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Aj pre maturantov 4. A triedy zo SPOJENEJ ŠKOLY MODRÝ KAMEŇ triednej profesorky Ing. Dariny Červenákovej skončil 
druhý pandemický a pre niektorých aj posledný školský rok v živote. Buďte v tom ozajstnom živote šťastní a úspešní ľudia, ktorí nik-
dy nezabudnú na to, kde dostali základy do života. Zľava: Tomáš Bolibruch, Jozef Botoš, Roderik Flok, Roland Bubenčík, Kevin Tol-
dy, Marek Backo, Martina Kuboleková, Viktória Kováčová, Ján Strhár, Lukáš Mäsiar, Erika Toldyová, Simona Böjtösová, Lucia 
Molnárová a Veronika Michalecová. 

V krásny slnečný piatkový 
deň 28. 5. 2021 sa spoločnosť 
TECHNOGYM E.E. s. r. o. 
rozhodla venovať náboru 
nových zamestnancov v meste 
Veľký Krtíš.
Zástupcovia personálneho 
oddelenia tohto najväčšieho 
výrobného podniku nášho 
okresu trávili svoj pracovný 
čas podnetnými rozhovormi 
so záujemcami o novú prácu 
priamo v teréne. 
Je potešujúce, že aj v tejto 
náročnej dobe do spoločnosti 
prichádzajú nové projekty, a 
tým i priestor pre posilnenie 
tímu prevažne vo výrobe: na 
oddelení montáže, lakovne i 
kovovýroby.
Pre absolventov vysokých škôl 
technického a tiež strojárskeho 
zamerania sa opäť spúšťa 
program Trainee, ktorého 
úlohou je pomôcť čerstvému 
absolventovi vyprofilovať sa 
do podoby, v ktorej sa bude 
profesijne cítiť najlepšie. 
Touto pravidelnou reklamnou 
kampaňou sa spoločnosť opäť 
pripomína obyvateľom mesta, 
i tým v jej blízkom okolí a 
postupne napĺňa svoj zámer 

dostať sa viac do povedomia 
ľudí. Pandémiou poznačená 
éra prináša nové výzvy a 
firma TECHNOGYM veru 
nezaháľa. Nové produkty, na 
ktoré výroba upriamuje svoju 
pozornosť v závode v Malom 
Krtíši, sú určené prevažne do 
domácností.  
Podobné náborové akcie  
plánuje TECHNOGYM E.E. 
s. r. o. organizovať pravidelne. 

V prípade, že máte záujem 
dozvedieť sa viac o týchto 
našich voľných pracovných 
pozíciách, neváhajte a píšte na 
personalne@technogym.com

Na druhej strane stretnete 
vždy ochotný personál firmy 
pripravený zodpovedať vaše 
otázky. 
A čo pre vás pripravuje 
TECHNOGYM najbližšie?  
Po dlhšej odmlke otvorí svoje 

brány pre širokú verejnosť v

   Deň otvorených dverí,  
ktorý sa bude konať v piatok
      18. 6. 2021.  
Kde inde, ako Priemyselnom 
parku v závode spoločnosti  
TECHNOGYM E.E. s. r. o.
v Malom Krtíši.

– tech - 
Všetci ste srdečne vítaní! 
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Čas plynie a život sa končí. 
Zostanú len slzy, smútok 

a spomienky... Zavrel si oči, 
srdce Ti prestalo biť, musel si zomrieť, 
i keď si tak veľmi chcel medzi nami žiť.

S hlbokým zármutkom v srdci 
oznamujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, 
že dňa 29. mája 2021 

nás vo veku 84 rokov navždy opustil náš 
drahý manžel,  otec a starký 

ŠTEFAN MURÁR z Venevskej ulice vo Veľkom Krtíši. 
So smútkom v srdci sa lúčia manželka Margita, dcéra Gita

 s vnúčatami a vnuk Patrik s priateľkou Martinou.

Nikdy nezabudneme

Osem rokov čas je dlhý, 
spomienky sa vracajú. Chýbaš mama

 naša drahá a manželka milovaná. 
Ten kto v Pánu umiera, 

život večný dostáva. Spi v pokoji
 sen svoj včasný, pokým príde
 ten deň súdny. 

Nech Ťa Pán k životu vzkriesi. 
Dňa 5. júna 2021 si pripomíname 

8. výročie, odkedy nás navždy opustila
 naša milovaná manželka, mamička, starká a sestra
 ANNA  ANDOKOVÁ zo Stredných Plachtiniec. 

S úctou a láskou spomína sestra Mgr. Mária Pacigová. 

Kto verí v Syna Božieho, má život večný

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým. 

Všade okolo chýba aj po troch rokoch 
Tvoj hlas. Mal si rád život, 

my Teba a Ty nás. Skromný a láskavý
 si bol vo svojom živote a veľký vo svojej 
láske a dobrote. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

Tak ako voda svojim tokom plynie, 
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 11. júna 2021 uplynú tri smutné roky 

odkedy nás navždy opustil náš dobrý kolega a kamarát 
MARIÁN PRAVDA z Pôtra. 

V pekných spomienkach na neho spomínajú 
kolegovia z firmy MOVINO, spol. s r.o.

Odišiel si nečakane

Márne Ťa, drahý otec, naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú 
- pracoval si vždy do únavy 
a nikdy si sa nesťažoval. 

Pokoj si si nedopral. O všetko si sa postaral. 
Ťažko je bez Teba žiť, keď nemá 

kto poradiť, potešiť. Smutný je náš dom, 
chýbaš nám, otecko, v ňom. 

Tak náhle prestalo biť srdce Tvoje, 
že nestihol si nám povedať: 

,,Zbohom, deti moje.“ Za všetky trápenia a bolesti, 
nech je Ti dopriate odpočívať v pokoji. 

Dňa 25. 5. 2021 nás vo veku 57 rokov náhle opustil náš drahý 
manžel, otec a brat Ing. TIBOR FEHÉR (nar. 11. 6. 1963) 
z Veľkého Krtíša. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli 

rozlúčiť 29. 5. 2021 na veľkokrtíšsky cintorín, ako aj 
za slová sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina. 

Navždy zostaneš v našich srdciach

Do konca júna sa vo veľkoka-
pacitnom očkovacom centre vo 
V. Krtíši zaočkovalo už 3 493 
ľudí, pričom najviac vo veku 
65 až 69 rokov. Spolu tak bolo k 
1. 6. zaočkovaných už 24,41 % 
obyvateľov nášho okresu, čím 
sa ale zaraďujeme k regiónom, 
kde je o očkovanie malý záu-
jem. Na prvú dávku vakcíny 
čaká v našom okrese už len asi 
700 ľudí, kolektívnu imunitu 
tak v našom okrese takmer ur-
čite nedosiahneme, pravdepo-
dobne ani z polovice. Celkový 
počet osôb, ktoré sú na Sloven-
sku zaočkované prvou dávkou, 
je už 1,77 milióna, obe dávky 
očkovacej látky do svojho ra-
mena dostalo už 882-tisíc oby-
vateľov.Záujemcovia o vekto-
rovú vakcínu Sputnik V, ktorá 
funguje na rovnakom princípe 

ako vakcína Astra Zeneca, sa 
môžu už niekoľko dní prihlaso-
vať do čakárne na webe koro-
na.gov.sk. Určená je však len 
pre ľudí od 18 do 60 rokov a 
očkovať sa ňou bude aj v neďa-
lekom Lučenci. Záujem o ňu je 
však zatiaľ nízky, v BBSK na 
Sputnik V čakalo 1. 6. len 171 
obyvateľov kraja (1 636 v celej 
SR). Od 23. 5. - 1. 6. mali pozi-
tívny výsledok PCR testu len 4 
ľudia z nášho okresu. Na celom 
Slovensku denne pribúda už 
len viac ako 100 prípadov. 
Bohužiaľ, aj naďalej ale pribú-
da aj počet mŕtvych – v súvis-
losti s ochorením COVID-19 
ich zomrelo už 14 783 ľudí. Ne-
mocnice boli na začiatku mesia-
ca obsadené 412 pacientmi s 
potvrdeným covidom, resp. po-
dozrením naň.
                    -ŠK, zdroj: NCZI -

 Sputnikom aj v Lučenci 

Opustili nás: 25. 5. Ing. Jozef Holic (*1939) z V. Krtíša, 
25. 5. Ing. Tibor Fehér (*1963) z V. Krtíša, 28. 5. Štefan Bartko 

(*1928) z Cerova, 29. 5. Štefan Murár (*1936) z V. Krtíša, 
29. 5. Jaroslav Janotík (*1947) z Čelár – Kírti, 

29. 5. Edita Fagyasová (*1966) z Vrbovky. 
 
                                                 

Po štvrtom týždni asistovaného 
sčítania Štatistický úrad SR 
apeluje na obyvateľov, aby vy-
užili posledné dni  asistovaného 
sčítania.
K 31. 5. 2021 bolo na území  re-
publiky zriadených 3 162 kon-
taktných miest. Obyvatelia Slo-
venska majú k dispozícii pomoc 
od 3 820 stacionárnych asisten-
tov a k obyvateľovi domov je 
pripravených prísť 5 034 
mobilných asistentov. V štvr-
tom týždni asistovaného sčíta-
nia sa počet sčítaných zvýšil na 
5,09 milióna obyvateľov, pri-
čom sa asistovane od 3. 5. 2021 
sčítalo takmer 247-tisíc obyva-
teľov. Za štvrtý týždeň tak pri-
budlo 67 000 asistovane sčíta-
ných. V Prešovskom kraji sa 
asistovane zatiaľ sčítalo viac 
ako 68-tis. obyvateľov, v Košic-
kom kraji 63-tis., v Banskobys-
trickom kraji 38-tisíc obyvate-
ľov a v kraji Nitrianskom bolo 

takmer 25-tis. asistovane sčíta-
ných. Evidujeme k dnešnému 
dňu iba 1 obec, kde podiel sčíta-
ných obyvateľov na odhadova-
nom počte je nižší ako 50 %. 
Ide o obec Žehra. V 4 krajoch 
máme celkovo 15 obcí, kde je 
podiel sčítaných pod 70 %. Os-
tatné obce buď ukončujú sčíta-
nie, alebo intenzívne pracujú 
na jeho ukončení.
Sčítanie je pre obyvateľa zo zá-
kona povinné a za nesplnenie si 
povinnosti sčítať sa, môže obec 
udeliť obyvateľovi pokutu až 
do výšky 250 EUR. Obyvatelia 
môžu do 13. 6. 2021 navštíviť 
kontaktné miesto nielen vo svo-
jej obci, ale na ktoromkoľvek 
kontaktnom mieste v ktorej-
koľvek obci SR, bez ohľadu na 
obec jeho trvalého pobytu, ale-
bo si môžu objednať k sebe do-
mov mobilného asistenta na 
čísle call centra 02/20924919, 
alebo zavolať priamo na obec.

 Sčítaných už 5,1 milióna

- JASMÍNA STAUDER, hovorkyňa SODB 2021 

- vrátane komentárov zo štyroch futbalových dohrávok 
 nájdete v stánkoch už 

 č. 24 

 V PONDELOK 14. JÚNA 
po 14.00 hodine v stánkoch v meste Veľký Krtíš.
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Program ministra a jeho 
delegácie začal v druhý júnový 
deň v obci Dolná Strehová 
hneď ráno o 8.00 hod., kde ho 
pred Základnou školou s 
materskou školou privítali 
okrem starostu obce Ing. Ľubo-
slava Dobrockého a riaditeľky 
školy PaedDr. Anny Malatinco-
vej aj deti z DFS Pramienok.
„Pán minister si po privítaní 
pozrel priestory našej školy a 
navštívil aj deti v prvom, šies-

tom a deviatom ročníku. Ne-
skôr prebehla krátka diskusia 
so starostom, pani riaditeľkou 
a zástupkyňou školy. Hovorili 
sme o problémoch s našou telo-
cvičňou a tiež o kapacitných 
problémoch v našej materskej 
škole. Budeme robiť všetko 
preto, aby sme v rámci plánu 
obnovy postavili zaujímavé 
projekty na riešenie aj týchto 
problémov v našej ZŠ. Pán 
minister odchádzal spokojný a 

veríme, že si odniesol od nás 
pekné spomienky,“ zhodnotil 
návštevu starosta obce Ing. Ľ. 
Dobrocký.
Delegácia rezortu školstva sa 
následne presunula do Základ-
nej školy s materskou školou 
Čebovce. Pred budovou školy 
ministra privítali miestne deti 
potleskom a riaditeľka školy 
Ing. Perla Jaskó Deáková a sta-
rosta obce Henrik Tóth prího-
vormi. Menší kultúrny pro-
gram bol pre ministra pripra-
vený aj tu, pričom čebovské 
dievčatá a chlapci ho zvládli na 

výbornú a prednes maďarskej i 
slovenskej básne sa musel páčiť 
všetkým. Pedagogický zbor z 
Čeboviec si tu pre ministra 
okrem prehliadky moderných a 
zrekonštruovaných učební a 
priestorov školy pripravil aj 
jedno prekvapenie, ktorým bo-
lo chleba vo vajci, inak tradičné 
stredajšie raňajky predstavite-
ľov vlády. 
Branislav Gröhling mal z tohto 
prekvapenia radosť a preto ne-
chýbala ani spoločná selfie so 
žiakmi. Po prehliadke školy a 

Juh stredného Slovenska v prvých dňoch nového mesiaca navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Kým 
v utorok, na Deň detí, sa stretol s pedagógmi a žiakmi v Želiezovciach a Šahách, celú stredu strávil na rôznych miestach nášho okresu. 

Prichystané prekvapenia ministra potešili 

(Pokračovanie na str. 5)

Kytica kvetov a milé privítanie – na každej zastávke 
si vzácnu návštevu uctili pedagógovia i žiaci.

