otvá-
rať pre šesť ľudí nemá pre nás 
veľmi význam. V prácach však 
pokračujeme vonku aj dnuka a 
upravujeme areál. Už vidíme 
svetlo na konci tunela a pevne 
dúfame, že sezóna 2021 bude 
tip-top.“  
►Môžete nám prezradiť, aké 
zmeny nás – návštevníkov – 
čakajú?  
,,Máme pripravenú novinku vo 
wellness, možno tí, ktorí do 
neho často chodia, si túto zme-
nu hneď všimnú. Bližšie ale 
nebudem nateraz prezrádzať. 
V súčasnosti robíme úpravu ze-
lene, kvetov, trávy, budeme po-
kračovať čistením bazénov, 
prerábali sme systém na skrin-
kách, tiež sa opravujú a dezin-
fikujú. Upratujeme, robíme 
údržbu všetkých a častí a chce-
me byť pripravení, keď príde 
deň otvorenia kúpaliska. 
Všemožne sa snažíme robiť, čo 
treba a cítime, že už včera bolo 
neskoro, aby sme otvorili. Plne 
chápeme situáciu, že sa inak 
nedalo postupovať, no minulé 
mesiace boli veľmi veľmi ťažké 
aj pre našich zamestnancov, 
ktorým klesli príjmy. Pomoc 
štátu sa trochu zlepšila vo feb-
ruári tohto roku, no boli by sme 
radšej, keby sme mohli normál-
ne pracovať a poskytovať naše 
služby zákazníkom, ktorí už na 
to netrpezlivo čakajú,“ teší sa z 
chvíľ, kedy Aquatermál Dolná 
Strehová opäť ožije ruchom re-
kreantov Mgr. Zuzana Krištofí-
ková.  

Viete, že v apríli tohto roku uplynulo už 48 rokov, odkedy Motorola uskutočnila prvý hovor v mobil-
nej sieti s bunkovou štruktúrou. Stalo sa tak v New Yorku 3. apríla 1973. Hoci ešte nešlo o komerčnú 
sieť, bol to významný míľnik histórie. Použitý analógový mobilný telefón bol nielen prenosný, ale išlo 
o takzvaný handheld, čiže telefón „do ruky“. Dostal pomenovanie DynaTAC (DYNamic Adaptive To-
tal Area Coverage), ale od používateľov získal pre svoje rozmery a hmotnosť populárnu prezývku 
„brick“ (tehla). Motorola začala „tehlu“ predávať neskôr, až v roku 1983, v mierne vylepšenej verzii 
DynaTAC 8000. Telefón s hmotnosťou takmer 800 gramov (prototyp mal takmer 1 kg) mal 
jednoriadkový LED displej. Výdrž bola na úrovni jednej hodiny hovoru, respektíve ôsmich hodín po-
hotovostného režimu. Jeho cena bola 3 995 dolárov. V porovnaní s cenami prvých autotelefónov siete 
NMT na Slovensku išlo o primeranú cenu. Začiatkom 80. rokov bol však mobilný telefón exkluzívnou 
záležitosťou hŕstky „vyvolených“. V roku 1984 bolo napríklad v celých USA len asi 300-tisíc používa-
teľov mobilných telefónov a vo väčšine krajín sveta mobilné siete s bunkovou štruktúrou neexistovali 
vôbec – oproti súčasnosti, kedy signál chytíte takmer na celom svete – aj na tom najneuveriteľnejšom 
mieste – okrem mikroregiónu Dolná Strehová...

,,Problém s mobilným signálom
 v našej obci už pretrváva dlhodobo...“

Ing. ĽUBOSLAV DOBROCKÝ
starosta Dolnej Strehovej.

- JANA KAMENSKÁ -

Menežmentu hotela nie je 
príjemné, že hostia musia hľa-
dať signál aj mimo budovy.
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Okrem detskej ambulancie je v 
Neninciach v obecnom zdravot-
nom stredisku v prevádzke aj 
ambulancia všeobecnej lekárky 
pre dospelých, ktorú prevádz-
kuje MUDr. Anna Bomborová. 
„V roku 2020 ukončil prevádz-
kovanie gynekologickej ambu-
lancie MUDr. Imrich Lajtman, 
ktorý tiež odišiel do zaslúžené-
ho dôchodku. Dúfajme, že jeho 
ambulanciu čoskoro prevezme 
MUDr. Ladislav Balík, ktorý 
by ju mal prevádzkovať jeden 
alebo dvakrát do týždňa. 
S MUDr. A. Bomborovou sme 
diskutovali aj o využívaní am-
bulantných priestorov, ktoré sú 
v tesnej blízkosti jej ambulancie 
v zdravotnom stredisku a po-
skytujú možnosť pre internistu, 
nakoľko náš obvod nie je po-
krytý týmto špecialistom. Prí-
padne sme premýšľali, že tieto 
priestory využijeme na podáva-
nie liečby onkologickým pa-
cientom. Žiaľ, je ich veľa aj v 
našom regióne a pomohlo by 
im to v tom, že by ich blízki ne-
museli voziť do V. Krtíša. Po-
chopiteľne, uvedené priestory 
ešte musia prejsť rozsiahlou re-
konštrukciou. Odchádzajúcim 
lekárom patrí, samozrejme veľ-
ké ĎAKUJEM za dlhodobú 
odbornú činnosť a pomoc pre 
našich obyvateľov,“ hovorí o 
problematike L. Híves, ktorý 
má záujem o zvyšovanie kvality 
života svojich spoluobčanov. L. 
Híves je v čele obce od zimy 
2018 a okrem iného obec počas 
jeho vedenia stihla na prelome 
rokov 2019 a 2020 zrekonštru-
ovať aj ambulantné priestory 
zdravotného strediska. Obec sa 
v tomto období zachovala k 
lekárom férovo a počas rekon-
štrukcie bola suma za prená-

jom priestorov znížená na sym-
bolickú sumu. „Po rekonštruk-
cii bol nájomný vzťah s lekár-
mi obnovený,“ vysvetľuje sta-
rosta.
O tom, čím ďalším v ostatných 
mesiacoch žije obec, ktorej 
prvá písomná zmienka pochá-
dza z 9. storočia, nám starosta 
Ladislav Híves povedal v roz-
hovore. Z jeho slov bolo jasné, 

že jeho, a rovnako tak aj os-
tatných obyvateľov Neniniec v 
súčasnosti najviac trápi pandé-
mia, no napriek nej, život v obci 
úplne nezastal a obec sa tomuto 
problému postavila čelom.
Bohužiaľ, vírus bol mnohokrát 
na Neninčanov prisilný. „Žiaľ, 
k začiatku apríla evidujeme v 
obci už desať úmrtí, z ktorých 
štyri súviseli s prekonaním 
ochorenia COVID-19. V roku 
2020 sme pritom v obci evido-
vali celkovo desať úmrtí a ani 
jedno nesúviselo s týmto záker-
ným ochorením. Z tohto môže-
me konštatovať, že našu obec 
zasiahla najviac pravdepodob-
ne tretia vlna pandémie,“ smut-

ne pokračuje starosta.
Okrem témy pandémie spome-
nul v rozhovore aj významné 
projekty, ktoré obec pripravila 
a pripravuje, opýtali sme sa aj 
na politiku nájomných bytov, s 
ktorými Nenince začali v na-
šom okrese medzi prvými a sta-
rosta tiež zhodnotil aj prvý pol-
čas svojho volebného obdobia.

 Čím sa vyznačuje boj s pan-
démiou v Neninciach?

„Toto obdobie nám už niekoľ-
ko mesiacov prináša najmä 
mnoho stresu. Už vyše roka sa s 
občanmi snažíme o ochranu 
svojho zdravia, obávame sa o 
svojich blízkych – deti, vnukov, 
pravnukov, známych, kamará-
tov, susedov. Najmä starším 
obyvateľom trvalo trochu dlh-
šie pochopiť, čo sa to vo svete 
vlastne deje. Pomocou svojich 
rodinných príslušníkov, samo-
správy a médií si ale pomaly 
zvykli na nariadené zákazy, 
príkazy a opatrenia, resp. ob-
medzenia. Myslím si, že to ne-

bolo jednoduché ani pre nich - 
zo dňa na deň stratiť bezpro-
stredný kontakt s rodinou, s 
blízkymi a známymi. Môžem 
povedať, že sme hlboko veriaca 
obec a dúfali sme, že sa to skoro 
skončí. Celá táto pandémia a 
postupný zákaz návštevy kosto-
lov veriacim obyvateľom (ale aj 
neveriacim v Covid-19) ozrej-
mili dianie a vyčíňanie choroby 
na celom svete. Boli sme preto 
zavedení do tzv. virtuálneho 
sveta a postupne sme zostali od-
kázaní na virtuálne stretnutia 
cez telefóny a počítače. Niekedy 
nás hnevalo, že deti mali v ru-
kách mobily už takmer pri 
zápise do škôlky, no zisťujeme, 
že v dnešnej dobe je to užitočné 
aj pre nich, keď už prváci na 
základných školách boli nútení 
učiť sa dištančne z domu. Te-
lefóny, tablety, počítače a iná 
technika, ktorá nás spája s 
najbližšími, sa stali súčasťou 
nášho každodenného života a 
živobytia.“

 S kým vaša samospráva v 
pandémii spolupracuje?