ZŠ s MŠ Čebovce (Alapiskola és óvoda Csáb), ktorú minister B. Gröhling navštívil ako druhú v poradí, sa zapojila do viacerých
 projektov, ktoré rezort školstva vyhlásil. Všimol si to aj minister, ktorého privítali miestni žiaci potleskom.
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prezentácii o histórii a súčas-
nosti čebovskej školy, počas 
ktorej sedel vedúci rezortu 
školstva v lavici spoločne so 
žiakmi, sa presunula delegácia 
aj do jedálne, po čom nasledo-
vala krátka diskusia so zriaďo-
vateľom a vedením školy.
Diskusia s primátorom mesta 
Veľký Krtíš Ing. Daliborom 
Surkošom, ktoré je zriaďovate-
ľom základných škôl v okres-
nom meste, prebehla už o nie-
koľko minút aj na Základnej 
škole na Ulici Komenského vo 
V. Krtíši. S ministrom sa tu nie-
koľko minút rozprávali aj pe-
dagogickí zamestnanci i riadi-
teľ Mgr. Dušan Gálik. Minister 
sa počas návštevy tried roz-
prával aj so žiakmi, ktorí mu 
ochotne priblížili, aké učivo 
momentálne preberajú. V II. B 
prebiehala s ministrom milá ži-
vá diskusia, ktorá bola ukon-
čená odovzdávaním darčekov, 
a to aj smerom k žiakom, ale i k 
ministrovi. 
Žiaci triednej učiteľky PaedDr. 
Beaty Rusnákovej dostali od 
návštevy z Bratislavy školské 
vrecúška a pred odchodom do 
ďalšej triedy sa všetci spoločne 
odfotografovali. Návšteva školy 
bola ukončená návštevou dre-
vodielne a kovodielne, kde aj 
svoje jedinečné výtvory prezen-
toval Mgr. Ľubomír Dula. Ešte 
pred návštevou Mestského úra-
du nám minister stihol odpove-
dať aj na niekoľko otázok, od-
povede na ktoré nájdete v bu-
dúcom čísle nášho týždenníka.
Pracovný program v našom ok-

rese bol ukončený v 
meste Modrý Ka-
meň, a to ako náv-
števou strednej školy, 
tak aj Hradu a Mú-
zea bábkarských kul-
túr a hračiek. 
Návšteva Spojenej 
školy v Modrom Ka-
meni bola určite tiež 
vydarená, pričom k 
zdarnému priebehu 
prispelo aj ďalšie 
prekvapenie, ktoré si 
pre ministra škol-
stva, vedy, výskumu 
a športu prichystali 
aj modrokamenskí 
stredoškoláci. 
Odpoveď na otázku, 

prečo muselo byť toto prekvapenie 
prichystané v kuchyni a viac z roz-
hovoru s Branislavom Gröhlingom 
nám prezradila riaditeľka školy 

Mgr. Mária Žišková. Rozhovor s 
ňou, spolu s vydarenými foto-
grafiami, uverejníme v nasledujú-
com vydaní – v POKROKu č. 24.

Text a foto: - Mgr. ŠTEFAN KOČI, -

(Dokončenie zo str. 4)

Na Základnej škole na Komenského ulici vo Veľkom Krtíši rozdal minister žiakom aj malé dar-
čeky – dostali ich aj žiaci II.B, ktorej triednou učiteľkou je PaedDr. Beata Rusnáková.

S prvým mužom slovenského 
školstva sa okrem riaditeľa 
Mgr. Dušana Gálika (na foto 
vľavo)  rozprával aj učiteľ 
Mgr. Ľubomír Dula.

Minister sa ochotne odfotil aj s dolnostrehovskými det-
mi z DFS Prameň. Na fotografii aj so starostom obce 
Ing. Ľuboslavom Dobrockým. Foto: OcÚ D. Strehová.
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Jednou z našich prvých aktivít 
bol tretí ročník podujatia Z po-
kolenia na pokolenie. Workshop 
bol v tomto roku zameraný na 
tradičnú úpravu vlasov neviest z 
obcí Príbelce, Horné a Stredné 
Plachtince. Dňa 28. mája 2021 sa 
o 17.00 hod. stretla v kultúrnom 
dome v Príbelciach malá skupin-
ka ľudí, ktorým je tradičná kul-
túra blízka a z ktorých sa snáď 
stanú pomyselní „nositelia tradí-

cií“ v našom regióne. Jedným z 
lektorov podujatia bol Juraj 
Matiaš z Horných Plachtiniec, 
ktorý o tradičných svadbách a 
úpravách vlasov žien poroz-
prával mnoho zaujímavostí. 
Vedeli ste, že svadby v Plachtin-
ciach bývali kedysi v pondelok a 
v utorok? 
Konali sa v dome nevesty a žení-
cha. Na jar a v lete svadby nebý-
vali. Najčastejšie boli na jeseň 

pred adventným obdobím a v zi-
me do konca fašiangov. Príprava 
účesu nevesty začala už vo štvr-
tok pred svadbou, kedy jej vlasy 
zaplietli do malých vrkôčikov 
(príprava účesu „na sisľe“, alebo 
„na strapatô“). Do vencov ju 
„zavili“ v nedeľu ráno a samotné 
„zavíjanie“ trvalo 4 až 5 hodín. 
Vo vencoch šla do kostola a po 
Službách Božích jej ich dali z 

hlavy dolu. Pred sobášom v pon-
delok jej ich dali opäť a mala ich 
až do utorka rána. Vence z 
Plachtiniec a z Príbeliec sa 
skladali z troch častí - „preňík“, 
„streňík“ a „zaňík“; postupom 
času sa stredná a zadná časť 
spojila v jedno. Vence sa prišívali 
o vlasy nevesty špeciálnou ihlou a 
pod jeho prednú časť sa dával 
rozmarín. Ich výroba bola veľmi 
náročná a venovalo sa jej len 
zopár žien, ktoré ich zhotovovali 
z rôznych materiálov. Ten kupo-
vali napríklad v Kremnici, v 
Krupine a v Balašských Ďarmo-
tách. Materiály boli v minulosti 
ťažšie a celková hmotnosť ven-
cov bola vyššia ako je to pri 
novodobejších materiáloch. Ak 
sa zašpinili, ženy ich po jednotli-
vých malých častiach rozoberali 
a umývali v mlieku.  
Mária Cellengová z Príbeliec bo-
la lektorkou praktickej časti tvo-
rivej dielne podujatia a účast-
níkom ukázala, ako sa kedysi 
„zavíjali nevesty do vencov“. Po 
ukážkach pracovných postupov 
možno opäť vzdať hold našim 
predkom. Toto je to pravé ume-
nie, ktoré malo cenu nielen v 
minulosti, ale malo by mať svoje 
miesto aj v budúcnosti. 
 

Máj 2021 bol pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš zlomovým mesiacom, kedy sme 
konečne mohli pripravovať a realizovať prvé tohtoročné podujatia pre verejnosť. Ak chceme stihnúť 
všetko naplánované, čakajú nás mesiace plné práce a vás čakajú mesiace plné zaujímavých podujatí, ak-
tivít a festivalov. 

Pohľad na účastníkov stretnutia. -Text a foto: MÁRIA MATIAŠOVÁ - 

np - 568 0908 233 053

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

č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.2JÚNOVÁ

KUPÓNKA

Prinášame vám druhý súťažný 
kupón do JÚNOVEJ KUPÓKY, 
v ktorej môžete vyhrať opäť 
hodnotné kozmetické balíčky.

Slovenských chovateľov tak-
mer dva roky sužuje africký 
mor ošípaných (AMO). Pre 
chovateľov ošípaných je toto 
ochorenie doslova nočnou 
morou. Prvý prípad bol za-
znamenaný ešte v júli 2019. Ku 
koncu mája 2021 evidujeme už 
viac ako 2 800 prípadov u di-
viačej zveri a 28 ohnísk u do-
mácich ošípaných. Od septem-
bra 2020 sa AMO v chove do-
mácich ošípaných nevyskytlo. 
Naďalej preto treba zachovať 
ostražitosť a najmä discip-
linovanosť. Za účelom riešenia 
situácie ešte na jeseň minulý 
rok Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 

(MPRV SR) vyhlásilo tzv. 
„Prasaciu amnestiu“. Po vy-
hodnotení účinnosti tohto opa-
trenia a na zamedzenie ďalších 
škôd našich poľnohospodárov 
avizuje agrorezort jej opätovné 
vyhlásenie. Amnestia potrvá do 
15. júna 2021.
Na Slovensku chováme viac 
ako pol milióna ošípaných. Z 
toho zhruba 360 000 kusov sa 
nachádza na 26 farmách, ktoré 
sú v prípade výskytu AMO v 
obrovskom ohrození. Práve 
tieto chovy však zabezpečujú 
hlavnú časť domácej produkcie 
bravčového mäsa na Sloven-
sku. Prasacia amnestia je cesta 
k informáciám o výskyte 

chovov na Slovensku a k mož-
nostiam situáciu monitorovať a 
chovy ošípaných ochrániť. 
AMO sa aktuálne nachádza v 
18-tich okresoch Slovenska. Si-
tuácia sa zhoršuje, tento vývoj 
sa však predpokladal.
Hospodárske zvieratá musia 
byť identifikované a ich identi-

fikačné údaje sa vedú v Cen-
trálnom registri hospodárskych 
zvierat. V opačnom prípade 
chovateľom hrozia sankcie – u 
fyzických osôb od 100 eur do 
400 eur, pri podnikateľoch 
hrozí za nedodržanie zákona o 
identifikácii a registrácii zvierat 
vrátane niektorej časti jeho 
ustanovení pokuta od 400 eur 
do 3500 eur.

 Druhá prasacia amnestia do 15. júna 

V ostatných dňoch sa nákaza afrického moru ošípaných začala 
rozširovať aj po našom okrese, resp. jeho blízkom okolí. Horný Ti-
sovník, Pôtor, Dolné Strháre, Horná Strehová, ale aj vojenské cen-
trum Lešť – to sú miesta, kde boli v apríli a máji nájdené uhynuté 
jedince diviačej zveri. Na konci mesiaca bol AMO potvrdený aj u 
uloveného samca lanštiaka pri Vígľaši a 18. mája bol potvrdený 
prípad aj u nájdenej uhynutej samice diviaka-lanštiaka v katastri 
obce Ľuboreč. V Ľuboreči bol potvrdený prípad aj 14. mája, a to u 
uhynutého samca divaka-lanštiaka.  

 Nákaza sa rozširuje aj v našom regióne 

 - ŠK, MPRV -
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Pozrime sa najprv práve na 
vplyv baníctva na krajinu. Vy-
ťažené boli milióny ton uhlia, 
čo nejakým spôsobom na 
vzhľade krajiny muselo podpí-
sať. Vznikli pingy, haldy či pre-
padliská a poklesy. Pristavme 
sa práve pri poklesoch. Mnohí 
z nás okolo nich často chodíme 
a možno si ani celkom neuvedo-
mujeme, že ide o následky ban-
skej činnosti. Poklesy vznikli, 
keď stupeň poddolovania relié-
fu dosiahol také štádium, že sily 
udržiavajúce nadložie dosiahnu 
kritické hodnoty a dochádza k 
deštrukcii stropu do vydoby-
tých priestorov. 
V knihe o tom hovorí PaedDr. 
Pavol Hronček PhD., mimo-
chodom rodák z Veľkých Stra-
cín: „K závalom dochádzalo 
nad vyťaženými stenami posu-
nutím hydraulických sekcií, 
ktoré držali nadložie. Po od-
stránení hydraulických sekcií 
štítov nadložie nad slojom po-
kleslo do vyťažených priesto-
rov. Pri menších hrúbkach nad-
ložia sa mohli poklesy prejavo-
vať na povrchu depresiami až 
do 2 m, ktoré sledovali priebeh 
za sebou nasledujúcich ťažob-
ných stien. Preto sa tieto po-
klesy prejavovali na povrchu v 
nadväznosti na vzdialenosť jed-
notlivých ťažobných stien v 
podzemí ako výrazne zvlnený 
reliéf. Takéto tvary sú dobre 
čitateľné v krajine na nive 
Starej rieky, ale aj v celej doline 
medzi Pôtrom a Dolnými Str-
hármi. Poklesy terénu tvorili 
trhliny na asfaltových cestných 
komunikáciách a porušenie 
stability na budovách, čo viedlo 
k vysťahovaniu a asanácií nie-
koľkých domov v Dolných Str-

hároch, v osade Bukovec či 
celej obce Selce.“
V polovici deväťdesiatych ro-
kov minulého storočia sa robilo 
monitorovanie poklesov, ktoré 
vznikli v dôsledku ťažby v 
predošlých desaťročiach. 
Podrobnejšia mapa bude zve-
rejnená v knihe. Pavel Hronček 
konštatuje: „Poklesmi posti-
hnutý priestor sa rozkladá me-
dzi bývalou obcou Selce, Veľ-

kým Krtíšom na západe, are-
álom Bane Dolina a Malými 
Stracinami na juhu, Žihľavou, 
Hájom a Slatinkou na východe. 
Na severe, v doline Starej rieky 
zasahuje k obci Dolné Strháre. 
Celková plocha poklesmi posti-
hnutého reliéfu je okolo 1 600 
ha. V okrajových častiach tohto 
poklesového územia boli zosa-
dania reliéfu zvyčajne nepatrné 
a len výnimočne sa pohybovali 
do jedného metra. Najvýraz-
nejšie sa prejavovali zvlnením 
alebo popraskaním ciest medzi 

Veľkým Krtíšom a Pôtrom, tiež 
vedľajších ciest Pôtor – Dolné 
Strháre, Dolné Strháre – Selce 
– selčianska križovatka a Baňa 
Dolina – selčianska križovatka. 
Napriek rozsiahlym plochám sa 
poklesy v teréne neprejavovali 
vizuálne až tak negatívne, pre-
tože išlo o pomerne zvlnený 
reliéf pahorkatiny rozčlenený 
sústavou rozsiahlych výmoľov. 
Výraznejšie prejavy boli za-

znamenané na nive Starej rieky 
a Koprovnice, kde sa objavili 
vo forme výrazne zvlneného 
pôvodného rovinného reliéfu do 
terénnych vĺn s hĺbkou do 2 m. 
V centrálnej časti bývalého ťa-
žobného priestoru Bane Dolina 
dosahovali veľkoplošné poklesy 
hĺbku až do 3 m, čo bolo pre-
važne v miestach, kde sa nad 

sebou vyťažil prvý a druhý sloj, 
tiež tu došlo ku kombinácii ďal-
ších negatívnych faktorov, kto-
ré preddisponovali vznik po-
klesov v tomto priestore.
Jednalo sa predovšetkým o 
malú hrúbku nadložia, veľkú 
dĺžku ťažobných stien (poru-
bov), veľkú hrúbku vyťažené-
ho sloja (viac ako 2 m), veľmi 
nízku geomorfologickú odol-
nosť neogénnych hornín nadlo-
žia a o rôzne malé geologické 
poruchy nadložia. Pokiaľ do-
siahli tieto poklesy veľkých 
hĺbok, boli priebežne rekultivo-
vané a zarovnávané, takže do 
súčasnosti sa zachovali len v 
minimálnych reliktoch.“
O ďalších vplyvoch banskej 
činnosti na krajinu v okolí Veľ-
kého Krtíša sa dočítate v pri-
pravovanej knihe, ktorá bude 
hotová v polovici júla. Keďže 
pôjde o rozsiahlu (550 strán s 
bezmála tisíckou obrázkov a 
máp) plnofarebnú publikáciu, 
bude jej bežná cena minimálne 
25 €. V priebehu júna bude v 
predpredaji u pani Bibiany Ďu-
rovovej (047 483 02 24) za zvý-
hodnenú cenu 20 €.

Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša 
V ostatných týždňoch sme už niekoľkokrát písali o pripravovanej knihe Pavla Hrončeka, Bohuslavy 
Gregorovej a Ivana Herčka Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša. V spolupráci s autormi 
vám v priebehu júna budeme prinášať ukážky z tejto knihy, ktorá sa baníctvu v našom okolí venuje z 
viacerých stránok. Nehovorí len o samotných baniach a baníkoch, ale tiež o tom, aký vplyv mal roz-
voj baníctva na ekonomiku a rozvoj regiónu, na jednotlivé obce, na rozvoj Veľkého Krtíša či na 
vzhľad krajiny.

Ukážka z knihy 

- MIŠO ŠESTÁK - 

S autorom knihy PaedDr. 
PAVLOM HRONČEKOM 
PhD. (vpravo) vydavateľom 
MIŠOM ŠESTÁKOM sme sa 
rozprávali v našej redakcii.

Banská činnosť sa prejavila aj na cestách, kde  po ťažobnej 
činnosti vznikli podobné prepadliny.

Pripravovaná kniha obsahuje bezmála tisíc fotografií a obrázkov, 
vrátane takých, ktoré verejnosť doposiaľ nevidela. 

Veríme, že hodnotná kniha o baníctve
 v našom regióne si nájde čo najviac čitateľov.  
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Ako nám potvrdil starosta 
Hrušova Ing. Pavel Bendík, dô-
vodom ďalšieho presunutia pa-
rády sú súčasné epidemiologic-
ké podmienky a nepredvídateľ-
nosť situácie. 
„Veľmi nás mrzí, že práve jubi-
lejný 25. ročník sa nepodarí us-
kutočniť ani tento rok. Po kon-
zultácii s odborníkmi nie je 
predpoklad, že by sa povolili 
podujatia v takom rozsahu, v 
akom bývali, a tým by sme i my 
v Hrušove nevedeli zabezpečiť 
udržanie typického  charakteru 
nášho festivalu, ktorého neopa-
kovateľná atmosféra je založe-
ná na bezprostrednom kontak-
te návštevníka s domácimi vo 
dvoroch alebo pri ukážkach 
hospodárskych prác, ale i s 
remeselníkmi a folkloristami z 
celého Slovenska,“ vysvetľuje 
starosta slovenskej Dediny roka 
2003. Ako viete, dianie poduja-

tia je navyše rozložené do celej 
dediny a vo veľkej miere je v 
súkromných priestoroch. 
„Aj to je v rozpore so súčasný-
mi a predpokladanými opa-
treniami,“ doplnil Ing. P. Ben-

dík. Napriek tomu, menšie 
„Pripomenutie parády“ by sta-
rosta chcel pre domácich zorga-
nizovať, no len v oveľa menšej 
miere. „Žije nás tu asi tisíc ľudí, 
tak verím, že menšie kultúrne 

podujatie sa nám v obci pre na-
šich domácich podarí zorgani-
zovať, podobne ako aj  v roku 
2020,“ uzatvára starosta obce.
Je logické, že obmedzenie počtu 
účinkujúcich, divákov, zabez-
pečenie požadovaných od-
stupov, overovanie účastníkov 
vo vzťahu ku COVID-19, dodr-
žiavanie rôznych platných 
protiepidemiologických opa-
trení, nie je v silách žiadneho 
organizátora veľkého festivalu.
„To by už nebola „PARÁDA“, 
ale kultúrne podujatie iného 
charakteru. 
V neposlednej miere musíme 
myslieť na našich občanov, 
ktorí sa vo veľkej miere zapája-
jú do organizácie festivalu a 
nechceme vystaviť ich zdravie  
ohrozeniu,“ doplnila jeho slová 
Ing. Mária Augustínová, orga-
nizačná vedúca festivalu.
Ako sme napísali, veríme, že 
ďalšie odloženie štvrťstoročnice 
podujatia už v našom týždenní-
ku oznamovať nebudeme mu-
sieť a v plánovaný dátum 19. – 
20. august 2022 sa s viacerými z 
vás stretneme pri lepníkoch, na 
amfiteátri, v pivničkách, alebo 
pri obľúbených ukážkach his-
torických mechanizmov.    -ŠK-

Bez Hontianskej parády aj v roku 2021 
Keď sme sa vlani na jar dozvedeli, že jubilejný 25. ročník Hontianskej parády musí byť pre zlú pan-
demickú situáciu presunutý a uskutoční sa v roku 2021, mnohí sme boli smutní, no na august 2021 
sme sa tešili. Bohužiaľ, po lete 2020 začala Európa bojovať s druhou vlnou pandémie, ktorá doznieva 
prakticky dodnes. Preto budeme štvrťstoročnicu Hontianskej parády oslavovať na amfiteátri a v 
hrušovských dvoroch napokon až v roku 2022. Veríme, že tomu už nič a nik nezabráni.

Kovová stavebnica MERKUR je 
fenoménom, známym nielen v rod-
nom Československu, ale po celom 
svete. Rovnomennú stavebnicu vy-
rábali od roku 1920 v továrni In-
ventor, ktorú založil továrnik Filip 
Vancl. Boli to pliešky spájané po-
mocou háčikov. Merkur, ako ho po-
známe dnes, sa vyrába od roku 
1925. Rozmery súčiastok zostali do-
dnes zachované, aj dnes vyrobené 
stavebnice sú kompatibilné s dielik-
mi z roku 1925. Základ stavebnice 
tvoria farebné kovové pliešky rôz-
nych rozmerov a tvarov s dierkami. 
Pomocou skrutiek a matíc sa plieš-
ky spájajú a z Merkuru sa dá zo-
strojiť naozaj čokoľvek.  Niektoré 
modely sú doplnené o kolieska, 
hriadele a elektromotory. V minu-
losti bola stavebnica využívaná v 
školách ako učebná pomôcka. 
Súčasný výrobca MERKUR TOYS 
s.r.o. stále vyrába edukačné pomôc-
ky cielené na mechatroniku a moto-
riku. Na vysokých školách sa 
stavebnica využíva pri vyučovaní 
statiky, dynamiky a kinematiky.

Nadčasová stavebnica s vyše storoč-
nou tradíciou sa stále teší veľkej ob-
ľube. Medzi nadšencov stavebnice 
MERKUR patrí aj zberateľ a his-
torik Jiří Mládek z Kyškovíc v Čes-
kej republike. Svojmu koníčku sa 
venuje od roku 1975. Jeho súkrom-
ná zbierka už niekoľko rokov putu-
je po Čechách a Slovensku.
Táto jedinečná zbierka je momen-
tálne vystavená v SNM – Múzeum 
bábkarských kultúr a hračiek, na 
hrade Modrý Kameň. Výstava 
MERKUR dokumentuje históriu 
výroby kovových stavebníc od roku 
1920 po súčasnosť. Vystavené 
modely vrátia mnohých oteckov aj 
starých oteckov do detských čias. 
Medzi modelmi sa nachádza množ-
stvo dopravných strojov a zariade-
ní, funkčný kolotoč, „čočkostroj“ a 
mnohé ďalšie.  
Celá zbierka Jiřího Mládka váži 
dve tony.
V súlade s aktuálnymi  protipan-
demickými opatreniami bude vý-
stava sprístupnená od 26. 5. 2021 
do 26. 9. 2021 počas otváracích 
hodín múzea. 

Vstupné na výstavu je 1 €.
Prosíme vás o trpezlivosť a pocho-
penie pri dodržiavaní opatrení a 
maximálneho počtu návštevníkov.
 

Slovenské národné múzeum 
– Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 

 
Vás pozýva na výstavu
 

Viac informácií na www.hradmodrykamen.sk, 
prípadne telefonicky na 047/24 54 100.

Plavecký bazén je zohriaty na 27 až 28 OC, 
malý vyhrievaný bazén má teplotu až do 32 OC.

Dospelý: 1,80 € (0,90 €)
Deti, študenti SŠ a VŠ, ZŤP 
a dôchodcovia: 1,30 € (0,70 €)

Imobilní + 1 člen ako doprovod: zdarma

Rodinný vstup
2 x dospelý + 2 x dieťa: 4,80 € (2,60 €), 

+ 3 x dieťa: 5,80 € (3,10 €)
1 x dospelý  + 2 x dieťa: 3,20 € (1,90 €), 

+ 3 x dieťa: 4,20 € (2,40 €)
Sauna: jednorázová vstupenka (90 minút) stojí 21 €.

Fitness: jednorázová vstupenka (90 minút) stojí 2,70 €.

 Permanentky 
Mesačná permanentka BAZÉNY: 14 €

Štvrťročná permanentka BAZÉNY: 39 €
Polročná permanentka BAZÉNY: 65 €
Ročná permanentka BAZÉNY: 98 €

Mesačná permanentka FITNESS TECHNOGYM: 28 €
Polročná permanentka FITNESS TECHNOGYM: 82 €

Kombinovaná permanentka BAZÉN + FITNESS TECHNOGYM
 + BIOKÚPALISKO KRTKO: 219 €

V zátvorke sú uvedené 
ceny pre držiteľov Karty mesta Veľký Krtíš

Cenník Krytej plavárne

 Hontianska paráda mnohým chýba.     
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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:

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 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)
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Hoci je naša medicína na vysokej úrovni, na Slo-
vensku ešte stále nie je veľa ľudí, ktorí dostali 
druhú šancu na život tým, že im v hrudi bije 
srdce cudzieho človeka. PAVEL GAJDOŠ, man-
žel a otec dvoch dospelých synov, pracoval v Ha-
sičskom a záchrannom zbore V.Krtíš. Najskôr 
ako denný technik a potom, až do odchodu do 
dôchodku, na operačnom 
stredisku ako zmenový pra-
covník. Svoju prácu mal 
rád, robil ju niekoľko rokov, 
kým mu to zdravie dovolilo. 
Kým... totiž ozvali sa mu 
zdravotné problémy, naj-

skôr menšie, nenasvedčujúce o vážnej chorobe, 
no neskôr sa stupňovali až musel odísť na inva-
lidný dôchodok. Pri pohľade naspäť si však po-
chvaľuje, že bol v dobrých rukách. 
 Na úvod článku sme požiadali primárku inter-
ného oddelenia VŠNsP vo V. Krtíši MUDr. 
DRAHOMÍRU ŠARANKOVÚ o zhodnotenie 
cesty, ktorou prešli spolu s PAVLOM GAJ-
DOŠM za ostatných deväť rokov od prvého 
kontaktu lekár – pacient. 
,,Toto obdobie, resp. cesta bola a je pomerne 
náročná, lebo trvá od roku 2012. Pacient bol 
opakovane hospitalizovaný v našej veľkokrtíš-

skej nemocnici, ale aj v banskobystrickom 
Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych 
chorôb. Bolo to aj napriek tomu, že dostal vyťa-
ženú konzervatívnu liečbu, sa jeho stav naďalej 
zhoršoval, došlo k poklesu ejekčnej frakcie – 
funkcie ľavej komory – srdce zlyhávalo. Na zá-
klade toho som sa skontaktovala s docentkou 
MUDr. Evou Goncalvesovou, CSc., FESC, pri-
márkou oddelenia zlyhávania a transplantácie 
srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych 
chorôb v Bratislave za účelom zaradenia pacien-
ta na čakaciu listinu na transplantáciu srdca.“ 

 V čase, keď pán Pavel potreboval srdce, na 
Slovensku nebol vhodný darca. Zhodou náhod v 
Čechách mali srdce na transplantáciu, ale ne-
mali vhodného príjemcu preň. 
,,V rámci spolupráce srdce ponúkli Slovákom, 
čím zachránili život obyvateľovi z nášho okresu. 
V súčasnosti nie je na čakacej listine nikto z náš-
ho okresu. V minulosti podstúpili transplantáciu 
traja moji pacienti, z ktorých dvaja zomreli.“ 
 Aké sú špecifiká liečby pred a po transplantá-
cii? 
,,Liečba a sledovanie stavu pacienta so srdcovo-
cievnym ochorením je veľmi  náročná a to nie-
len pre lekára, ale aj pre samotného pacienta. 
Kým lekár pacienta musí pravidelne kontrolo-
vať, pacient musí chodiť aj Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. 
Okrem toho musí pravidelne brať lieky a dodr-
žiavať prísne nariadenia, aby sa nenakazil a je 
tiež poučený, že aj pri minimálnych ťažkostiach 
musí kontaktovať svojho lekára. Každý pacient 
s ťažkými ochoreniami srdca patrí do rúk kar-
diológa, ktorý najlepšie vie manažovať priebeh 
a liečbu takýchto pacientov.“ 
 Popíšte pocit, ktorý prežíva lekár, ktorý za-
chráni život. 
,,Je to pocit, ktorý sa nedá vyjadriť slovami. Je 
to úžasné, keď vieme pomôcť vyliečiť ho alebo 
dokonca mu zachránime život náhradou zlyha-
ného orgánu.“ 
 Pánovi Pavlovi zlyhalo srdce, hoci nefajčil a 
nemal nadváhu, čo všetko škodí nášmu srdcu?
,,V prvom rade, čo zdôrazňujeme stále je to nad-
váha, fajčenie, genetika, stres a najnovšie aj Co-
vid-19. No na odľahčenie pripomínam, že ho 
zaťaží a môže bolieť aj z nešťastnej lásky a 
smútku,“ uzatvára hlavné príčiny, kvôli ktorým 
sa zo zdravých ľudí stávajú pacienti, tzv. 
,,srdciari“. 

Život pred a po transplantácii
,,Od začiatku svojej choroby som riešil môj 
zdravotný stav s primárkou interného oddelenia  
MUDr. Drahoslavou Šarankovou z veľkokrtíš-
skej nemocnice,” hovorí Pavel Gajdoš  a pokra-
čuje v rozhovore: ,,za čo sa jej chcem v prvom 
rade veľmi pekne poďakovať. Doslova mi za-
chránila život. Zo začiatku som ani nemal veľké 
problémy a tak som chodil som ku nej na 
pravidelné kontroly. Nejaký čas ma sledovala a 
predpisovala mi lieky, robila vyšetrenia. 
Postupom rokov sa môj zdravotný stav zhoršil 

Narodeniny oslavujeme viac – menej všetci radi. Až na malé výnimky, ku ktorým rozhodne nepatrí 
Pavel Gajdoš z Príbeliec. Ten ich rád oslavuje aj dvakrát a to 16. 11. 1966, kedy sa narodil ale aj 15. 
4. 2020, kedy mu v hrudi začalo biť srdce cudzieho človeka, preto môže tento dátum považovať za 

Deň, keď sa znovu narodil 

PAVEL GAJDOŠ za to, že dostal druhú šan-
cu na život, vďačí darcovi nového orgánu, 
operačnému tímu odborníkov v NÚSCCH v 
Bratislave a primárke MUDr. DRAHOMÍ-
RE ŠARANKOVEJ (na obrázku), ktorá včas 
odhalila vážnosť jeho choroby a zaradila ho 
do transplantačného programu. V súčasnosti 
k nej chodí na pravidelné kontroly a my mu 
želáme jediné – PEVNÉ ZDRAVIE. 