„Pri zvládaní pandémie v našej 
obci môžem hodnotiť ako veľ-
kú pomoc činnosť opatrovateľ-
skej služby z Implementačnej 
agentúry Ministerstva práce so-
ciálnych vecí a rodiny SR, teda 
prácu siedmych terénnych opa-
trovateliek, ktoré denne nav-
števovali a pomáhali štrnástim 
odkázaným klientom v našej 
obci. Taktiež ďakujem pracov-
níčkam Denného stacionára, 
ktoré na dennej báze boli v 
kontakte s dvanástimi klientmi 
nášho zariadenia. Poďakova-
nie patrí samozrejme aj oby-
vateľom, ktorí zodpovedným 

Nenince hľadajú pediatra, pandémii sa postavili čelom 
Býva tu bezmála 1 400 obyvateľov, no nedarí sa im nájsť detského lekára. Nenince patria k najväč-
ším obciam v našom okrese, pričom nemalú časť obyvateľov tejto obce tvoria mladé rodiny s malými 
deťmi. Ako nám povedal starosta obce Ladislav Híves, v Neninciach býva až 155 detí do pätnásť ro-
kov. „Detskú ambulanciu dlhé roky (podľa mojich vedomostí 50 rokov) prevádzkoval MUDr. Július 
Marko, no ten ku koncu marca tohto roka ukončil svoju činnosť pediatra,“ povedal nám starosta. 
Problém chýbajúcich všeobecných lekárov a pediatrov je kritický na celom Slovensku, a to aj vo veľ-
kých mestách. Nielen, že ich je nedostatok, ale mnohí sú vo vysokom veku.

(Pokračovanie str.9)

LADISLAV HÍVES,
 starosta Neniniec

Zdravotné stredisko v Neninciach je zrekonštruované, vrátane 
ambulantných priestorov – chýba v ňom ale pediater.

Obec leží v doline Čahovského potoka 
a má takmer 1 400 obyvateľov, z toho je viac ako 80 % maďarskej národnosti.
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prístupom a rešpektom pris-
pievali a prispievajú k zvláda-
niu pandémie v našej obci.“

 Na jeseň mali mnohé samo-
správy na pleciach prvé veľké 
plošné testovanie, ktoré prak-
ticky pokračuje naďalej. Ako 
ste zvládli prípravy naň? Po-
kračujete v antigénovom tes-
tovaní vo vašej obci naďalej?

„Aj naša obec sa 31. októbra a 
1. novembra 2020 zapojila do 
dvojdňového celoplošného anti-
génového testovania obyvate-
ľov, vtedy ešte pomocou armá-
dy a polície. Vytvorili sme super 
odberový tím z dobrovoľníkov 
našej obce, ktorý bol tvorený 
zdravotníckym personálom z 
praxe, administratívnymi pra-
covníkmi a dezinfektormi z ra-
dov zamestnancov obecného 
úradu. Mne, ako bývalému za-
mestnancovi RÚVZ vo Veľkom 
Krtíši, nerobilo testovanie žiad-
ny problém, nepochyboval som 
o existencií vírusu, šírení a ani o 
jednotlivých mutáciách vírusu, 
vítal som takúto alternatívu na 
zistenie prítomnosti COVID-19 
medzi našimi obyvateľmi, aby 
sme mohli pomôcť, poradiť a 
snažiť sa spoločnými silami eli-
minovať túto chorobu z nášho 
okolia. V januári tohto roka za 
účelom návratu detí do ZŠ a 
MŠ sme na prízemí kultúrneho 
domu vytvorili MOM, samo-
zrejme so súhlasom Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva vo Veľkom Krtíši a MZ 
SR. Celoplošné skríningové tes-
tovanie sme tiež zvládli s mini-
málnym počtom pozitívnych 
obyvateľov. Odkedy prebrali 
riadenie tzv. obecných MO-
Miek okresné úrady a krízový 

štáb OÚ, naša MOMka posky-
tuje testovania na COVID-19 v 
pravidelných, najskôr v dvoj-
týždňových, a od marca v týž-
dňových intervaloch. Najviac 
pozitívnych sme mali 6. marca 
2021, a to až šesť.“

Rozšírená škôlka, 
žiakov vozí autobus 
 Čo sa v Neninciach vybudo-
valo, prípadne zrekonštruovalo 
počas vášho pôsobenia a čo má 
vedenie v obce v pláne do bu-
dúcna?

„Ako som už spomínal, dlhé ro-
ky som pôsobil v zdravotníctve 
a ako kandidát na starostu obce 
som si aj do svojho programu 
uviedol rekonštrukciu zastara-
lých obecných budov a stavieb, 
medzi ktoré patrí aj naše Zdra-
votné stredisko. Pred voľbami 
disponovalo ešte s troma funkč-
nými ambulanciami, kde pôso-
bil  všeobecný lekár pre dospe-
lých, gynekológ a pediater. V 

roku 2019 sa nám podarilo 
zrekonštruovať strechu 
uvedeného zdravotného 
strediska z fondu vtedaj-
šieho podpredsedu Úradu 
vlády SR. Vymenili sme sta-
ré okná a dvere na celom 
objekte strediska, staré na-
hradili nové - plastové. Po-
stupne sme sa dostali k re-
konštrukcií vnútorných 
priestorov ambulancie det-
ského lekára, gynekologic-
kej ambulancie a ešte nám 
ostala zrekonštruovať am-
bulancia všeobecného leká-
ra. Pri zdravotnom stredis-
ku sa nachádza Materská 
škôlka, na ktorú sme od 
Bethlen Gábor alap.z.r.t. 
Maďarsko získali 50 000 
EUR na projekt v rámci 

Rozšírenia kapacity materskej 
školy, čo stačilo na prízemie a 
dvojpodlažnú hrubú stavbu - 
prístavbu k objektu na pris-
pôsobenie strechy prístavby a 
na nové plastové okná a dvere. 
Aj táto investícia a stavba pre-
behla ešte pred vypuknutím 
pandémie. Tu chcem doplniť, 
že na Slovensku bola tiež ne-
skôr vypísaná výzva na Rozší-
renie kapacity MŠ, ale bola 
podmienená marginalizovanou 
skupinou v MŠ. V roku 2020 
sme sa zapojili aj do výzvy z 
Environmentálneho fondu a 
získali sme nenávratné finanč-
né prostriedky na zakúpenie 
460 kusov kompostérov do 

domácností a jedného drviča 
drevenej hmoty - je to veľká 
pomoc najmä čo sa týka sepa-
rácie vzniknutého biologicky 
rozložiteľného odpadu  a biolo-
gicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu v domácnos-
tiach.“

  Koľko tried a koľko žiakov 
má miestna základná, prípadne 
materská škola?

„Naša Základná škola s mater-
skou školou - Alapiskolaésóvo-
da s vyučovacím a výchovným 
jazykom slovenským a maďar-
ským, má v súčasnosti 126 žia-
kov v deviatich triedach. Žiaci 
pochádzajú zo širokého škol-
ského obvodu, z obcí ako Kosi-
hovce, Kamenné Kosihy, Ďur-
kovce, Lesenice, Slov. Ďarmoty, 
Opatovská Nová Ves a Bátoro-
vá. Pre deti z tohto školského 
obvodu každé ráno príde náš 
školský autobus a poobede ich 
bezpečne odvezie domov. Práve 
v týchto dňoch sa koná zápis 
prváčikov do ZŠ Nenince, sr-
dečne ich očakávame. V mater-
skej škôlke máme momentálne 
21 detí v dvoch triedach – zápis 
do MŠ ROZPRÁVKOVO pre-
bieha v tomto období. Mimo-
chodom, školský autobus je 
možné využívať aj na dochádz-
ku detí do škôlky.“

(Dokočenie zo str. 8)

Pokračovanie rozhovoru prinesieme v budúcom čísle nášho týž-
denníka. Dozviete sa  z neho viac o ďalších pripravovaných 
projektoch, do ktorých sa obec zapojila, nezabudli sme ani na kul-
túru a citaristov a zo slov pána starostu sme sa dozvedeli aj viac o 
demografii obce, občianskej vybavenosti Neniniec a o nájomných 
bytoch.

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, Foto: OcÚ Nenince, FB -

OBEC NENINCE, Hlavná 238/110,  991 26  NENINCE

Hľadá 

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

DETSKÉHO LEKÁRA/LEKÁRKU
 SO ŠPECIALIZÁCIOU – PEDIATER 

S rozšírením materskej škôlky pomohol maďarský fond Bet-
hlen Gábor alap. z. r. t.

V nedeľu 25. apríla bolo v nenin-
skej MOMke otestovaných 419 
ľudí, pričom pozitívny výsledok 
nemala ani jedna vzorka.
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Ako predseda pôdohospodár-
skeho výboru pokračoval, je 
smutné, že väčšina ovocia a ze-
leniny sa k nám dováža, rov-
nako tak aj do našej mraziarne 
vo Vinici. Namiesto toho by sa 
na našich poliach malo pesto-
vať viac zeleniny, ktorú je mož-
né dopestovať v našich klima-
tických podmienkach.
Rovnako tak je podľa neho dô-
ležité a zároveň prospešné, aby 
obrovské lány polí obsahovali 
biopásy. 
„Pestovanie monokultúr poka-
zilo historický ráz našej nád-
hernej krajiny. Pokazili sme si 
krajinotvorbu, a tak máme na 
Slovensku obrovské  lány polí. 
Nielen, že je to škaredé pri po-
hľade, ale najmä z hľadiska 
biodiverzity. Potrebovali by 
sme, aby to bolo u nás nastave-
né tak, ako je dnes v Českej re-
publike – erózne postihnuté pô-
dy tu majú rozlohu maximálne 
50 hektárov. Dá sa to urobiť aj 
tak, že medzi ne vysejeme bio-
pásy a protierózne pásy, ktoré 
by veľké plochy rozdeľovali. 
Pomohli by sme tak nielen 
vtákom, ale aj hmyzu, vysokej 
zveri a urobili by sme niečo 
proti erózii a súčasne aj pre za-
držiavanie vody v pôde,“ pove-
dal nám poslanec NR SR v 
polovici apríla. Zvieratá do 
krajiny chcú vrátiť aj environ-
mentalisti, a to prostredníc-
tvom spomínanej petície. Rov-
nako apelujú na zvýšenú pod-
poru ekologickým formám 
poľnohospodárstva a zníženie 
používania agrochemikálií.

 Biodiverzitu 
nezachráni Plán 

obnovy, ale národný 
strategický plán

 
Podpora biodiverzity, prírod-
ných zdrojov, klímy, ale i diver-
zifikácia plodín či tvorba 
ochranných pásov. Aj na tieto 
prvky by mali smerovať pria-
me platby zo strategického plá-
nu na roky 2023-2027. 
No v  pretriasanom Pláne ob-

novy sa pre poľnohospodárov 
veľa neušlo. Na jednej strane je 
to podľa L. Karahutu hanba, 
no na druhej strane to nemusí 
znamenať, že pôdohospodári 
zostanú bez európskych peňazí. 
„To, že poľnohospodári neboli 
zahrnutí do plánu obnovy, je 
obrovská hanba. V Pláne ob-
novy  je takmer 6 miliárd eur, 
ktoré sa ale vo výsledku musia 
vrátiť späť do ekonomiky. 
Očakával som, že dostaneme do 
300 miliónov EUR a v rámci 
mojej pracovnej skupiny som 
tento plán rozpracoval s tým, že 
do dvoch – troch rokov sa tie 
peniaze do systému vrátia,“ 
hovorí J. Karahuta. Ako pokra-
čoval, peniaze ale nie sú strate-
né, pričom hovorí o spomí-
nanom strategickom pláne. 
„Sú v ňom nastavené určité 
pravidlá a cez Program rozvoja 
vidieka dostane ministerstvo 
viac z iných európskych zdro-
jov. Plán obnovy je teda jedna 
vec, ale k pôdohospodárom mô-
že putovať nemálo financií aj z 
iných zdrojov,“ dodáva člen 
SME RODINA. Klesajúcu bio-
diverzitu krajiny tak nemusia 
zachraňovať peniaze z plánu 

obnovy, ale z iných zdrojov.
Pokles biodiverzity je viditeľný 
aj pri pohľade na polia, kde 
klesá počet druhov vtáctva. 
„Vyhynuli, pretože poľnohos-
podárska politika je u nás na-
stavená tak nešťastne, že núti 
farmárov intenzívne využívať 
každý meter štvorcový pôdy. V 
dôsledku tohto nastavenia nám 
zanikli v nížinách lúky a pa-
sienky a nahradili ich repkové 
polia. Výsledok je taký, že na-
príklad úplne vymizla krakľa 
belasá, brehár čiernochvostý, 
alebo o desiatky percent pokles-
li aj bežné druhy vtákov. Dnes 
je už skoro zázrak nájsť na poli 
jarabicu, ktorá bola u nás ke-
dysi úplne bežným vtákom. 
Podľa vedeckých prác je to jed-
noznačne spôsobené poľnohos-
podárskou politikou,“ povedal 
ochranár Jozef Ridzoň v rozho-
vore pre euractiv.sk. Zhoduje 
sa tu so slovami J. Karahutu. 
Dokončenie rozhovoru, ktorý 
sme s MVDr. Jaroslavom 
Karahutom nahrali počas jeho 
návštevy vo V. Krtíši ešte 15. 
apríla, nájdete na nasledujú-
cich riadkoch.

 Čoskoro budú naše polia zno-
vu viac-menej žlté, debata o rep-
ke olejnej tu bola už vlani - ako 
vnímate výsev tejto plodiny?

„Repka a ostatné monokultúry 
je téma, ktorá je silne mediali-
zovaná a dobre sa predáva. 
Sme jeden z najväčších produ-
centov repky, čo sa týka v po-
mere veľkostí štátu a výmery 
polí, na ktorých sa pestuje. Na 
druhej strane, na pultoch v SR 
je 10% rastlinného oleja, ktorý 
bol vyprodukovaný u nás. Čiže 
my repku alebo olej, ktorý vy-
robíme, predávame. Repky je 

veľa, nie je jej toľko potrebné. 
Netreba ale zabudnúť na to, že 
repka je dobrá medziplodina, 
pokiaľ sa vysieva na to isté pole 
každých 5-7 rokov.“

 Ak je jej veľa, prečo to tak 
je? Kde nastala chyba?

„Vytýkam to ministerstvu, ale 
je to aj na tričku predchádzajú-
cich vlád, že asi 15 rokov sme 
bez koncepciu pôdohospodár-
stva a  rozvoja vidieka -  ne-
vieme, kde chceme vidieť slo-
venské poľnohospodárstvo, vi-
diek či potravinárstvo o 10 a 
viac rokov. Bez toho sa to robiť 
nedá. Miliardy eur sa tak stáva-
jú vrtuľníkovými peniazmi a 
nám zostáva iba to, že do Ra-
kúska chodíme obdivovať ta-
mojší vidiek, aké je to tam 
krásne. Rakúšania alebo fran-
cúzsky vidiek, ktorý obdivu-
jeme keď pozeráme Tour de 
France, dostáva také isté dotá-
cie ako my. Slovensko čerpá 85 
% dotácií priemeru Európskej 
únie. Nie je to teda o množstve 
peňazí, ale o efektivite a správ-
nom nasmerovaní týchto peňa-
zí.“

Pestovaním monokultúr sme si pokazili krajinotvorbu 
„Enviroorganizácie chcú parcely s maximálnou rozlohou 20 hektárov,“ hovoril titulok článku na por-
táli polnoinfo.sk z 21. apríla. Článok následne približuje, že minister pôdohospodárstva Ján Mičovský 
obdržal od enviroorganizácií petíciu za „ozelenenie“ poľnohospodárstva, ktorú podpísalo viac ako 20 
000 tisíc ľudí. Paralelu s týmto článkom sme spätne našli aj v rozhovore, ktorého prvú časť sme vám 
priniesli v POKROKu č. 17. „Keď som cestoval z Bratislavy do Veľkého Krtíša, videl som, že sú tu ob-
rovské polia, čo ma veľmi ale netešilo, pretože by mohli byť menšie,“ povedal pre POKROK ešte nie-
koľko dní pred tým MVDr. JAROSLAV KARAHUTA, poslanec NR SR za SME RODINA.

Veľké lány polí podľa L. KA-
RAHUTU nielen špatia krajinu, 
ale doplácajú na ne aj živočíchy, 
ktoré sa z polí vytrácajú.