Vlastné srdce často začneme vní-
mať až v momente, keď nastane 
nejaký zdravotný problém. Be-
rieme ho ako samozrejmosť, no 
ukrýva množstvo zaujímavostí. 
►Srdce je najvyťaženejším sva-
lom v tele. 
►Počas života ľudské srdce pre-
pumpuje 1,5 milióna barelov krvi! 
Pre porovnanie, toto množstvo by 
naplnilo 200 cisternových vagó-
nov. 
►Za jeden deň sa srdce stiahne 
približne 100 000 krát.
►Srdce ukrýva neuveriteľnú silu. 
Denne vyprodu-kuje toľko ener-
gie, že by jednému kamiónu stači-
la na prejdenie 32 kilometrov! 
►Ľudské srdce dodáva krv do 
takmer 75 biliónov buniek v tele. 
►Ochorenia srdca sú považované 
za najväčšie zdravotné riziko 
človeka. 
►Vedeli ste o tom, že jedinou čas-
ťou tela, ktorá je bez akéhokoľvek 
prekrvenia, je očná rohovka? 
►Srdce ženy bije rýchlejšie ako to 
mužské. 
►Srdce je tu s nami od úplného 
počiatku nášho života. Biť začína 
už po 4 týždňoch od splodenia 
dieťaťa.
►Podľa výsledkov niektorých vý-
skumov zvyšuje vyššie vzdelanie 
riziko vzniku srdcových ochorení. 
►Fajčiari by sa mali mať na po-
zore. Závislosť na cigaretách totiž 
zvy-šuje riziko infarktu až o 200 – 
400 %. 
►Najviac infarktov sa udeje na 
Vianoce, konkrétne práve 24. 12.. 
V tesnom závese je 26. 12. a 1. 1.. 
►Pri infarktoch ešte ostaneme. 
Najpravdepodobnejším časom, 
kedy môžete dostať infarkt, je 
pondelňajšie ráno.
►Ľudské srdce počas nášho živo-
ta vykoná viac ako 2,5 miliardy 
úderov. 
►Ľudské srdce je veľké približne 
ako zovretá päsť. 
►Za jedinú minútu srdce prečer-
pá 5 litrov krvi. Približne ¾ litra 
za ten čas prejde mozgom. 
►Dobrá nálada pomáha predchá-
dzať problémom so srdcom! 
Smiech totiž uvoľňuje cievy a 
zvyšuje prietok krvi až o 20 %.
►Infarktu môžete predchádzať aj 
maškrtením. Pokiaľ si každý deň 
pochutíte na horkej čokoláde, zní-
žite riziko infarktu o celú tretinu! 
►Jedna z nedávnych štúdií 
priniesla poriadnu zaujímavosť. 
Tvrdí, že počas spe-vu sa srdcový 
rytmus členov zboru synchronizu-
je. 
►Srdce má vlastný elektrický im-
pulz. Vďaka nemu môže biť aj po 
odobratí z tela. Biť však bude len 
dovtedy, pokiaľ nevyčerpá zásobu 
kyslíka.

 

Zaujímavosti o srdci 

(Pokračovanie na str. 11)
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rapídne kvôli tomu, že som mal kompletne po-
škodené srdce a posledné dva roky mi začala pani 
primárka hovoriť o transplantácii a zaradila do 
transplantačného programu Národného ústavu 
srdcovo - cievnych chorôb v Bratislave. V tom ča-
se – asi pred štyrmi rokmi, som začal už veľmi 
slabnúť, sily mi rýchlo odchádzali, pohyboval 
som sa veľmi pomaly. Keď to spätne hodnotím, 
niektorí pacienti čakajú na svoju šancu dlhé roky, 
ja som mal to šťastie, že pre mňa sa rýchlo našiel 
darca. Zbehlo sa to potom všetko rýchlo, zatelefo-
novali mi domov, že majú pre mňa srdce, poslali 
pre mňa sanitku a už som cestoval do Bratislavy.“ 
 Pracovali ste ako hasič, čo je náročné povolanie 
na fyzickú kondíciu a určite vám to skomplikova-
lo situáciu. Mali ste, či máte v rodine toto dedičné 
ochorenie?
,,V roku 2012 v septembri som pocítil prvé prí-
znaky a zostal som na dlhšej PN-ke a neskôr som 
už pracovať nemohol. Toto ochorenie u nás nie je 
dedičné, mamička síce mala malé problémy so 
srdcom, neboli však také vážne ako moja a keď 
umrela, bolo to na inú diagnózu, ktorá s tým ne-
súvisela.“ 
 Čas pred transplantáciou bol pre vás určite 
náročný, čo všetko ste podstúpili, aby sa váš stav 
zlepšil? 
,,Dva roky pred transplantáciou v roku 2020 sa 
mi stav už len zhoršoval a nedal sa zlepšiť nija-
kou mechanickou podporou srdca, aké som videl 
u iných pacientov. Niektorí chodili na vyšetrenia s 
rôznymi kapsičkami, v ktorých mali podporné 
prístroje s hadičkami, ktoré pomáhali ich srdcu. 
Mal som síce transplantovaný maličký defibrilá-
tor, ktorý by v prípade zlyhania srdca ho pomo-
hol ,,nahodiť“, našťastie som ho ani raz nepot-
reboval. Nepostrehol som, že by mi ten prístroj 
bol niekedy musel pomôcť.“  
 Pripravovali ste sa zvlášť na transplantáciu, ra-
dili ste sa s nejakými odborníkmi, a ako sa zmenil 
váš život po zákroku? 
,,S inými odborníkmi som sa neradil, iba s mojou 
pani primárkou. Moja operácia trvala približne 5 
– 6 hodín. Nikto mi presne nepovedal, koho srdce 
som dostal, len okľukou, cez média som si dal do 
súvislosti informáciu, že Slovákovi – teda mne – 
transplantovali srdce 21 ročného mladíka z 
Čiech. Po operácii som bol niekoľko dní na JIS-
ke a v umelom spánku. Už v tej dobe bol problém 
s Covidom, preto som dlhú dobu nebol vo fyzic-
kom kontakte s mojou rodinou. Časovo sa mi to-
to obdobie zlieva – bolo to niekoľko týždňov, kto-
ré som strávil v nemocnici. 
Samozrejme, po transplantácii sa životný štýl 

človeka zmení a to najmä čo sa týka obmedzeniu 
fyzickej námahy. Musel som sa začať pomaly po-
hybovať. Začal som si trénovať srdiečko, lebo aj 
to je ako každý iný sval a treba ho cvičiť. Kúpil 
som si rotoped, nasledovali prechádzky a vy-
chádzky v okolí nášho domu, čo bolo jednoduché, 
lebo máme dosť veľký pozemok. Dalo sa mi cel-
kom dobre pohybovať a teraz už vykonám aj 
menej náročné fyzické práce, samozrejme, na rý-
ľovanie či prácu s lopatou nemôžem ani pomys-
lieť.
Čo sa týka stretávania sa s ľuďmi po transplantá-
cii, vídavame sa na pravidelných kontrolách v 
Bratislave. Na izbe bývame zvyčajne 2-3 pacienti 
a to aj tí pred i po zákroku. Personál to nerozlišu-
je, lebo transplantačné oddelenie nie je veľké, má 
asi iba 5 izieb.“   
 Ako prebiehajú vaše kontroly, a ako sa momen-
tálne cítite. Hovorí sa, že srdce je miestom našich 
citov, zmenili sa tie vaše po jeho výmene? 
,,Pri kontrole nám berú odbery a vzorky, robia 
biopsiu zo srdiečka, teda či je transplantát – 
ľudovo, štep v poriadku. Čo sa týka prípravy na 
transplantáciu, v mojom prípade veľmi nebolo 
času na dlhé rozmýšľanie, ako dopadne a čo to 
bude pre mňa znamenať. Samozrejme, mal som 
rôzne myšlienky na to, čo ma čaká, lebo pred ňou 
som sa rozprával aj s inými pacientmi, ktorí to už 
prežili. Podľa toho, čo som počul, niektorí žijú s 
cudzím srdiečkom roky – robia všetko, čo robili 
predtým. Iní sa musia situácii prispôsobiť viac. 
Ja som, dalo by sa povedať, na takej strednej 
úrovni – môžem si mnoho vecí dovoliť, no musím 
si dávať pozor. 
Na záver by som chcel ešte raz veľmi pekne 
poďakovať pani primárke MUDr. Drahomíre 
Šarankovej, lebo žijem iba vďaka nej. Ona roz-
behla celý proces vedúci ku transplantácii a bola 
to práve ona, ktorá začala všetko okolo nej vyba-
vovať. Ďakujem, že som dostal druhý šancu na 
život. 
Na otázku o citoch odpoviem, že som čakal túto 
otázku. Ja sa však na to pozerám tak, že srdce je 
len sval. Stále milujem svoju rodinu a ďakujem 
jej aj mojej manželke Janke, že mi urobili dobré 
zázemie na zotavenie a znovu navrátenie sa do 
relatívne bežného života,“ vyjadril na záver 
vďačnosť pacient Pavel pekne, ako sa hovorí – 
priamo od srdca. Srdca, o ktorom síce všetci vie-
me, že je ,,iba“ sval, napriek tomu ho naďalej po-
važujeme za epicentrum lásky a citov, ktoré robia 
náš život zdravším a  krajším, čo v úvode, hoci na 
odľahčenie, potvrdila MUDr. D. Šaranková. 

Pýtala sa KLAUDIA URDOVÁ (RTVS), 
spracovala: JANA KAMENSKÁ – 

► Prvú úspešnú transplantá-
ciu na ľuďoch uskutočnil 3. 
decembra 1967 v Kapskom 
Meste chirurg Christiaan Bar-
nard. Pacient Washkansky zo-
mrel po 18 dňoch na zápal 
pľúc. Len päť dní neskôr 
transplantoval chirurg Adrian 
Kantowitz v nemocnici v Bro-
oklyne (USA) detské srdce. Pa-
cient ale zomrel krátko po ope-
rácii. 

► Prvá transplantácia srdca v 
bývalom Československu sa 
uskutočnila ani nie do roka od 
úplne prvej na svete - 9.  júla 
1968. Na II. chirurgickej klini-
ke Lekárskej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave 
na Partizánskej ulici ju viedol 
akademik MUDr. Karol Šiška 
a MUDr. Ladislav Kužela, kto-
rý ju inicioval po tom, ako zís-
kal skúsenosti v USA. Raritou 
určite je, že išlo o prvú transp-
lantáciu srdca nielen v Česko-
slovensku, ale aj v strednej a 
východnej Európe. 
Transplantácii predchádzala 
experimentálna a klinická prí-
prava. Darcom srdca bol 46-
ročný muž, ktorý utrpel smr-
teľné poranenie mozgu pri pá-
de z balkóna a jeho rodina sú-
hlasila s odberom srdca až po 
dlhšom presviedčaní farárom. 
Príjemcom bola 54-ročná že-
na. Transplantáciu však ne-
prežila, nakoľko zomrela po 
piatich hodinách ešte v operač-
nej sále na následky iných 
ochorení. 
 

Vedeli ste, že...
Naši lekári boli priekopníkmi 
v strednej Európe 

Chirurg Christiaan Barnard.

9. 7. 1968, Karol Šiška uro-
bil prvú transplantáciu srd-
ca v ČSSR. 

Takáto je prvotná informácia o príčine smrti obľúbeného a nena-
podobiteľného rozhlasového  moderátora JULA VIRŠÍKA ( 56 
r.), ktorého odchod mnohých šokoval. Vždy usmiaty, pozitívne 
naladený - takto si ho budeme navždy pamätať aj s jeho hudob-
nými reláciami v Rock FM rádiu, v Rádiu Koliba, Okey a napo-
sledy v Rádiu Expres. Odišla rozhlasová legenda, ktorá sa pre 
mnohých spája s ich detstvom či mladosťou a navždy zostanú 
nezabudnuteľné jeho hitparády, príbehy a kameňáky. V nich ne-
chýbali jeho rubriky, ktoré sa taktiež stali legendami. Nezabudnu-
teľné boli práve zamilované príbehy, ktoré Julo Viršík čítal s ty-
pickým hudobným podmazom. Tak ako dnešní adolescenti ,,fičia“ 
na tik-toku, tak súčasní štyridsiatnici počúvali  (a s nimi aj ich rodi-
čia, lebo sa to nedalo nepočuť a nepočúvať) každý štvrtok a potom 
neskôr, každé víkendy Julove hitparády. Škoda, že už viac nezaznie 
Viršíkove povestné:  ,,Haj, haj, haj - počúvate ,,tventyfajv!!! 

AJ JULA VIRŠÍKA ZRADILO SRDCE 

(Dokončenie zo str.10)
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 ,,Čo sa týka budov kaplniek sú 
v zlom stave. Snažíme sa robiť 
kroky, aby sme získali peniaze 
na ich rekonštrukciu. Už ako 
poslankyňa si pamätám, že v 
roku  2014 sme ako Mesto 
podávali veľký projekt cez fon-
dy EÚ v hodnote približne 1,5 
mil. €. Vtedy napriek dobrej 
projektovej pripravenosti ne-
prešiel kvôli problémom s vlast-
níctvom pozemkov. Totiž po-
zemky, na ktorých stojí Kalvá-
ria,  nepatria mestu ani cirkvi, 
patria Lesnému a pasienkové-
mu spoločenstvu – pozemkové-
mu spoločenstvu v Modrom 
Kameni. S ním síce má Mesto 
podpísanú dlhodobú nájomnú 
zmluvu, takže vieme podávať 
žiadosti, no keďže táto spoločná 
nehnuteľnosť má veľa spolupo-
dieľnikov, vyskytujú sa aj také 
problémy, že niektorý z nich 
má exekúciu, ktorá sa objaví na 

liste vlastníctva. A hneď je 
porušená jedna z podmienok 
na schválenie finančného prí-
spevku. Na tomto probléme 
nám padol aj projekt z roku 
2014. 
Mesto Modrý Kameň je už od 
roku 2015 členom Miestnej 
akčnej skupiny Hontiansko – 
novohradské partnerstvo. Mas-
ky boli založené za účelom čer-
pania finančných prostriedkov 
z EÚ. Prvé alokácie finančných 
prostriedkov boli vypísané v 
rámci programu podpory roz-
voja vidieka v roku 2019. V 
rámci podprogramu 7.4. Pod-
pora na investície do vytvára-
nia, zlepšovania alebo rozširo-
vania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľ-
stvo vrátane voľného času a 
kultúry a súvisiacej infraštruk-
túry dostalo mesto z alokácie 30 
tis. Eur. 
Rozhodli sme sa ich dať práve 

na obnovu striech kaplniek, čo 
je najakútnejší problém, aby do 
nich nezatekalo a murivo sa eš-
te viac nepoškodilo. 
Žiaľ, projekt sa podával v roku 
2019, v novembri 2020 prešlo 
prvé odborné hodnotiace kolo, 
cez ktoré sme prešli s veľmi 
dobrým výsledkom a teraz 
čakáme, kedy nás v druhom 
kole vyhodnotí Poľnohospodár-
ska platobná agentúra. Najbliž-
ší termín, ktorý nám oznámili 
je možno jún 2021, no či to tak 
bude, neviem.” 