(Pokračovanie na str. 11)
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 O fungovaní v rezorte toho 
viete naozaj veľa, preto je na 
mieste otázka, či nemalo o 
rezort pôdohospodárstva po re-
konštrukcii vlády záujem hn-
utie Sme rodina...
„K rezortu pôdohospodárstva 
sme v našej strane pristupovali 
pred voľbami trošku inak a 
hlavne zodpovedne a pre prí-
pad pridelenia rezortu hnutiu 
SME RODINA, sme mali pre 
naplnenie volebného programu 
hnutia pripravené tímy odbor-
ne zdatných ľudí a myslím, že 
práve toto niektorým minister-
stvám chýbalo - nemali nachys-
taných ľudí. Čo sa týka rekon-
štrukcie, Boris Kollár ponúkol 
rezort práce hnutiu OĽANO, 
výmenou za iný rezort a áno, 
hovorilo sa o ministerstve pôdo-

hospodárstva. Bolo to aj v mé-
diách, ponuka bola daná Igoro-
vi Matovičovi a prvá reakcia 
bola priatá vcelku pozitívne. 
Hnutie OĽaNO však nakoniec 
túto ponuku neprialo a osobne 
sa teším tomu, že na MPSVaR 
SR sa nakoniec vrátil Milan 
Krajniak.“

Plastové fľaše 
budeme vracať  

už o pár mesiacov 

Začiatkom roka 2022 sa u nás 
spustí toľko očakávané záloho-
vanie plastových fliaš a plecho-
viek. „Zálohovanie bude fungo-
vať cez výkupné automaty ale-
bo zberové miesta v jednotli-
vých predajniach. Dohodli sme 

sa na sume 15 centov za obal,“ 
potvrdil predseda výboru pre 
pôdohospodárstvo a životné 
prostredie. Iná cesta ako bojo-
vať s plastami, ktoré sa pova-
ľujú všade okolo nás, podľa 
neho nebola. „Myslím, že ročne 
vyprodukujeme 300-tisíc ton 
odpadu hlavne z plastu, pa-
pierových a kartónových oba-
lov a textilu. Dnešný stav a spô-
sob nakladania s obalmi sa 
musí zmeniť. Viac ako polovica 
končí na skládkach a druhá 
polovica až na výnimky, kde sa 
niektoré výrobky recyklujú,  
končí v spaľovniach a toto 
podľa mňa tiež nie je správna 
cesta. Ak nezmeníme svoj prí-
stup k obalom a hlavne k 
plastom, plasty budú nakoniec 
všade okolo nás a spoločnosť to 
bude stáť obrovské peniaze. O 

environmentálnych dopadoch 
ani nehovorím,“ pokračuje. 
Jedným zo spôsobov, ako po-
môcť prírode a ochrániť ju od 
plastov, je nekupovať nápoje v 
plastových fľašiach. „Sloven-
sko má ako jedna z mála kra-
jín EÚ dostatok kvalitnej vody. 
Ja osobne napr. pijem vodu z 
vodovodu a nápoje z plastov sa 
snažím nekupovať. Možno tak 
bude robiť čoskoro aj viac ľu-
dí, pretože obce budú čoskoro 
povinné zverejňovať kvalitu 
vody, ktorú dodávajú do do-
mácnosti. V NR SR sme prijali 
totiž prísnejšie kritériá na kon-
trolu kvality vody a povinné 
pravidelné zverejňovanie vý-
sledkov na portáloch obce a 
príslušných kontrolných in-
štitúciách,“ dopĺňa na záver 
rozhovoru člen hnutia SME 
RODINA. -ŠK-

(Dokončenie zo str.10)

Je to prirodzený inštinkt bobra 
– pracovať s drevom. Popada-
né stromy, ktoré takto ,,opra-
coval“ začínajú čoraz viac pred-
stavovať riziko vytvárania hrá-
dzí na Ipli, ktoré bránia plynu-
lému toku vody a hrozia, že 
zvýšia jeho hladinu. 
,,Svojou činnosťou – budova-
ním hrádzí – bobry môžu spô-
sobiť záplavu ciest, polí a záh-
rad. Naši občania majú ešte v 
živej pamäti záplavy spred pät-
nástich rokov, preto sa boja 
oprávnene, že sa bude opa-
kovať,“ pripomína starosta ob-
ce Z. Végh pohromu, ktorá sa 
obcou prehnala pred pár rok-
mi. Vtedy v jednu júnovú noc 
po intenzívnej búrke zatopilo 
niekoľko záhrad, dvorov a do-
mov v Bušinciach. Starosta po-
kračuje:
,,Pred šiestimi či siedmimi rok-
mi som prvýkrát na FB zare-
gistroval fotky, ktoré zobrazo-
vali ohryzený strom pri Ipli, čo 
som predtým u nás nevidel. Au-
tor fotografie potvrdil, že foto-
grafia vznikla v našom katastri 
a tým potvrdil, že sa u nás obja-
vili bobry. Tieto živočíchy sú 
plaché, spočiatku ich nebolo 
vidno, no teraz ich prítomnosť 
registrujeme čoraz častejšie 
tým, že nachádzame dôkazy ich 
prítomnosti. Hoci sú malé, do-
kážu zvaliť aj stromy. Pri 
splavovaní Ipľa sú kmene stro-
mov zvalených do rieky pre-
kážkou. Aj takto sa čoraz čas-

tejšie presviedčame o prítom-
nosti bobrov na Ipli. Na zákla-
de mojich pozorovaní im naj-
viac chutia vŕby, topole a im 
príbuzné stromy. Na moje 
prekvapenie pozorujem, že sa 
púšťajú do veľmi hrubých a 
krásnych živých stromov, ktoré 
nie sú choré. Bobor je chránený 
živočích a stáva sa súčasťou na-
šej prírody. Neviem sa vyjadriť 
k tomu, prečo sa tu udomácnil, 
no aj od iných  starostov viem, 
že majú podobné poznatky – že 
ich videli v okolí svojich obcí. 
Myslíme si, že sa možno pre-
množili.“
Bobry chtiac-nechtiac pod vply-
vom svojho prirodzeného in-
štinktu spôsobujú nepríjemnos-
ti, ktoré musia v konečnom dô-
sledku riešiť ľudia. Z. Végh: 
,,Spadnuté stromy musíme 
svojpomocne odstraňovať, prí-

padne to robia aj pracovníci 
Povodia Ipľa z Lučenca, ktorí 
majú na to dostatočné mecha-
nizmy, aby pohli aj s veľkými 
kusmi dreva. Okrem toho, že sa 
snažíme udržiavať Ipeľ splav-
ný, spolu s dobrovoľníkmi cho-
díme aj čistiť brehy potoka od 
odpadkov.“  

Spolu so starostom sa na prob-
lém podobne pozerajú aj rybári 
a obyvatelia bývajúci neďaleko 
Ipľa – ak sa tu udomácnil 
bobor, ktorý tu nebol, nedochá-
dza k devastácii prírody? Čo 
robiť?  
Zatiaľ sa tomuto problému Z. 
Végh intenzívnejšie nevenoval, 
no podľa všetkého ho to nemi-
nie. Ako sa na túto vec pozerá 
rybár a poľovník v jednej oso-
be? ,,Bobry sú tu už viac ako 
štyri roky. Už sa pustili do stro-
mov, ktoré poškodzujú a my 
ich musíme odstraňovať.
 Na množstvo rýb asi nemajú 
vplyv, no v poslednom období 
tu vidíme krásne obrovské vy-
dry aj kormorány. Vodohos-
podári sem chodia, lebo o tých-
to živočíchoch vedia a spadnuté 
stromy odstraňujú dosť pravi-
delne. Skrátka bobrov je tu stá-
le viac a hojne a rýchlo sa roz-
množujú. Zatiaľ to ako prob-
lém nevidím, ale raz to určite 
bude,“ konštatuje. 

Pri prechádzkach popri našej najväčšej okresnej rieke – Ipli, si pozorní milovníci prírody pred pár rokmi všimli, že okolie 
tohto toku má nového obyvatelia. Svedčia o tom urastené ale ohlodané stromy, ktoré pocítili silu bobrích zubov. O popada-
ných stromoch za všetkých hovorí starosta Ing. Zoltán Végh: 

Hrádze bobrov nám môžu narobiť problémy 

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., v Ban-
skej Štiavnici Ing. Marian Bocák: ,,Náš podnik eviduje na juhu 
Slovenska zvýšený počet bobra vodného, ktorý patrí medzi chráne-
né živočíchy. Následky jeho činnosti sú riešené v úzkej spolupráci 
so štátnou ochranou prírody. Zásahy voči týmto živočíchom sa vy-
konávajú veľmi citlivo a po odbornom posúdení. Konečné rozhod-
nutie však je na Ministerstve životného prostredia. Z vodohos-
podárskeho hľadiska predstavuje bobor a jeho hrádze škody, kto-
ré môžu v prípade nepriaznivých podmienok spôsobiť zátarasy a 
záplavy.“ Spolu s oslovenými si kladieme otázku, kto prevezme 
zodpovednosť, ak budú ohrozené životy ľudí, ich obydlia a maje-
tok. Táto téma je síce aj pre nás nová, no určite ešte o nej budeme 
musieť písať, aby sme vás oboznámili s jej riešením. 

Spracovala: JANA KAMENSKÁ z nahrávok KLAUDIE URDOVEJ (RTVS) a TV Markíza, FOTO: MARIAN VLADOVIČ  

Starosta obce Bušince Ing. Zoltán Végh sa osobne presvedčil o 
prítomnosti bobrov na Ipli a ukazuje ,,dielo” ich silných zubov. 
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

np - 530

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:

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287np 470

Som začínajúci farmár 
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Vráťte sa k tomu, čo ste si v 
predchádzajúcich dňoch nedo-
končili, aj keď vám to pohltí 
značnú časť voľného času, bu-
de to stáť za to a do budúcna 
vám to nevypláva na povrch v 
ten najnevhodnejší čas. V láske 
by ste celkovo mali krotiť svo-
ju žiarlivosť a tendenciu ľudí 
vlastniť, partnerovi by to pre 
tento týždeň, ako niečo milé z 
vašej strany, naozaj neprišlo, 
práve naopak, vnímal by to 
ako pozíciu väzňa. Pozitívom 
týždňa je podporená pamäť, 
nuž, ak sa potrebujete niečo 
rýchlo naučiť alebo osvojiť si, 
máte skvelú príležitosť a je-
dnoducho sa bez reptania do 
toho pustite, veľmi rýchlo 
uvidíte výsledky.  

Vynakladáte veľa energie tam, 
kde sa doslova stráca a vôbec 
nepadá na úrodnú pôdu. Zby-
točne sa prepínate a tým mr-
háte vlastnou silou.  Neprepí-
najte sa a už vôbec netlačte na 
veci (docielite opačný efekt). 
Silu ste dostali do vienka pri-
rodzene, preto, ako u jedného 
z mála znamení, sa u vás vy-
užíva a rozkladá prirodzene v 
závislosti od situácie, v ktorej 
sa ocitnete. Preto to nemusíte 
robiť cielene. Tento týždeň na-
plno zúročíte svoje inštinkty, 
ktoré vás povedú ďaleko od 
hroziaceho problému. V práci, 
a zároveň v oblasti lásky, bu-
dete mať plno možností  a po-
kušení, nebojte sa ich prijať, 
aj tie majú po tieto dni svoj 
účel.

Uponáhľaná doba vás ťahá 
priamou cestou rovno ku dnu. 
Prišiel čas, kedy by ste sa mali 
zastaviť a chvíľu si oddých-
nuť. Venujte sa meditácii, očis-
te mysle, čítajte knihy, spravte 
si čas na prechádzky v krásnej, 
jarnej prírode. Deficit máte aj 
v oblasti spánku, preto si do-
prajte aj dlhšieho „šlofíka“. 
Psychické vypätie, ktorému ste 
boli v ostatnej dobe vystavení, 
sa podpíše aj na vašom správa-
ní. Naozaj to chce ticho a žiad-
ny stres. Navštívte rodinu ale-
bo podniknite výlet. Niekto-
rých z vás dostihnú myšlienky 
a spomienky prepojené na mi-
nulosť.  

Dolieha na vás výbušnosť a 
nervozita, ktorú nedokážete už 
dlhšie obdobie kontrolovať a 
korigovať. Pramení to hlavne 
z vašej vlastnej nespokojnosti 
a vôbec z fungovania života a 
systému, v ktorom vo svojej 
domovine žijete. Oddýchnite  
si! Nasledujúce májové dni 
vám prinesú blažený pokoj 
vášmu rozorvanému vnútru. 
Nebojujte s ním, práve na-
opak, prijmite tento pokoj a 
vychutnajte si ho plnými dúš-
kami. K upokojeniu vám do-
pomôže aj obklopovanie sa ze-
lenou, bielou a jemne ružovou 
farbou, ktoré zapôsobia na 
tých správnych miestach. V 
zdravotnej oblasti si dávajte 
pozor na škrabance a neprí-
jemné odreniny. 

Či chcete alebo nie, budete 
musieť odložiť vašu korunu z 
hlavy a o pomoc poprosíte svo-
jich priateľov a rodinu. Hr-
dosť vás dlhšie nepúšťala, ale 
teraz to budete brať ako niečo 
prirodzené a sami s vnútor-
ným pokojom o pomoc pop-
rosíte. Okrem priateľov a rodi-
ny vám pomôžu vaše myšlien-
ky, ktoré sa budú veľmi rýchlo 
plniť, a preto by mali byť pre-
pracované do detailu, inak sa 
naplní aj to, čo nedomyslíte – 
dostanete len to, čo si budete 
pýtať. Rátajte aj s výdavkami, 
ktoré budú napojené na rieše-
nie záležitostí v súvislosti s bý-
vaním (rekonštrukcia, pokaze-
né veci, opravy). V oblasti 
lásky sa pripravte na vášnivé 
obdobie.   

Prestali ste veriť vo svetlejšie 
zajtrajšky? Chce to razantnú 
zmenu, vydolujte zo seba po-
sledné kúsky viery a použite 
ich ako odrazový mostík k to-
mu, aby ste precitli. Uvedomu-
jete si a presne viete, kde robí-
te chyby, kde zlyhávate, a pre-
to použite novoobjavenú vieru 
na to, aby ste získali silu na 
potrebné zmeny. Práve tie na-
stanú vo sfére vzťahov a emó-
cií. Po spomínanom uvedomení 
si otvoríte okno do duše a tým 
príchodu novej, čistej a veľmi 
silnej lásky, o ktorej existencii 
ste už začali aj pochybovať. 
Zadaní v tomto období objavia 
silu už existujúceho vzťahu.   

Budete vytrhnutí zo zabe-
hnutého stereotypu, čo prijme-
te s veľkou radosťou. Osame-
lým strelcom sa otvára mož-
nosť na vzťah a zahorenie v 
láske. Ostatní sa popasujú s 
problémami vo vzťahoch a po-
kiaľ ich chcete zachrániť, 
musíte pre to niečo spraviť aj 
vy, nielen sa spoliehať na silu 
osudu. Pre vaše znamenie sa 
zároveň otvára brána pre 
príležitosť zmeniť prácu a zá-
roveň všetky oblasti, v ktorých 
je možné staré ukončiť a začať 
inde nanovo, pokiaľ to tak bu-
dete cítiť, využite to a ak nie, 
nič sa nedeje – máte možnosť 
vybrať si.  

Celý týždeň bude zasvätený 
láske, partnerstvám a vzťa-
hom. Všetko zlé sa vytratí a 
zostane len čistá láska, vďaka 
ktorej sa životom kráča ľahšie 
a istejšie. Dokonca aj neustá-
lení Škorpióni, ktorí v partner-
stvách hľadali  a stále hľadajú 
im vyhovujúcu dokonalosť, 
majú vysokú pravdepodob-
nosť nájsť presne to, po čom 
túžia, preto venujte pozornosť 
každej iskre, ktorá pri kontak-
te s opačným pohlavím vznik-
ne. V zabehnutých a fungujú-
cich partnerstvách pozor na 
skĺznutia a pokušenia. Čo sa 
týka práce – skúste si ju robiť 
systematicky a vyhnite sa to-
mu, že si ju budete nosiť do-
mov, oddeľujte prácu od sú-
kromia.      

Naplňte si sen a začnite niečo 
študovať (jazyk, školenia, kur-
zy, aj samotný výber vysokej 
školy). Dlho ste to odkladali a 
teraz sa vám otvorí príležitosť 
zmeniť to. Spolu so štúdiom sa 
vám otvoria možnosti v kari-
ére, postúpite o jeden alebo 
niekoľko levelov vyššie. Tieto 
dni vám zároveň prinesú pes-
trosť a ,,lentilkovú” farebnosť. 
Okrem pozitívnych vecí sa ob-
javí aj jedna nepríjemnejšia a 
tou sa stane skutočnosť, že sa 
budete strácať v čase a tým 
budete dlhodobejšie v časovom 
sklze, preto pozor, hlavne, čo 
sa týka pracovných povinností. 
V zdravotnej oblasti sa objavia 
nepríjemnosti s hlasivkami a 
všeobecne s kŕčmi. V oblasti 
citov a lásky pre slobodných 

bude tento týždeň viacmenej 
neutrálny, ale to neznamená, 
že sa nemáte rozhliadať.  