 Obyvateľ Modrého Kameňa 
či niektorý z mnohých návštev-
níkov si môže povedať, že čože 
je to namaľovať pár kaplniek... 
je ich rekonštrukcia naozaj ta-
ká jednoduchá? 
,,Všetky objekty na Kalvárii sú 
národnou kultúrnou pamiat-
kou, preto, žiaľ, na akýkoľvek 
zásah do nich nám musí dať sú-
hlas pamiatkový úrad. Naprí-
klad aj na vymaľovanie nemô-
žeme použiť bežné farby. 
Už sa v minulosti stalo, za môj-
ho predchodcu, ktorý sa snažil 

urobiť úpravy na kaplnkách 
bežnými farbami, že pamiat-
kový úrad mal k tomu výhrady, 
lebo pôvodná farba je súčasťou 
pamiatky. Pôvodné zafarbenie 
na barokovom súsoší Ukrižova-
nia bolo natreté  nevhodnou 
jednotnou farbou. 
Súsošie je vo vlastníctve modro-
kamenskej katolíckej cirkvi a je  
teraz v dočasnej úschove SNM-
Múzea bábkarských kultúr a 
hračiek na hrade Modrý Ka-
meň, inštalované v sachristii ka-
plnky sv. Anny – chránené a 
súčasne prístupné návštevní-
kom. Na odborný reštaurátor-
ský výskum a reštaurovanie 
týchto umeleckých diel z 
18.storočia bude treba získať fi-
nančné prostriedky.” 

 Aké reálne riešenie existuje, 
aby sa kalvária uchovala aj pre 
ďalšie generácie? 
,,Keď sa na to pozriem z pohľa-
du nie primátorky, ale občian-
ky Modrého Kameňa a veriace-
ho človeka, musím skonštato-
vať, že v čase – v 18. storočí, ke-
dy vznikla, aj v nasledujúcich,  
veriaci mali - oproti súčasnosti 
– o ňu väčší záujem a viacej sa 
starali o jej bežnú údržbu, 
kosenie, upratovanie a pod. 
Prišlo 21. storočie a s ním aj 
všeobecný názor, že všetko má 
urobiť samospráva – mesto. 
Žiaľ, my na to nemáme ani ľu-
dí, ani prostriedky, aby sme sa 
o Kalváriu vedeli postarať tak, 
aby bola v úplnom poriadku. 
Verím, že z prostriedkov EÚ 
budú vypísané také výzvy na 
projekty, z ktorých by sme 
mohli čerpať na opravu tejto 
vzácnej pamiatky v našom mes-
te. Za týmto účelom sme začali 
aj rokovanie s predsedom Les-
ného  a pasienkového  spoločen-
stva – pozemkového spoločen-
stva v Modrom Kameni, aby 
nám predalo tú časť pozemkov, 
kde sa krížová cesta a kaplnky 
nachádzajú. 
Uvidíme, či budeme úspešní. V 
tomto roku sme podali tiež na 
VÚC BBSK žiadosť o dotáciu 
na reštaurovanie dvoch ob-
razov zastavení krížovej cesty, 
ktoré sú tiež súčasťou tejto ná-
rodnej kultúrnej pamiatky. 
Snažíme sa o opravu Kalvárie 
rôznymi krokmi, teda čias-
tkovými financiami z rôznych 
projektov a s pomocou nášho 
rozpočtu a veríme, že sa nám 
podarí získať i prostriedky z fi-
nancií EU z nového programo-
vacieho obdobia, aby sa Kalvá-
ria opäť stala krásnou domi-
nantou nášho mesta.“ 

Niekoľko storočná Modrokamenská Kalvária si už prežila všeličo – akoby zázrakom prežila besnenie 
II. sv. vojny, ,,nájazdy“ mladých nespratníkov i zub času, ktorý sa do nej zahrýza čoraz hlbšie. Nechá-
va na jej objektoch rany a bolo by veľkou škodou, keby sme ich včas ,,neošetrili.“ Ešte pred pár rok-
mi náš kolega Peter Gašparovič písal o tom, že by si kalvária zaslúžila rekonštrukciu, čo sa však do-
siaľ neudialo z niekoľkých príčin. Preto žiaľ, musíme tento príspevok nazvať tak výstižne, ako ho na-
zval náš redaktor Peter a je žiaľ, stále aktuálny, dokonca ho môžeme doplniť: 

Nekončiaca sa kalvária s Kalváriou 

(Pokračovanie na str. 13)

 Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ, 
primátorka Modrého Kameňa
Budúcnosť Kalvárie nie je 
ľahostajná ani štatutárnej 
zástupkyni samosprávy: 

Kalvária je najnavštevovanejšia počas veľkonočných sviatkov.
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 Pomáhajú vám zástupcovia 
cirkvi, resp. aká je jej úloha v 
tomto snažení? 
,,K tomu sa mi vyjadruje ťaž-
ko. Boli kroky v minulosti, aby 
sa do problému zainteresoval aj 
Banskobystrický biskupský 
úrad. Ten reálne môže pomôcť 
ako poradca – ako by mala 
Kalvária vyzerať čo sa týka 
religiózneho charakteru. No fi-
nancie si budeme musieť za-
bezpečiť sami, v tom nám 
cirkev asi nepomôže.“  

 
,,Pre šesťdesiat percent sloven-
ských samospráv predstavuje 
cestovný ruch kľúčový príjem 
do ich rozpočtu. To znamená, 
že mnohé obce a mestá sú 
závislé od cestovného ruchu. 
Štát by preto mal investovať do 
jeho rozvoja, lebo Slovensko 
ponúka okrem mnohých prí-
rodných krás aj bohaté kultúr-
ne dedičstvo. Z tohto pohľadu 

sú preto ,,prekáračky“ spojené 
s majetkovo právnym 
usporiadaním  alebo vlastníc-
kymi vzťahmi  presne tá oblasť 
problémov, ktoré samosprá-
vam bránia aby ešte viac inves-
tovali do rozvoja cestovného 
ruchu. Čím skôr budeme tieto 
problémy riešiť a štát pochopí 
význam cestovného ruchu pre 
naše  regióny, o to skôr dokáže-
me riešiť také problémy, ako 
má napríklad Modrý Kameň, 
ale aj mnohé ďalšie samosprá-
vy naprieč celým Slovenskom.“  

,,Národná kultúrna pamiatka 
Modrokamenská Kalvária je 
spolu s hradom a neďalekým 
chráneným náleziskom Modro-
kamenská lesostep príjemným 
a hodnotným kultúrno- his-
torickým komplexom. Založe-
nie Kalvárie sa pripisuje grófo-
vi Pavlovi II. Balašovi (1699-
1770). V Novohrade spolu s 

touto Kalváriou založil mnoho 
rôznych inštitúcií – katolíckych 
fár, kostolov, kaplniek alebo  
ich rekonštrukcií. Vďaka vý-
stavbe a starostlivosti o sakrál-
ne stavby si vyslúžil u pápeža 
Benedikta XIV. titul „ apoštol-
ský gróf“. Kalvária vznikla v 
polovici 18. stor. Z pôvodnej 
barokovej stavby sa zachovala 
kaplnka Ukrižovania.  Ďalšia 
časť Kalvárie ako aj kaplnky 
krížovej cesty boli dostavané v 
polovici 19. stor., keď modroka-
menské panstvo vlastnil ďalší z 
potomkov významného rodu 
Balašovcov - Anton, ktorý po-
stavil kaplnku Sedembolestnej 
Panny Márie  nad základnou 
barokovou kaplnkou a dostaval 
aj ďalšie malé kaplnky s vyob-
razením 5 božích právd.“  

 Kaplnka prežila niekoľko 
storočí – významných míľnikov 
histórie. Ktoré boli najdôležitej-
šie?  
,,Kalvársky kopec aj okolité 
kopce mesta Modrý Kameň sa 
nachádzajú na úpätí Krupin-
skej planiny, ktorá bola dejis-
kom 2. svetovej vojny. Boli tu 
veľmi ťažké oslobodzovacie 
boje, tiahli tadiaľto vojská ru-
munskej aj sovietskej armády, 
ktorým sa nemeckí okupanti 
urputne bránili. Napriek týmto 
skutočnostiam hrad ani Kalvá-
ria neutrpeli vážnejšie škody. 
Môže sa zdať, akoby boje pre-
biehali mierne bokom týchto 
objektov. Na hrade síce bola 
krátko umiestnená poľná ne-
mocnica, no Kalvária prežila 
toto obdobie bez vážnejších 
škôd.“ 

 Určite je veľká škoda, že ob-
jekty kalvárie chátrajú. 
,,Je prirodzené, že by sa za-
kladateľ kalvárie Pavol II. 
Balaša netešil, keby videl, v 
akom je neutešenom stave. V 
posledných rokov bolo niekoľ-
ko pokusov o získanie financií  
na opravu pamiatky a možno 
niektorý z nich aj smeruje ku 
zdarnému koncu. Prajem si, 
aby sa všetko na dobré obrátilo 
a táto pamiatka bola  zachráne-
ná so všetkým vzácnymi his-
torickými artefaktmi, ktoré ju 
zdobia. Môžeme symbolicky 
povedať, že ak sa jej zakladateľ 
obracia v hrobe, kvôli tomu, v 
akom je Kalvária stave, tak po 
jej rekonštrukcii by mohol v 
tomto ohľade nájsť svoj po-
koj.“  

Veríme, že sa čoskoro dočkáme času, kedy budeme môcť vy-
šliapať svoju púť od  cez štrnásť zastavení a zrekonštruované obi-
dve kaplnky  až na samý vrchol Modrokamenskej Kalvárie. Tu 
možno nájdeme svoj vlastný pokoj, stíšenie a prepojenie s predka-
mi, ktorí počas svojho života dokázali vybudovať a ochrániť ob-
jekty a chrámy odovzdávajúce duchovné hodnoty celým generá-
ciám. Na takýchto miestach cítime ich prítomnosť. Slúži ku cti 
tým, ktorí sa snažia o ich záchranu, lebo sú pre nich prioritou 
vzácnejšou ako dnes uctievaný mamon. 
– JANA KAMENSKÁ – Zdroj a foto: nahrávka TV MARKÍZA- 

(Dokončenie zo str. 12)

 MICHAL KALIŇÁK,
 hovorca ZMOS:

Z Kalvárie je nádherný výhľad.

Kalvária priam volá po rekonštrukcii.

Mgr. HELENA FERENCOVÁ,
 riaditeľka SNM 
- Múzea bábkarských kultúr 
a hračiek hrad Modrý Kameň

Kvety v kaplnke svedčia 
o tom, že tu ľudia radi 
nachádzajú duševné útočisko.
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Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 

 

 Triedenie materiálu (drevené hranolky) podľa dĺžok, 
 kvality, plat  650 €, ďalej podľa výkonu.
 Hľadáme majstra – rezbára na výrobu stoličiek, stolov,
 drobného nábytku, plat 750 € možná dohoda.
 Hľadáme strážnika na prácu stráženie objektu, 
 práce podľa potreby, plat 750 € možná dohoda.

Volať od 8.00-15.00 hod. v pracovné dni 

 

Vo veľkozlievskej škole 
Inklúzia tu nie je len pojmom, ale bežnou realitou 
V poslednom rozprávaní o Základnej škole vo Veľkých Zlievcach sa opäť rozprávame s Dankou 
Holíkovou (riaditeľkou, učiteľkou, špeciálnou pedagogičkou a Slávkou Makovníkovou (socioterape-
utkou, asistentkou učiteľa). 