Neberte všetko tak vážne a 
striktne. Neobávajte sa veci 
odľahčiť ako aj samotný život, 
ktorý vám tentokrát prinesie 
malé prekvapenia, ktoré vás 
naozaj potešia. So všetkým sa 
hrajte, dajte si záležať na 
detailoch, čiže dajte dôraz na 
precíznosť, ktorá vám v ne-
skoršom období prinesie ovo-
cie. Uvoľnite sa a zároveň si 
doprajte nejaký úlet (nákup, 
stretnutie s partiou, zaspievaj-
te si s priateľmi). To, že sa vás 
niekto pokúsi dirigovať, ne-
berte príliš vážne, len sa o to 
pokúša zo svojej pasívnej pozí-
cie (pes, ktorý šteká, nehryzie) 
aby na seba upozornil/a, rad-
šej sa nad tým vnútorne pous-
mejte a neriešte to.   

Blúdite v spleti vlastných poci-
tov a toho, k čomu vás tlačí sa-
motná spoločnosť. Pokiaľ si 
neupracete sami v sebe a nepo-
chopíte, kým ste a kto ste, bu-
dete blúdiť ako legendárna 
bludička a vo vás bude naras-
tať beznádej. Tí, ktorým sa 
podarí pozrieť svetu, a teda aj 
vlastnej pravde do očí, majú to 
najťažšie za sebou a môžu oča-
kávať divy. Začne sa vám 
dariť aj tam, kde ste stagnova-
li. Vo vzťahoch sa trochu kon-
trolujte, vaša nervozita bude 
viditeľná a preleje sa do 
slovnej výmeny názorov. V 
práci neodvracajte tvár od 
známej skutočnosti a prispejte 
k vyriešeniu problému.   

 
Po minulom týždni, prichádza 
nové obdobie, ktoré sa napojí 
na vašu životnú – duchovnú 
cestu. Usporiadate si myšlien-
ky, potom budete mať jasnej-
šie v tom, čo chcete a ktorým 
smerom sa budete uberať. Vy-
užite tento čas a pustite sa do 
tvorenia a vytvárania toho, v 
čom ste naozaj dobrí. Pokiaľ 
je nevyhnutné uskutočniť za 
poznaním, vzdelaním alebo od-
dychom cestu, doprajte si ju. 
Utrasú sa vám aj emočné vý-
kyvy, ktoré vami lomcovali a 
pod kontrolu tak dostanete 
nielen svoje sebaovládanie, ale 
aj samotnú lásku. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Býk
21 4. − 21. 5. Lev

23. 7. − 23. 8. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 
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 Kúpime dom v Modrom 
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

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

 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

 Hľadám chatu na celoroč-
né bývanie s vodou a elek-
trikou.
 0944 920 578        np – 562

 Prenajmem 2-izbový byt s 
balkónom na Ulici B. Němco-
vej.
 0949 886 313.      np – 564

 Kúpim garáž vo Veľkom 
Krtíši.
 0918 540 482.       np – 565

 Ponúkam do prenájmu 3-
izbový prerobený byt , kom-
pletne zariadený na Ulici B. 
Němcovej. Voľný od júna. 
Cena: 350€/mesiac. Viac info 
na t.č.
 0905 554 217.     np – 567

 Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt na Železničnej ulici 
vo V. Krtíši.
 0908 916 698.       np - 573

 Predám detskú izbu a roz-
kladací gauč. 
 0917 038 770         np – 540  

 Predám zariadenie z 
rodinnému domu – všetko po 
10 €. 
 0917 038 770        np – 542

 Predám kompletnú spálňu 
SOFIA, perzský koberec (bor-
dový, rozmer 3 x 4 m), bor-
dový koberec RIGA, konfe-
renčný stolík, toaletné zrkad-
lo a nadstavby na skriňu.
 0905 376 215         np - 545

 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  

 Predám prípojný vozík 
(do 600 kg). Zn. málo použí-
vaný, cena dohodou.
 0905 919 578.       np – 570

Zariadenie
do domácnosti a firmy

A u t o  
m o t o

 0908 912 928        np – 563

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968
np

 - 
44

6

Poľovníctvo 
rybárstvo

 Predám letné pneumatiky 
RIKEN 701 RADIAL, 
215/65, R16 102 H.
 0905 919 578.        np – 571

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

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

n
p

 -
 7

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

np-4911 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

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

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

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-4912 0905 358 389

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

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

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-4910

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu
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 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

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

  Chovateľstvo

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

 Predám ošípanú, približne 
200 kg. Cena 1,60 €/kg živej 
váhy. 
 0917 874 471         np – 549
  

np 
–49

9

 0908 493 910

Ponúka:
KAČKY
KURENCE
HUSI 
MORKY  
PO 5 €/KUS. 

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

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

np
 –

 51
9

 0911 154 680

  Poľnohospodárstvo

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

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

 Predám pásový obra-
cač/zhrňovač nemeckej výro-
by so záberom 220 cm v dob-
rom stave, nové remene aj 
prsty (aj náhradné), na gu-
mových nafukovacích kole-
sách. Ľahká manipulácia. 
Cena dohodou.
 0907 644 767          np - 560

 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 pracovníkov na 
prácu do Nemecka. Plat: 
10,15 €/hod. V prípade záuj-
mu volajte.
 +491 522 418 5494  np - 566

* Hľadám prácu ako opatro-
vateľka starších ľudí. Som 
zodpovedná, flexibilná, tr-
pezlivá, mám desať ročnú 
prax v zahraničí. 
 0917 642 076      np –  552

S T R O J E a  
N Á R A D I E

 Predám novú vlečku 
za malotraktor 
plus 4 200 litrové sudy.
 0908 805 260     np - 554

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 
upratovačka – poupratujem 
domácnosti.
 0918 257 684         np – 569

 Hľadám opravára dáždni-
kov.  0902 302 102 np – 351

 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný ovocných 
stromčekov a drobného ovo-
cia. Záujemcovia, hláste sa na 
 0902 343 856       np –  553

 Vykonávam všetky 
murárske práce, kosenie záh-
rad, rotavátorovanie, pílenie 
stromov a palivového dreva.
 0911 077 777.     np – 561

  
Kúpim záhradu nad Vinič-
kami. 
 0948 078 065        np - 575  

P o n u k a  
s l u ž i e b

 0915 859 376
np – 525

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

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

np – 421

  0908 627 952.  

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

 R ô z n e
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KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)
np - 568 0908 233 053

► Ponúkam rizikové pílenie stromov 
v blízkosti objektov pomocou 
lezeckej techniky. 
Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva.

np – 556 

cseryova.ruzena@azet.sk,  0905 409 219

Miesto: DOLNÉ STRHÁRE / 28.- 29. máj 2021 
Lektor: Miroslav Zaťko 

Worhshop: Worhshop bude realizovaný v autentickom prostredí juhoslovenského vi-
dieka. S výsledkami sa bude môcť oboznámiť aj širšia verejnosť na výstave, ktorú 
usporiada organizátor. 
Téma: Inscenovaná fotografia, tiež aranžovaná fotografia, je strategicky nakompo-
novaný záber v našom prípade portrét. Motív a námet sú starostlivo vopred vymys-
lené, pred samotnou expozíciou sa rozkreslia jednotlivé prvky obrazu pre dosiahnutie 
maximálneho kompozičného efektu. Je možné do výsledného obrazu zasahovať aj 
počas expozície. Podstatou je dosiahnuť plánované  reakcie u divákov, na základe au-
torskej vôle. 

Harmonogram: 
Piatok – 28. 5. 2021, 8.00 – 18.00 hod. • Registrácia • Krátka prednáška a zadanie té-
my • Fotenie podľa inštrukcií lektora 
Sobota 29. 5. 2021, 8.00 – 15. 00 hod. • Fotenie podľa zadania úlohy • 
Príprava výstupov na prezentáciu • Prezentácia a rozborový seminár 

Banskobystrický samosprávny kraj
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 

Vás srdečne pozývajú 
na tanečný workshop pre deti a mládež

Lektor: 
Tony PORUCHA 

Kedy: 2. júna 2021 Kde: ZUŠ Veľký Krtíš

 Prenajmem rodinný dom od 1. 6. 2021 vo Veľkej Čalomiji - 
3 izby, kuchyňa, špajza, letná kuchyňa, garáž, záhrada. Cena 
250€/ mesiac + depozit 3 mesiace.  0903 506 524.       np - 580

Výhercovia aprílovej kupónky 
Naša tradičná kupónova súťaž je medzi vami, čitateľmi veľmi 
obľúbená, čo svedčí o veľkom množstve doručených hracích 
kariet s nalepenými kupónmi. V aprílovej kupónke mali šťastie 
títo čitatelia: MARTA VARGOVÁ, Novohradská 20 z Veľkého 
Krtíša, SLÁVKA KUČERKOVÁ, zo Železničnej 16 z Veľkého 
Krtíša  a NIKOLA VARHOLÁKOVÁ zo Slovenských Ďarmôt 
252.  Víťazom srdečne blahoželáme a výhry v podoe kozmetic-
kých balíčkov si môžu prevziať v redakcii v ktorýkoľvek 
pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hodiny. 

 Som vitálna 70 -ročná vdova, bývam v malej dedinke pri 
Veľkom Krtíši. Hľadám priateľa od 70 do 75 rokov, ktorý 
by mi pomohol okolo domu, a s ktorým by sme si posedeli 
pri dobrej káve. Alkoholik sa vylučuje, fajčiť môže. Svoje 
návrhy a ponuky posielajte v zalepenej obálke s označením 
,,Spoločná káva” na adresu redakcie.                         np - 578
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 Zoberiem do dlhodobého 
prenájmu garáž vo V. Krtíši, 
elektrika podmienka.
 0949 688 887        np - 574

 Kúpim záhradu nad 
Viničkami. 
 0948 078 065            np-575 

 Lacno predám automatic-
kú práčku a umývačku 
riadu.
 0910 664 145          np - 577

 

 Vykupujem 
staré kroje a šatky 
kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem 
starožitnosti.  

  0908 627 952.       np – 422

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

DOPRAJTE VAŠIM NOHÁM 
STAROSTLIVOSŤ, 

KTORÚ SI ZASLÚŽIA

Medicinálna (suchá) pedikúra 
ošetrenie zarastajúcich nechtov
nechtová protetika
predaj špeciálnej pedikérskej 
kozmetiky a ortopedických 
pomôcok 

Od 28. apríla do 4. mája malo 
pozitívny výsledok PCR testu 34 
obyvateľov nášho okresu, čo je 
takmer rovnaké číslo ako v 
predchádzajúcom týždni. Počet 
pribúdajúcich pozitívnych prí-
padov je stabilný už viac ako tri 
týždne. Otázne je ale to, koľko 
PCR testov sa v jednotlivých 
týždňoch v našom okrese vy-
konalo dokopy.
Vo veľkokrtíšskej nemocnici 
ležalo k 4. máju 2021 už len 8 
pacientov s ochorením COVID-
19, z toho ani jeden z nich nepot-
reboval pomoc umelej pľúcnej 
ventilácie a dvaja z nich ležali na 
lôžku bez centrálneho prívodu 
kyslíka. V nemocnici v Lučenci 
ležalo k tomu istému dňu 26 pa-
cientov, v R. Sobote 9 a vo Zvo-
lene 13. Aj v tomto ukazovateli 
bol v porovnaní s predchádzajú-
cim týždňom zaznamenaný vý-
znamný pokles už druhý týždeň 
po sebe. Na tzv. covid lôžkach 

ležalo k 5. máju dokopy 1 276 
pacientov. Podobný počet pa-
cientov bol v nemocniciach na 
konci októbra. Napriek neocho-
ty niektorých Slovákov očkovať 
sa inou vakcínou ako je Sputnik 
V a napriek neviditeľnej oč-
kovacej kampani, prvou dávkou 
vakcíny je zaočkovaných už viac 
ako 1,16 milióna Slovákov 
(129,7-tisíc je z BBSK). Obe 
dávky prijalo viac ako 533-tisíc 
občanov (z toho 57,7-tisíc z BB-
SK). V kategórii nad 59 rokov je 
zaočkovaných už 47 % obyvate-
ľov. V súvislosti s ochorením 
COVID-19 umrelo na Sloven-
sku už 14,2-tisíc ľudí.
Aj od pondelka 10. mája bude 
náš okres v červenej farbe, a te-
da v II. stupni varovania. Bor-
dové okres sú už len dva, čierny 
dokonca ani jeden. Lučenec, 
Krupina, Poltár aj R. Sobota sú 
dokonca už v ružovom I. stupni 
varovania.

Dve nehody, jedna 
zranená osoba 

Dopravná nehoda osobného 
motorového vozidla medzi ob-
cami Vinica a Veľká Ves nad 
Ipľom bola hasičom ohlásená 
vo štvrtok 29. apríla podvečer. 
Po príchode štyroch príslušní-
kov na miesto zásahu bolo zis-
tené, že havarované 

vozidlo sa nachádzalo mimo 
cesty, v repkovom poli. Pri 
nehode k zraneniam nedošlo. 
Žiaľ jedna osoba sa zranila, aj 
keď ľahko, pri dopoludňajšej 
pondelkovej nehode z 3. mája. 
K nehode došlo na tzv. novej 
ceste medzi obcou Nová Ves a 
areálom spoločnosti Tech-
nogym. Na miesto boli vyslaní 
tiež štyria hasiči, ktorí po prí-
chode na miesto zásahu pries-

kumom zistili, že havarované 
vozidlo sa nachádza už mimo 
cesty. Príslušníci na mieste 
oboch zásahov vykonali proti-
požiarne opatrenia, zabránili 
úniku prevádzkových kvapalín 
a po zdokumentovaní doprav-
nej nehody príslušníkmi PZ 
očistili vozovku od nečistôt. Ako 
sme uviedli, pri dopravnej 

nehode sa ľahko 
zranila jedna osoba, 
ktorá bola v čase prí-
chodu príslušníkov 

HaZZ v opatere zdravotných 
záchranárov.

Prekážka na ceste 
a pomoc 

zdravotníkom 
V piatok 30. apríla smerovalo 
hasičské auto na výjazd k obci 
Pôtor, kde bol ohlásený spad-
nutý strom, ktorý tvoril prekáž-
ku v jednom jazdnom pruhu. 
Príslušníci strom popílili použi-
tím motorovej píly, vozovku 
očistili a následne umožnili 
prejazd v oboch jazdných pru-
hoch. Na druhú stranu nášho 
okresu, do Kosihoviec, boli po-
volaní hasiči v nedeľu 2. mája. 
Hasiči tu asistovali zdravotnej 
záchrannej službe pri transpor-
te pacienta v ohrození života do 
sanitného vozidla, čo sa im po-
darilo prostredníctvom evaku-
ačných nosidiel do sanitného 
vozidla, ktoré následne zabez-
pečilo transport do zdravotníc-
keho zariadenia.

HASIČI 150 

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

Počet hospitalizovaných klesá

-ŠK, zdroj: NCZI-

Každý vodič to dobre pozná – 
starostlivosť o motorového tá-
toša zahŕňa aj základné čiste-
nie auta, ktoré spočíva v jeho 
povysávaní a umytí. Času ne-
mám nikdy nazvyš a táto čin-
nosť nepatrí k mojim práve 
obľúbeným, preto to chcem 
mať rýchlo za sebou.  Niekto 
si auto čistí doma, ja upred-
nostňujem vysávanie na čer-
pacích staniciach. Na jednej z 
nich na Viničkách, sa mi auto 
upratuje obzvlášť dobre, lebo 
po čistení interiéru môžem 
,,pežotík“ šupnúť do sprchy. 
Tak ako inokedy, aj istý piatok 
som sa so známou vybrala spl-
niť si povinnosti voči svojmu 
spoločníkovi na štyroch kole-
sách. Vhodila som do vysáva-
ča mincu. Stroj zastenal, začal 
hučať  a vysával sotva ako 
detský, hračkársky vysávač na 
tužkové baterky. Ochotná ob-
sluha, pán Filip k nám ihneď 
pribehol a hneď vedel, čo je vo 
veci. Keď rozobral vysávač, 
ukázal nám, že bol upchatý. 
No nie obyčajným prachom a 
drobnými nečistotami. Z ne-
priechodnej rúry vypadlo toľ-
ko špakov, že to vyzeralo, ži si 
niektorý z predchádzajúcich 
vodičov jednoducho povysával 
popolník namiesto toho, aby 
ho najprv vysypal. 
Ako nám pán Filip povedal, 
nebolo to prvý a asi nie ani po-
sledný  krát, čo musel vysávač 
čistiť. Bezohľadnosť niekoho 
môže spôsobiť na prvý po-
hľad banálnu nepríjemnosť v 
podobe zdržania ďalšieho zá-
kazníka, no v konečnom dô-
sledku zničenie nie práve lac-
ného stroja. Bol by navyše pa-
radox, keby sa v čase poruchy 
sťažoval na nefunkčnosť vysá-
vača práve ,,páchateľ“. No ale 
je to dosť možné, lebo ľahos-
tajnosť ide s aroganciou ruka 
v ruke. ☺ - JK -   

Po mne potopa
 upchatý vysávač 

 R ô z n e
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Základná škola 
s materskou školou 

Hrušov 
ponúka voľné pracovné miesto na 

pozíciu: Učiteľ pre predmety
– matematika, fyzika

 na plný úväzok s nástupom 
od 09/2021.