 V inkluzívnom prostredí sa 
reflektujú všetky potreby kaž-
dého dieťaťa bez ohľadu na 
príslušnosť k nejakej konkrét-
nej skupine znevýhodnených.
,,Podmienkou inkluzívneho 
vzdelávania je podpora pocitu 
prináležania k spoločnej komu-
nite a vzájomná akceptácia. V 
centre takéhoto vzdelávania 
stojí dieťa so svojimi hodnota-
mi, potrebami a identitou, pri-
čom je brané do úvahy socio-
ekonomické a kultúrne záze-
mie, z ktorého dieťa prichádza. 
Inkluzívny model nevytvára 
skupiny či triedy na základe 
záujmov a výkonov, ale dopre-
du a v každej triede ráta s rôz-
nymi záujmami a výkonmi detí. 
Tomu je prispôsobený nielen 
viacúrovňový obsah vzdeláva-
nia, ale aj práca učiteľov, asis-
tentov a špecialistov a spôsoby 
hodnotenia a sebahodnotenia 
žiakov.
Na to, aby každé dieťa malo 
možnosť skutočne participovať 
na vzdelávaní, a aby bolo napl-
nené jeho právo na vzdelávanie 
podľa Dohovoru o právach 
dieťaťa, ako aj Dohovoru o 
právach osôb so zdravotným 
postihnutím je nevyhnutné, aby 
škola reagovala na jeho špeci-
fické potreby, aby dokázala vy-
tvoriť atmosféru prijatia, zapo-
jenia a pocitu prináležitosti 
(sense of belonging),“ 

 Vysvetlite nám termín E lear-
ning
,,Keďže sú v našej škole vzdelá-
vané aj deti formou domáceho 
vzdelávania, E learning je ne-
oddeliteľnou súčasťou nášho 
vzdelávania už niekoľko rokov. 
Počas pandémie sa tento spôsob 
vzdelávania rozvinul a zdo-
konalil. E learning aktívne vy-
užívame a vítame. Nie len  na 
komunikáciu s deťmi ale aj s 
rodičmi. Realizujeme on line 
stretnutia s rodičmi, stretnutia 
detí nazvájom, zúčastňujeme sa 
rôznych workshopov. 
E learning ponúka široké mož-
nosti uplatnenia a vyznačuje sa 
kreativitou. Školy vo svete sa 
čoraz viac na E learning orien-
tujú, čo nasvedčuje tomu, že 
tento trend bude pokračovať aj 
u nás.
E learning musí mať svoje 
miesto zvlášť v demokraticky 

orientovaných školách, ktoré 
ponúkajú viacero alternatív a 
ciest k dosahovaniu vzdeláva-
cích cieľov. Rozhodujúcim pre 
aktívne zapojenie žiakov do pe-
dagogického procesu je ich 
vnútorná motivácia. Súčasné 
reformné snahy podporujú 
učenie zamerané na žiaka - tzv. 
student centered learning. Mení 
sa rola učiteľa a žiaka v tom, že 
poznávacie procesy zahŕňajú 
vyššiu mieru aktivity na strane 
žiaka. Trendom súčasného 
vzdelávania je zaistenie indi-
viduálneho prístupu k jednotli-
vým žiakom. Riadenie učebné-
ho procesu sa odvíja od kon-
krétnych potrieb žiaka a od 
osobných vzdelávacích cieľov. 
V inkluzívnom prostredí re-
špektujeme potreby a limity 
každého zúčastneného a s ohľa-
dom na tieto skutočnosti na-
pĺňame vzdelávacie potreby a 
ciele o.i. aj s využitím E lear-
ning.“ 
 Kto vám ešte pomáha okrem 
vášho zriaďovateľa – obce, 
máte nejakých sponzorov? 
,,Zo strany obce cítime veľkú 
podporu. Spolupráca je na veľ-
mi dobrej a profesionálnej 
úrovni. Bez tejto podpory by sa 
nám pracovalo len veľmi ťaž-
ko. Zo strany pána starostu i 
obce máme veľmi veľkú pod-
poru a pochopenie v akýchkoľ-
vek našich plánoch a snahách. 
Vždy sa nám snaží pomôcť a 
podporiť nás. Vieme, že dobrý 
vzťah medzi zriaďovateľom a 
školou významne ovplyvňuje 
celkové fungovanie a atmosféru 
školy. Preto sme za túto podpo-
ru nesmierne vďačné.
Spolupracujeme s rôznymi 
združeniami ako OZ Hans, čo 
je celoslovenské združenie, kto-

ré sa zameriava na podporu 
jednotlivcov a rodín s Asperge-
rovým syndrómom, OZ A cen-
trum je vzdelávacia organizácia 
zameriavajúca sa na oblasti 
presadzovania ľudských práv 
zraniteľných skupín, najmä ľu-
dí so zdravotným postihnutím a 

poradenskú a osvetovú činnosť. 
Jedným z cieľov je všeobecná 
podpora ľudí s poruchou autis-
tického spektra, vrátane ich ro-
dín, odborníkov a opatrujúcich 
od detstva až do dospelosti. Od 
obidvoch občianskych združení 
sa nám dostáva odbornej i ľud-
skej podpory, získavame pro-
stredníctvom nich cenné kon-
takty nielen na rodiny kde sú 
deti s autizmom ale aj na rôz-
nych odborníkov a špecialistov, 
ktorí sa danej problematike ve-
nujú. V rámci spolupráce s OZ 
realizujeme aj niekoľko projek-
tov. Neustále hľadáme aj mla-
dých dobrovoľníkov (do 30 ro-
kov), ktorí by sa chceli zapojiť 
do našej projektovej činnosti. 
Sponzorov hľadáme veľmi ťaž-
ko. Podlahu v terapeutickej 
triede sme urobili vďaka spo-
ločnosti  Winnie, s.r.o., 
Naša kamarátka Lenka Prav-
dová vyrábala vianočné po-
zdravy a zisk venovala našej 
škole. S IKT nám pomáhajú 
naši priatelia ako dobrovoľníci.
Mnohé hračky a pomôcky nám 
darovali rodiny detí so zdravot-
ným postihnutím. 
            - JANA KAMENSKÁ -  

              K výučbe deti potrebujú
                rôzne pomôcky, ale aj
              hračky, ktoré im darovali 
            rodiny detí so zdravotným postihnutím. 
              Ak by ste chceli pomôcť týmto
            deťom, môžete prispieť na účet školy:
             SK71 5200 0000 0000 1227 5001. 

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť 
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž 

na predaj mikrobusu 

 
Bližšie informácie na 

www.dsscelarekirt.sk alebo na
 0907 885 414

Daewoo Lublin3
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Budete vystavení záplave infor-
máciám, ktoré budú prameniť z 
kruhu rodiny, nie sú vylúčené 
ani výčitky na vašu adresu, ako 
aj poukazovanie na to, aký život 
vediete, a čo by ste mali, po prí-
pade nemali, robiť. Ak to so 
cťou prežijete, budete pokračo-
vať dňami, počas ktorých sa 
vám bude viac dariť a to aj bez 
vynaloženia väčšej námahy. 
Zvrat príde okolo štvrtka, kedy 
budete priam dokopaní k nech-
cenej zmene, respektíve sa pod-
volíte, podriadite a pristúpite k 
prispôsobeniu sa jednej alebo 
viacerým osobám (skupine). S 
blížiacim sa koncom budete po-
kračovať v týždni v ležérnom 
tempe, z ktorého vás vyvedie a 
do stavu rozčarovania privedie 
zavádzanie a klamstvo.    
 

Menšia dominantnosť, ktorá sa 
vo vás zobúdza, nikomu neuš-
kodí. Preto je úplne v poriadku,  
keď ju pustíte von a tým sa zá-
roveň vyhnete akémusi seba-
trýzneniu. Okrem toho by ste 
mali viac počúvať, dostáva sa k 
vám veľmi veľa cenných rád, 
ktoré by nemali zostať nevypo-
čuté a nepovšimnuté. Veľmi 
vám pomôžu svojím prístupom 
hlavne staršie, vyzretejšie osôb-
ky, ktoré už majú niečo  za 
sebou a vedia, o čom život je. 
Očakávajte pestrejšie obdobie v 
živote, ktoré vás vtiahne do víru 
skvelej zábavy. Konečne sa nie-
kde poriadne uvoľníte a vy-
pnete od dlhodobého stresu.  
  

  
Ste ako loď na mori, ktorá sa 
hojdá striedavo na menších a 
väčších vlnách vytváraných 
vonkajším okolím. Máte ten-
denciu bojovať, ale pre tento-
krát je lepšie splynúť s rytmom 
vĺn a naladiť sa na ich pravidel-
nosť, čím sa vám podarí do-
konalé zladenie a vyhnete sa 
problémom. V prípade, že bu-
dete bojovať, budete viac vidi-
teľnejšími a o to skôr narazíte 
na skaly alebo si vás okolie pod-
maní natoľko, že pôjdete ku 
dnu alebo utrpíte ,,nehodu”. Je-
dnoducho povedané, prijímajte 
všetko to okolité dianie a 
príležitostne situácie počas dní 

spojené s pokojom. Na kopanie 
nohami ešte príde čas.     

Pokoj šíriaci sa okolo vás využi-
te na dokončenie rozrobených 
prác (ženských aj mužských) v 
domácnostiach a záhradách. 
Nezabudnite aj na svoje zdra-
vie. Hlavne pobytom na čers-
tvom vzduchu. Môžete sa ve-
novať zveľaďovaniu okolia a 
miesta, v ktorom žijete a tým 
viac prispejete k svojej pohode. 
Naskočili ste a nabehli na určité 
životné tempo, ktoré sa vám za-
čína páčiť a vychutnávate si 
všetko, čo do dní prichádza. 
Usídlil sa vo vás pokoj a har-
mónia, ktoré sú pre túto dobu 
vzácne. Čaká vás týždeň v 
znamení zveľaďovania a dotvá-
rania.

V prípade núdze alebo urgen-
tnosti sa spoľahnite na svojich 
priateľov a známych, ktorí vám 
vždy ochotne a nezištne pomoh-
li. Inak tomu nebude ani po 
tieto dni, budete viac vyhľadá-
vať blízkosť ľudí, ktorí vás 
chápu a vedia, kým v skutoč-
nosti ste. Máte plné zuby 
upätosti a sebakontroly, preto 
zatúžite po ventile, ktorý si mô-
žete v pokoji aj dopriať. Buďte 
sami sebou, počas tohto týždňa 
si to môžete dovoliť. Vyhnite sa 
oblúkom akýmkoľvek veľkým 
zmenám. Zdravie – túto oblasť 
vystihuje slovo stabilné.

Vás, ako živel, nezastaví nikto a 
nič. Práve teraz je vaša najlep-
šia sezóna, ktorú si vychutnáte 
naplno. Už s príchodom slneč-
ných dní ste vytiahli túlavé to-
pánky, ktoré na cestách, či vý-
letoch deriete ostošesť. Týž-
deň vám prinesie príjemné 
chvíle, cestovanie, zábavu – 
jednoducho úplný relax a bez-
starostnú pohodu. Z tej vás 
však vytrhne jedna menej 
príjemná záležitosť (úrady – 
papierovanie), ktorú si musíte 
vybaviť a to neodkladne. Po-
tom môžete znovu nabehnúť 
na cestu, z ktorej vás táto po-
vinnosť vykoľajila. Zdravie – 
doprajte si prečistenie tela.

Pokojný týždeň prinesie pokoj-
né dni, cez ktoré ,, preplávate”, 
ani nebudete vedieť ako. Zava-
lení bežnými povinnosťami si 
ani neuvedomíte, že je koniec 
týždňa. Menšiu nervozitu pocí-
tite v prepojení na prácu, kde je 
však vhodnejšie po tieto dni dr-
žať jazyk za zubami. Je to zále-
žitosť, ktorá sa behom jedného 
dňa, dokonca aj hodiny, utrasie 
a vy sa veľmi rýchlo zaradíte 
do pracovného kola. Pozor na 
krádež a stratu. Zdravie – ob-
zvlášť si chráňte pokožku (po-
zor na znamienka, vyrážky, 
opary, otlaky a pod.). 
  

Vy po tieto dni príliš nevystr-
kujte svoje rožky, nedopadlo by 
to najlepšie. Ste tak zapálení 
pre spravodlivosť a svoju vlast-
nú pravdu, že ste náchylní veľ-
mi rýchlo spadať do hádok a 
slovných (niektorí aj do fyzic-
kých) potýčok. Veľmi rýchlo 
vzplaniete a zahoríte, skúste to 
mať pod kontrolou, ste do-
statočne silní, aby ste to ukori-
govali. Počas týždňa budete ako 
zápalka, ktorou nehodno škrt-
núť. Tí, o niečo pokojnejší, sa 
utiahnu do svojho vnútorného 
sveta, prípadne sa budú ve-
novať svojmu duchovnému 
rastu a analyzovaniu.     
 

Všetko je u vás v poriadku. 
Čo sa malo doriešiť, sa do-
končieva a vy sa budete cítiť 
ľahučkí ako pierko. Dokonca 
aj konflikt medzi vami a 
známym sa urovná. Celkovo 
neočakávajte žiadne extrémy 
na žiadnom poli. Plynulý 
priebeh dní vám prinesie ro-
dinnú pohodu. Vytvorí sa vám 
viac voľného času, ktorý je 
dobré venovať hlavne rodine, 
deťom a potom priateľom. 
Nenútenosť je presne to, čo 
by ste mali vpustiť do svojho 
života, vďaka čomu si ho bu-
dete viac vychutnávať. Je 
možné, že si v tomto období aj 
finančne polepšíte, ak vy-
skúšate šťastie v lotérii.

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

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

Partnerstvo kvitne a vy ste 
šťastní. Všetko napreduje 
presne tak, ako ste si vysnívali. 
Cítite pokoj a hlavne to, že 
niekam patríte. Ste súčasťou 
denného kolobehu viacerých 
ľudí a tento pocit vás napĺňa.  
Podporenú máte všeobecne aj 
komunikatívnosť, čo sa po-
stará aj o skvelé výsledky v 
práci. Len si dávajte pozor, 
aby ste neskĺzli do papuľ-
natosti a odvrávania tam, kde 
si to „nemôžete dovoliť“. Osa-
melé „ryby“ by sa mali sú-
strediť na vzdelávanie, láska si 
vás nájde sama. Koncom týžd-
ňa si naplánujte výlet s rodi-
nou alebo priateľmi.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. Blíženci

22. 5. − 21.6. 
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 Zostalo to v rodine 
Do futbalovej rodiny nepochyb-
ne patria okrem hráčov aj roz-
hodcovia. Je zaujímavé, že aj v 
ich radoch sa našli takí, ktorí 
majú svoje korene v Muli. Pa-
radoxne, z jednej rodiny. Naj-
starším z nich bol Štefan Jek-

kel, ktorý po štúdiách zakotvil v 
Banskej Bystrici a kým v Muli 
patril medzi najlepších hráčov, 
v krajskom sídle vymenil ko-
pačky za píšťalku. Rozhodoval 
okresné, krajské, neskôr aj re-
publikové súťaže – divíziu 
západ, divíziu východ a I. do-
rasteneckú ligu. 
Kariéru ukončil v Petržalke v r. 
1975, následne sa stal inštrukto-
rom a tiež delegátom v krajskej 
súťaži. Jeho syn Jaroslav Jek-
kel  začal s futbalom v doraste 
Dukly Banská Bystrica, úspeš-
ne pokračoval ako hráč v Rad-
vani, nakoniec však prebral 
rozhodcovský štafetový kolík. 
Po odborných a praktických 
školeniach sa postupne prepra-
coval od okresnej súťaže až po 
rozhodovanie v najvyššej súťa-
ži. Zastával aj rôzne funkcie vo 
futbalovom zväze v kraji i na 
celoštátnej úrovni. Najmladší z  
Jekkelovcov pokračuje v tradí-
cii deda a otca. Od roku 2015 
rozhodoval v 2. lige a od roku 
2018 pôsobí ako asistent roz-
hodcu vo Fortuna lige. Úspešne 
absolvoval program  UEFA 
CORE 2019 pre talentovaných 
rozhodcov v Nyone.
Okrem futbalu sa mládež z 
Mule v minulosti venovala aj 

ďalším športom, a to hokeju a 
stolnému tenisu. Nagy-Csaba, 
sused nášho informátora, ne-
uveriteľný nadšenec, zorgani-
zoval hokejové zápasy nielen v 
Muli, ale chlapci dokonca vy-
cestovali aj do Zvolena, kde 
vraj uhrali celkom dobrý vý-
sledok. Dnes už nie je možné 
zistiť, kto vlastne proti nim vo 
Zvolene hral. Neuveriteľné je aj 

to, že vlakom cestovali údajne 
až do Žiliny, ale keďže mali 
korčule iba na kľúč, tzv. „gvin-
tovky“, rozhodca ich na ľad ne-
pustil. Domáci im však požičali 
„kanady“, s ťažkosťami dohra-
li, ale prehra bola veľmi potup-
ná. Nuž a mená hokejových 
dobrodruhov? Ladislav Nagy – 
Csaba, Cyril Vámoš, Vojtech 
Vámoš - Horváth, Ladislav Bu-
dai, Štefan Jekkel, jeho brat Jo-
zef, Tibor Tóth a ešte ďalší, na 
mená sa zabudlo.
V zimných mesiacoch sa na za-
čiatku päťdesiatych rokov hral 
aj stolný tenis. Hrávalo sa v 
kultúrnom dome. Družstvo bo-
lo zložené z dvoch mužov a 
dvoch žien. Na zápasy sa cesto-
valo osobným autom. Preprav-
com bol Pali báči Marko z Bu-
šiniec. Nuž a súpermi boli Mod-
rý Kameň, Pôtor a Bušince. 
Medzi mužmi sa striedali Ladi-
slav Nagy-Csaba, Tibor Nagy- 
Kupi, Valent Vámoš, Ladislav 
Petrovič, Cyril Vámoš, Vojtech 
Vámoš – Horváth, Alfréd Vá-
moš, Jozef Bablena, Gejza Vá-
moš. Zo žien to boli Júlia Hor-
váthová a Etela Vámošová, tá 
viackrát vyhrala svoje zápasy. 
Neporadila si len s Teréziou He-
gedúšovou z Bušiniec.

Celorepublikový 
úspešný atlét 

V závere týchto riadkov by som 
rád predstavil človeka, ktorý 
obetoval svoj čas na to, aby mi 
sprostredkoval informácie o 
histórii futbalu v malej dedinke, 
ležiacej na Ipli. Je to Ladislav 
Nagy, ktorý sa narodil v Muli 
pred 78 rokmi. V roku 1966 si 
založil rodinu a žil v rodisku. 
Neskôr v r. 1976 odišiel do hlav-
ného mesta. 
Po príchode do Bratislavy sa 
venoval fotografovaniu najmä 
športových podujatí, prispieval 
svojimi fotografiami aj na 
stránky denníka Šport a nie-
kdajšieho týždenníka Štart. 
Okrem toho sa venoval žur-
nalistike a iným mediálnym ak-
tivitám maďarskej národnost-
nej menšiny. Už v Muli nezap-
rel športový talent. V rámci vo-
jenskej prezenčnej služby sa 
spriatelil s atletikou a letným 
biatlonom. Behával stredné 
trate za druholigovú Slávia 
Banská Bystrica.
Výpočet jeho športových úspe-
chov:
►na majstrovstvách ČSSR v 
branných pretekoch (beh, 
streľba) v Turanoch v jednot-
livcoch skončil ako najlepší zo 

Slovenska na piatom mieste, 
predbehli ho len pretekári RH 
Liberec a majster Českej repu-
bliky;
►bronz z majstrovstiev ČSSR 
v Levoči v prekážkovom behu 
na 400 m;
- víťazstvo v štafete na Lofflero-
vom memoriáli v Liticiach pri 
Plzni ako člen armádneho cel-
ku;
►bronzová medaila z maj-
strovstiev Slovenska v bran-
ných pretekoch v Lysej pod 
Makytou ( štvorčlenné družstvo 
reprezentujúce okres Veľký 
Krtíš), v tom období hrával aj 
futbal v Bušinciach a po fúzii s 
ČSAO Pôtor v Pôtri.
 Po príchode do Bratislavy hľa-
dal možnosti zahrať si futbal. 
Navštevoval tréningy mužstva 
Spojov, ktoré v tom čase hráva-
lo divíziu. Tréner Holiďák ho 
dával za príklad v bežeckých 
prvkoch futbalových tréningov. 
Tam, v kruhu futbalistov, pri-
voňal aj k tajom športovej foto-
grafie. Čoskoro sa stal členom 
futbalového mužstva maďar-
ských novinárov. Ako sa vyjad-
ril, aj vďaka dobrej fyzickej 
kondícii odohral množstvo 
priateľských zápasov a stretol 
sa v nich i mimo nich aj s taký-
mi velikánmi slovenského fut-
balu ako boli Juraj Szikora, 
Ladislav Jurkemik, Titus Bu-
berník, bratia Čapkovičovci, 
Móderovci, Ladislav Józsa, Jo-
zef Hroš, Ladislav Tóth, Juraj 
Majoroš a ďalší.

Sokol Muľa sa z futbalovej mapy vytratil 
Dokončenie 

-Mgr. PAVEL KUKUČKA -

Piešťany, slovenskí športoví novinári v trnavskom drese pred zápa-
som so športovými novinármi zo Štuttgartu v roku 1986 v deň 
zápasu PVP Spartak Trnava – VfB Štuttgart 0 : 0 . Horný rad, Dut-
ka, Ladislav Nagy, Tomášik, Šimek, Škultéty, Imrich Stacho bran-
kár futbalovej reprezentácie ČSR, Mašlonka, Kravarík. Dolný rad, 
Horváth tréner, Gajdoš, Korbel, Walner, Kšiňan, Fandel.

Horný rad - Ján Pál, Imrich Tóth vedúci mužstva, Ján Dívald, 
Gábor Végh, Ladislav Pupala,  Andrej Babčan čsl. reprezentant, 
Jozef Faršang II. ligový hráč, Imrich Tóth ml. , Imrich Végh, Al-
bín Ganyó,  Rudolf Matejík, Ján Babčan. Dolný rad - Juraj Fal-
ťan, Śtefan Vámos, Ján Rigó, Marian Halaj, Peter Busai, Zauška,

Keďže sa zaujímam o históriu regionálneho športu, najmä futba-
lu, bol by som nesmierne rád, ak by ma mohli kontaktovať 
podobne zanietení fanúšikovia z obcí, v ktorých nejaké športové 
dianie v minulosti, pred mnohými rokmi, prebiehalo. Ide najmä 
napr. o obce – H. Strháre, Žihľava (futbal, krajská volejbalová 
súťaž), Seľany, S. Kľačany, Glabušovce, prípadne iné obce. 
Kontakt: p.60kukucka@gmail.com, mob.: 0917 720 034.
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IV. liga JUH
1 FK PODKONICE 11 10 0 1 34:9 30
2 FK Mesta Tornaľa 11 6 3 2 23:13 21
3 ŠK Badín 10 6 2 2 22:10 20
4 FK S. Ďarmoty 10 6 2 2 23:13 20
5 TJD Príbelce 10 5 3 2 22:9 18
6 FK Šalková 10 6 0 4 18:15 18
7 ŠK Partizán Č. Balog 11 4 4 3 29:25 16
8 Tatran VLM Pliešovce 11 4 3 4 21:12 15
9 TJ Sklotatran Poltár 11 4 3 4 18:18 15
10 FC 98 Hajnáčka 11 3 3 5 16:17 12
11 TJ Sokol Medzibrod 11 4 0 7 12:27 12
12 MŠK Tisovec 11 2 0 9 16:42 6
13 MFK Detva 10 1 1 8 14:31 4
15 MFK Spartak Hriňová 8 0 0 8 2:29 0

V. liga D
1 TJ Jednota Málinec 10 8 1 1 37:13 25
2 MFK Revúca 10 7 1 2 26:10 22
3 MFK Baník V.Krtíš 10 5 2 3 12:12 17
4 OŠK Radzovce 10 5 1 4 21:13 16
5 FK Jesenské 9 5 1 3 24:21 16
6 TJ Vinohrad Čebovce 10 4 2 4 17:15 14
7 FK Iskra Hnúšťa 9 4 2 3 13:15 14
8 OFK Olováry 9 2 5 2 23:23 11
9 TJ Ipeľ  Balog n. Ipľom 11 3 2 6 18:26 11
10 1. FK Buzitka 10 3 1 6 18:24 10
11 ŠK Vinica 10 2 3 5 16:27 9
12 TJ Santrio Láza 10 2 2 6 16:24 8
13 TJ Družstevník Mýtna 10 2 1 7 14:32 7
14 TJ Družst. Klenovec 0 0 0 0 0 0

Od polovice októbra ubehlo takmer osem mesia-
cov, a preto uverejňujeme priebežný stav futbalo-
vých súťaží pred ich prerušením. Hlavne tipujúcim 
v našej tipovačke treba pripomenúť, že v niekto-
rých kádroch došlo k menším či väčším zmenám, 
no zmapovať všetky presuny nebolo ani v našich 
silách. V nadchádzajúcich zápasoch pôjde ešte ove-
ľa klubom z oboch koncov tabuliek, tie preto určite 
nič nenechajú na náhodu. Zároveň vám formou 
štatistík pripomíname, kto mal na jeseň najpres-
nejšiu mušku v IV., V. a 6. lige.
* V. liga sk. D: Zsolt Múčik (FK Jesenské) 14 gólov, 
Matúš Levický (MFK Revúca) 11 gólov, Matej 
Blahuta (TJ Jednota Málinec) 9 gólov, Hasan 
Kliment (TJ Vinohrad Čebovce) 8 gólov, Denis 
Čepo (ŠK Vinica) 7 gólov.
* IV. liga sk. JUH: Michal Mózer (ŠK Partizán Č. 
Balog) 13 gólov, Martin Sedliak (FK Podkonice) 12 
gólov, Dávid Selecký (FK Podkonice) 10 gólov, Pe-
ter Szczepaniak (MŠK Tisovec) 6 gólov, Dominik 
Vreštiak (TJ Tatran VLM Pliešovce) 6 gólov.
* 6. liga OBFZ VK: Ladislav Pixiades (TJ K. Kosi-
hy) 16 gólov, Michal Bariak (TJ M. Kameň) 12 gó-
lov, Erik Šarpataky (TJ Sklabiná) 10 gólov, Nicolas 
Balla (TJ K. Kosihy) 10 gólov, Martin Horváth (TJ 
Sklabiná) 9 gólov.

Priebežný stav futbalových súťaží 

        6. liga
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

11
12
13
14

Opat. N. Ves
M. Kameň
K. Kosihy
D. Lom

Sklabiná

D. Strehová

Nenince
Bušince
S. Plachtince
Želovce

Lesenice
Hrušov
Záhorce
M. Zlievce

11
11
11
11

10

11

11
10
11
11

11
9
11
11

9
9
8
7

6

5

5
5
3
3

3
3
1
0

1
1
1
1

1

2

1
1
4
2

1
0
0
0

1
1
2
3

3

4

5
4
4
6

7
6
10
11

58:8
43:9
39:25
34:17

31:19

33:19

29:28
24:28
28:25
23:31

28:40
17:39
13:61
6:57

28
28
25
22

19

17

16
16
13
11

10
9
3
0

V nedeľu 30. mája sa náš okres doč-
kal prvého súťažného zápasu od 
polovice októbra minulého roka. 
Pandémia sa na jeseň výrazne 
prejavila v mužstve TJ Partizán 
Hrušov, a preto boli ich zápasy na 
jeseň odložené. Kým väčšina tímov 
odohrala 11 zápasov, Hrušovčania 
len 8. Prvý súťažný zápas v našom 
okrese tak preto odohrali práve fut-
balisti tohto klubu, pričom ich 
prvým súperom bol líder tabuľky a 
ašpirant na postup TJ Sokol Opa-
tovská Nová Ves. Postavenie v ta-
buľke sa premietlo aj do výsledku a 
zápas skončil vysokým gólovým roz-
dielom. Ako nám povedal Mgr. Ru-
dolf Santoris, pre nepriaznivé pove-
ternostné podmienky nemohli 
miestni futbalisti trénovať na ihris-

ku, a tak tento zápas brali viac-
menej ako prípravný. 
„Po polroku to bolo ich prvé stret-
nutie na trávnatom ihrisku. Slabá 
kondícia a nezohratosť sa ukázali 
už hneď v prvom polčase, ktorí do-
máci prehrali 0 : 5. V druhom pol-
čase pokračovali domáci vo svojich 
slabých výkonoch aj po prestriedaní 
hráčov a výsledok zápasu zodpove-
dá hernej úrovni oboch mužstiev,“ 
povedal o zápase Mgr. R. Santoris. 
Zápas sa oficiálne odohral bez divá-
kov, no niekoľko miestnych sledova-
lo zápas spoza plotu. V sobotu 5. jú-
na pokračovali Hrušovčania vo svo-
jich dohrávkach zápasom v Sklabi-
nej. Viac informácií z neho vám 
prinesieme v budúcom čísle.

 Prvý zápas po dlhej prestávke

        TJ Partizán Hrušov – TJ Sokol Opatovská Nová Ves    0 : 11      
Góly: T. Medveď (14´, 64´), N. Višniar (23´, 42´), Zs. Hudec (35´, 46´), P. To-
man (53´), D. Klacso (76´), Š. Mihálik (80´), E. Krupčiak (11m, 83´). Rozho-
doval: Ladislav Dobos pred prázdnymi tribúnami.
Zostavy: D – Mišt, Bendík, Korpáš, Velebný, Konček, Konc, Klacso, J. 
Červenák, Drozdík, Suchý, Stankovič. Náhradníci: Kováč, R. Červenák, 
Brindza, Kováč, Benko. H – Ohajda, Semeník, Berecký, Buriš, Krupčiak, 
Török, Mihálik, Višniar, Toman, Hudec, Medveď. Náhradníci: Jánoška, D. 
Klacso, Antolík, V. Klacso, Rys, Očovský.

Výkonný výbor Stredoslovenského 
futbalového zväzu rozhodol vo štvr-
tok 27. mája 2021 o tom, o čom sa 
hovorilo niekoľko dní dopredu. 
Všetky súťaže riadené SsFZ sú 
predčasne ukončené a sezóna mlá-
dežníkov je tak anulovaná. Zo súťa-
ží tak nikto nepostúpi ani nezostúpi. 
Začiatok sezóny mládeže je na-
plánovaný na rovnaký termín ako v 
prípade dospelých, a teda na 

1.augusta 2021. Na základe tohto 
rozhodnutia sa o zrušení dohrania 
zostávajúcich zápasov rozhodol aj 
Oblastný futbalový zväz Veľký Kr-
tíš, ktorý riadi okresné mládežnícke 
súťaže. V júni tak v súťažných zápa-
soch uvidíme len mužstvá dospelých. 
Mládežníckym mužstvám sa ale od-
porúča organizovať prípravné 
priateľské zápas, prípadne minitur-
naje.