Požadované vzdelanie: Vzdela-
nie podľa zákona č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamest-
nancoch a vyhlášky o kvalifi-
kačných predpokladoch 1/2020.
Požiadavky: Bezúhonnosť, 
spoľahlivosť, flexibilita, kreati-
vita, tímová spolupráca, zodpo-
vednosť.
Zoznam požadovaných do-
kladov: ► žiadosť o prijatie do 
zamestnania, ► štruktúrovaný 
životopis, ► súhlas so spracova-
ním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov. 
Po užšom výbere budú uchá-
dzači pozvaní na ústny pohovor. 
O termíne pohovoru budeme  
uchádzačov informovať 
e-mailom alebo telefonicky.

Žiadosti zasielať 
do 31. augusta 2021.

Kontakt: z.brezovsky@post.sk    
písomne: ZŠ s MŠ Hrušov, 

497, 991 42 Hrušov   
tel. číslo: 0911 835811

Po menších obmedzeniach, s 
ktorými sa v ostatných dňoch 
pre rekonštrukčné práce stre-
távali vodiči pred Lučencom v 
okolí obci Halič, oprava ciest I. 
triedy pokračuje aj v našom 
okrese. Od stredy 5. mája do 
piatka 4. júna, bude pre re-
konštrukciu štátnej cesty I/75 
úsek pri obci Slovenské Kľa-
čany čiastočne uzatvorený, 
pričom premávka bude môcť 
byť vedená len v jednom voľ-
nom jazdnom pruhu. Konkré-
tne ide o časť cesty medzi kilo-
metrom 170,5 a 172,5, t. j. 
úsek cesty pri tzv. kľačianskej 
križovatke.
Čoskoro bude podobné obme-
dzenie platiť pravdepodobne 
aj na úseku od tzv. hrušovskej 

križovatky až po hranicu s 
okresom Levice, ktorý má tiež 
prejsť rekonštrukciou a výme-
nou povrchu vozvoky.
Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru vo Veľkom Krtíši 
tiež informuje, že od začiatku 
mája až po koniec októbra 
tohto roka bude čiastočne 
uzatvorená aj cesta II/591 v 
obci Vieska. Takmer pol kilo-
metrovým úsekom bude tiež 
možné prechádzať vo voľnom 
jazdnom pruhu. Príčinou ob-
medzenia je výstavba chodní-
kov v obci a úprava zelene.
Preto chceme apelovať na vo-
dičov aj my a vyzývame ich, 
aby boli pri prechádzaní tými-
to úsekmi opatrnejší ako ob-
vykle.                              -ŠK-

Obmedzenia v doprave 
pri S. Kľačanoch aj Vieske 

Po tom, čo sme sa v predchá-
dzajúcich týždňoch mnohí za-
pojili do Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov (SODB 2021) 
sami a sčítali sme sa prostred-
níctvom webu, od 3. mája sa 
koná už aj druhá fáza sčítania 
nazvaná asistované sčítanie. 
To sa bude realizovať na 
celom území Slovenska až do 
13. júna 2021. V uvedenom 
termíne zabezpečí služby asis-
tovaného sčítania každá obec 
a mesto SR po dobu šiestich 
týždňov. Rozhodnutie pred-
sedu ŠÚ SR je vydané v súlade 
so stanoviskom Úradu verej-
ného zdravotníctva SR.
V meste Veľký Krtíš sa asis-
tované sčítanie koná v rov-
nakom termíne, a teda od 3. 
mája do 13. júna. Pre tých 
Veľkokrtíšanov, ktorí sa ešte 
nesčítali, je potrebné vedieť, že 
tak môžu urobiť dvomi spô-
sobmi - buď pomocou staci-

onárneho asistenta osobne na 
kontaktom mieste – Mestský 
úrad, Ohlasovňa pobytu, č. 
dverí 15, J. A. Komenského 3, 
Veľký Krtíš počas úradných 
hodín (pondelok, utorok a 
štvrtok od 8.00 do 11.30 hod. a 
od 12.30 do 15.30 hod., v stre-
du v rovnakom čase až do 
17.00 hod. a v piatok len do 
14.00 hod.) alebo pomocou 
mobilného asistenta. O mobil-
ného asistenta je potrebné po-
žiadať na tel. č. 047/48 12 114 
alebo 047/48 12 115 a po doho-
de vás navštívi a sčíta doma.
Ostatné samosprávy využili na 
sčítanie pomocou stacionárne-
ho asistenta zväčša Obecné 
úrady, ale napr. Čebovčania sa 
môžu sčítať v obecnej knižni-
ci, obyvatelia Kosíh nad Ip-
ľom a Neniniec zase v Kultúr-
nom dome a Modrokamenča-
nia v kancelárii matriky na 
Mestskom úrade.              -ŠK-

 Sčítať sa musíte do polovice júna
Správa športových zariadení 
mesta V. Krtíš oznamuje, om, 
že už je v prevádzke posilňov-
ňa a minigolf, cez týždeň v ča-
se od 6.00 – do 20.00 hod., cez 
víkend od 09.00 – do 20.00 
hod. 
V prevádzke je aj plavecký 
bazén (10.00 - do 20.00 hod.) 
Návštevníci sú povinní dodr-
žiavať protiepidemiologické 
opatrenia a musia mať nega-
tívny test nie starší ako 7 dní.

Bazén, posilňovňa
a minigolf otvorené 

10. máj - Svetový deň pohy-
bom k zdraviu. Poukazuje na 
problém pohodlného sedavého 
spôsobu života a z toho plynú-
ceho vzrastajúceho počtu chro-
nických ochorení spôsobených 
nezdravou výživou a nedostat-
kom pohybu. Cieľom tohto 
dňa je zvýšenie verejného po-
vedomia o zdravom životnom 
štýle založeného na dostatku 
primeraného pohybu.

12. máj - Svetový deň ošetrova-
teliek; Medzinárodný deň ošet-
rovateliek a Medzinárodný deň 
podpory chorých s chronickým 
únavovým syndrómom vyhlá-
sila Medzinárodná rada zdra-
votných sestier (ICN) a oslavu-
je sa od roku 1965. V tento deň 
sa v roku 1820 narodila anglic-
ká ošetrovateľka Florence Ni-
ghtingalová, ktorá bola za-
kladateľkou prvej školu pre 
ošetrovateľky na svete. Cieľom 
je uctenie si práce ošetrovate-
liek, ktoré sú základom pre po-
skytovanie zdravotnej starostli-
vosti o hospitalizovaných.

15. máj  - Svetový deň atletiky. 
Jeho cieľom je nielen podpora 
zdravia a aktívneho života, ale 
atletiky na celom svete.

15. máj - Medzinárodný deň 
odporcov vojenskej služby sa 
pripomína od roku 1985. Jeho 
cieľom je boj proti útlaku a 
uznanie hodnôt každého člove-
ka, podpora nenásilných akcií 
proti príčinám vojny. 

15. máj - Svetový deň rodiny  
bol vyhlásený OSN v roku 
1993. Význam dňa rodiny spo-
číva v pripomenutí dôležitosti 
rodiny ako základnej stavebnej 
bunky spoločnosti.  

V najbližšie dni
si pripomíname 

Ak chcete vyhrať 
pekný darček, 
odpovedzte 
nám na tieto dve 
anketové otázky: 

1. ČO PRE VÁS 
ZNAMENÁ VAŠA 
RODINA?  

2. AKÁ JE VAŠA 
RODINA? 
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PPA Levice vyzýva všetkých 
žiadateľov priamych podpôr, 
ktorí splnili podmienku na zís-
kanie podpory na plochu v 
roku 2020, aby si neodkladne a 
urýchlene pozreli e-maily, kde 
im boli zaslané predtlačené 
Identifikačné listy na rok 2021 
a Jednotné žiadosti  na podpo-
ry pre rok 2021.
Konečný termín na podanie 
žiadosti je 15. 5. 2021

OZNAM PPA
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Vodiči, buďte ohľaduplní k práci cestárov.
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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. 

Zaujíma ťa história?           Láka ťa práca v múzeu?
Si študent a chceš si cez leto privyrobiť?

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
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