Výsledky prípravných zápasov
 MFK Detva – MFK Baník V. Krtíš 4 : 2,  ŠK Vinica – TJD Príbelce 1 : 3, 
 OFK Olováry – TJ Sklotatran Poltár 2 : 0,  FK Lesenice – MFK 
Baník V. Krtíš (dorast) 2 : 2.
 Program dohrávok 
 IV. liga: 9.6. Hriňová – Príbelce, 13. 6. Badín – S. Ďarmoty,   V. liga: 
13. 6. V. Krtíš – Olováry,  6. liga: 13. 6. Hrušov – Bušince.

 Mládežnícke súťaže zrušené 

-Stranu pripravil: ŠK-

V prípravnom zápase v Olovároch sa domáci výborne 
naladili na dohrávku okresného derby vo Veľkom Krtíši. Foto: - FB -
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 Kúpime dom v Modrom 
Kameni. 
 0910 664 145         np – 514

 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

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

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

 Zoberiem do dlhodobého 
prenájmu garáž vo V. Krtíši, 
elektrika podmienka.
 0949 688 887           np - 574

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

 Predáme 4-árovú záhradu 
v záhradníckej osade Sviňač-
ky I., Veľký Krtíš - 14 ovoc-
ných stromčekov, ovocné kry, 
unimobunka, elektrika, voda.
 0904 692 909          np – 582

Nehnuteľnosti  Prenajmem zamestnanej 
osobe 1-izbový byt po čiastoč-
nej rekonštrukcii na Novo-
hradskej ul. vo Veľkom Krtí-
ši. Nájomné: 239€/mesiac 
vrátane energii + dvojmesač-
ný depozit.
 0950 705 817          np – 583

 Prenajmem, prípadne pre-
dám 1-izbový byt. 
 0950 436 850          np – 604

 Dám do prenájmu 
3-izbový byt v centre mesta.
 0907 057 845          np - 592

 Predám 2 – izbový slnečný 
byt na Venevskej 37 na VII. 
Poschodí. 
 0915 767 707           np - 599
 Dám do prenájmu 
1-izbový byt.
 0915 642 926          np – 600

 Ubytujem zadarmo. 
 0950 436 850          np – 610

 Prenajmem nebytový 
priestor v Modrom Kameni. 
 0950 436 850          np – 611

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

 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 ŠKODU FABIU 
combi 1.6 TDI, r. v. 2011, 160-
tis. km. Cena dohodou.
 0918 276 872           np - 593

A u t o  
m o t o

 0908 912 928        np – 563

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

 

 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 – 612

Predám
ihličnaté triesky
na rozkurovanie 
1 vrece (5kg/4€). 

 0902 298 511

np - 614

np – 607    0905 790 110

Ponúkam 
 Štiepané tvrdé drevo 
v klietkach (1m x 1m x 1m) 
                  cena 63 €,

 palivové drevo: buk, cer, 
hrab, agát – predaj aj 1 prm,
                 cena 39 € za prm,  

 AKCIA:  
      Brikety z tvrdého dreva
       cena 192,00 €/paleta,

      Pelety A1 borovica/smrek 
        cena 3,30 €/15 kg 
 CENY PLATNÉ DO VYPREDANIA ZÁSOB

np-4911  0905 358 389  
Cena dohodou

 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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Prvý POĽOVNÍCKY TÁBOR 
Malý stopár bol názvom akcie, 
ktorú pre neninských škôlka-
rov pri príležitosti Dňa detí pri-
pravili poľovníci Poľovníckeho 
združenia Nenince spoločne s 
Materskou školou Nenince dňa 
27.mája 2021.
Naše poľovnícke združenie 
zdedilo poľovnícku chatu po 
predchádzajúcej generácii 
poľovníkov, ktorej skutočné 
čaro spočíva v jej priestrannom 
nádvorí, v ktorom človek nájde 
takmer všetky druhy stromov 
nášho regiónu, a už len preto 
predstavuje veľkú hodnotu. 
Tento čarokrásny háj bol 
miestom poľovníckeho tábora, 
do ktorého sme pozvali deti na-
šej materskej školy. 
Po nekonečných daždivých 
dňoch krátko pred Dňom detí 
nám svitol krásny slnečný deň. 
Presne taký, aký si zaslúžia 
všetky deti na celom svete. Keď 
sme dokončili poľovnícku vý-
stavu a štyri stanovištia, roz-
hliadli sme sa po záhrade s is-
tým nepokojom, či sme na nie-
čo nezabudli a s napätím sme 
očakávali príchod detí. Deti 
prišli v sprievode svojich peda-
gógov. Na detských prekvape-
ných a zvedavých tvárach i zo 
žiariacich pohľadov sme hneď 
zistili, že nás v ich spoločnosti 
čaká krásny dokonalý deň. Pri-
chystané veci deti naplnili ra-
dostným vzrušením z toho, čo 
ich dnes čaká. Zvedavé po-
hľady okamžite zaregistrovali 
štyri vyzdobené stanovištia, fa-
rebné obrázky zvierat, maľbu 
lesa, farebné vlajky, a malú vý-
stavu trofejí.
Nastúpili si pred stôl, na kto-
rom boli vystavené zoradené 
diplomy, medaile a množstvo 
drobných aj neznámych zaují-
mavostí pre deti. Oproti nim 
stáli poľovníci a ony inštinktív-

ne vycítili, že sa bude diať niečo 
vážne, čoho sú dnes aj ony 
hlavnými aktérmi. Po privítaní 
zaznela poľovnícka hymna, 
ktorá rozžiarila udivené po-
hľady slávnostným svetlom. 
Vznešená atmosféra zariadila 
disciplínu v neustále hmýriacej 
sa spoločnosti. 
Pod vedením pedagógov deti 
vytvorili 4 skupiny. Každá z 
nich zaujala svoje miesto na 
jednom zo stanovíšť, kde deti 
plnili rôzne vedomostné úlohy: 
identifikovali stopy, spájali 
rozptýlené rodiny lesných zvie-
rat, triedili domáce a lesné 
zvieratá, a určili biotop lesných 
druhov zveri. Skupiny na 
stanovištiach sa striedali, aby si 
každý mohol overiť svoje vedo-
mosti, či už ako budúci poľov-
ník, alebo ochranca prírody.
Po vedomostných hrách boli 
naplánované atraktívne vystú-
penia, pretože sme si neboli cel-
kom istí, či deti budú mať do-
statočný záujem riešiť úlohy v 
prostredí, kde ich pozornosť 
upútalo  aj množstvo iných zau-
jímavostí. 
V minulosti deti oveľa viac času 
strávili v prírode. Veď príroda 
nie je ich nepriateľom. Skutoč-
né nebezpečenstvo číha na nich 
doma, medzi štyrmi stenami. Je 
dôležité, aby namiesto smart-

fónov a tabletov spoznávali 
krásy, hodnoty, liečivú silu a ti-
síce zázrakov prírody. S pote-
šením sme konštatovali, že deti 
s veľkým záujmom a ochotne 
vykonávali vedomostné úlohy. 
Keď sa na každom stanovišti 
vymenili všetky štyri skupiny, 
družstvá sme spojili a deti usa-
dili na malé občerstvenie. 
Po prestávke sme im prezento-
vali, že v minulosti poľovníci 
túžili komunikovať s divými 
zvieratami, preto si vyrobili 
rôzne vábničky. Šikovní poľov-
níci si to osvojili, naučili sa 
„rozprávať“ so zvieratami po-
mocou píšťaliek a loveckých 
rohov. Tunajší poľovníci pred-
stavili deťom ručanie jeleňa, 
vábenie srnca, hlas diviačice, 
vábenie líšky, ale deti mohli vy-
počuť aj hlas divej husi a divej 
kačice. Kým deti počúvali zvu-
ky vábničiek, iné ich pozornosť 
upútal lomoz a dupot vychá-
dzajúci z jedného z áut. Niekto-
ré deti správne tipovali, že tie 

zvuky vydávajú psíky. Radosť 
malých budúcich poľovníkov 
sa dala z ich očí čítať. S na-
pätím čakali, čo ešte zaují-
mavejšie uvidia, lebo deň sa eš-
te nekončil. Počas kynologickej 
ukážky deti spoznali jazvečíka 
a naše národné plemeno – slo-
venského kopova. Rozhovor s 
deťmi bol obohatený o niektoré 
všeobecné informácie o tom, 
akú úlohu plnia poľovné psy v 
poľovníctve. 
Na záver nevšedného dňa pred-
viedol sokoliar z nášho okresu 
Ján Koncz prezentáciu orla 
bielohlavého, sokola sťahova-
vého, myšiaka červenochvosté-
ho a výra skalného. Ako dar od 
uja sokoliara dostalo každé die-
ťa vzácne vtáčie pierko. 
Deň sme uzavreli nástupom, na 
ktorom deti dostali pamätný 
list od škôlky, medailu od 
poľovníkov a sladký darček od 
pána starostu. Samotné 
plánovanie, organizácia a reali-
zácia tejto akcie síce vyžadovali 
veľa práce poľovníkov aj peda-
gógov, ale radosťou žiariace oč-
ká a záujem detí stáli za všetko 
úsilie. Dúfame, že zážitky z toh-
to dňa im zostanú ešte dlho v 
ich srdiečkach. Naším cieľom 
bolo naučiť deti spoznávať a 
milovať prírodu, les, lesné 
zvieratá a naučiť ich,  ako sa 
majú správať v prírode. Po-
ukázali sme, aký môžeme mať 
pôžitok z prírody, ale zároveň i 
to, že v prírode na človeka číha 
i nebezpečenstvo. Predstavili 
sme im živočíchy a rastliny ži-
júce vo voľnej prírode, aby sa 
naučili rešpektovať a chrániť 
ich biotop a prostredie.

„Záhadná, obrovská príroda... je to tajomný, búrlivý, kúzelný svet, a človek v nej predsa nachádza najviac pokoja a mier pre svoju 
dušu. Na tomto mieste, kde sa človek utíši, vyčistia sa myšlienky, obrodí sa aj jeho duša.“

Deti nadchol Poľovnícky tábor Malý stopár

 – EVA TÓTHOVÁ- HÍVEŠOVÁ -   

Deti ukážka sokoliara 
Jána Koncza zaujala. 

Navyše sa každé potešilo 
vzácnemu  sokoliemu pierku.

Deti dostali k svojmu sviatku užitočný aj náučný darček - pobyt v prírode, obohatený o vedomosti.
Viac fotografií nájdete na facebookovej stránke Pokroku.

Pre nás, poľovníkov, je najdôležitejším poslaním ukázať nepoľov-
níckej verejnosti a najmä deťom najmä pozitívnu, krásnu stránku 
poľovníctva. Spolu s deťmi sme boli obohatení o nádherný záži-
tok, a hoci nám poľovníctvo vzali také sily, proti ktorým sme bez-
mocní, úsmevy detí a radosť v ich očiach nám nemôže vziať nikto. 
My, dospelí, sme boli radi, že môžeme odovzdávať ďalším generá-
ciám naše skúsenosti a ukazovať hodnoty, čo sa, bohužiaľ, už dnes 
z našej poľovníckej spoločnosti vytráca.
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„Už odmalička som sníval, že 
raz budem profesionálnym ho-
kejistom alebo futbalistom.
Vždy ma však viac lákal hokej, 
a preto som nakoniec pri ňom 
zostal,“ nechal sa na jeseň 2019 
počuť rodák z obce Vieska. Na-
pokon to vyzerá tak, že rozhod-
nutie vybrať si hokej bolo 
správne. Večer 6. mája totiž 
zdvihol nad hlavu majstrovskú 
extraligovú trofej – Pohár Vla-
dimíra Dzurillu. HKM Zvolen, 
ktorého súčasťou je od sezóny 
2018/2019, kedy zaň odohral 
päť zápasov, sa po ôsmich ro-
koch stal hokejovým majstrom 
Slovenska. V piatom finálovom 
zápase porazil kamzíkov z Pop-
radu 3 : 2 a po tom, čo zvolen-
ský klub ovládol základnú časť, 
zvládol aj vyraďovacie zápasy 
a v meste pod Pustým hradom 
mohli vypuknúť majstrovské 
oslavy. Pravda, nebyť pandé-
mie, oslavy by boli určite buja-
rejšie. Ako pokračoval Ján 
Chlepčok, od jesene 2019 sa to-
ho zmenilo veľmi veľa.
„Myslím si, že po hokejovej 
stránke som sa posunul mini-
málne o dve-tri úrovne vyššie. 
Trénovať a hrať s najlepšími 
hráčmi na Slovensku mi dáva 
strašne veľa. Vidím, akí sú to 
profesionáli a každým dňom sa 
od nich niečo nové naučím,“ 

povedal nám dvadsaťdvaročný 
útočník, ktorý v uplynulej sezó-
ne zasiahol do 30 zápasov zá-
kladnej časti, v ktorých strelil 
päť gólov a pridal k nim aj 
jednu asistenciu. Keď sme sa s 
ním rozprávali na konci mája, 
sústredil sa na prípravu na 
nový ročník. „Dni po konci 
sezóny som trávil najmä doma 
s rodinou alebo na rybách s ka-
marátmi. S prípravou na novú 
sezónu už ale začíname v pon-
delok 7. júna, takže veľa času 
na oddych po sezóne nebolo,“ 
hovorí J. Chlepčok. S majstrom 
Slovenska sme sa okrem toho 
rozprávali nie len o priebehu fi-
nále či o majstrovských osla-
vách, ale aj o jeho vážnom zra-
není, ktoré ho vyradilo zo záve-
rečných zápasov sezóny. Tiež si 
zaspomínal na prvý extraligový 
gól a povedal nám aj o hokejo-
vých osobnostiach, s ktorými vo 
Zvolene zdieľa jednu šatňu. Za 
rozhovor Jánovi ďakujeme, je-
ho kariéru budeme starostlivo 
sledovať a prajeme mu mnoho 
ďalších titulov a čo najmenej 
zranení.

 K titulu ti v prvom rade aj 
my srdečne gratulujeme, no 
vieme, že nepríjemné, ale vážne 
zranenie ťa z finále vyradilo - 
aké pocity si prežíval počas fi-

nálovej série a aké po závereč-
nom hvizde piateho zápasu?
„Ďakujem krásne. Pozerať fi-
nále z tribúny je stresujúcejšie 
ako byť na ľade, pretože na ľa-
de sa sústredíte na svoj výkon a 
na to, čo máte urobiť. Naopak, 
na tribúne sledujete všetko - 
vidíte každého hráča a nie len 
seba. Určite som to teda  preží-
val na tribúne viac ako na ľade. 
Po záverečnom hvizde piateho 
zápasu to bolo neskutočné, bol 
to môj najkrajší zážitok v živo-
te, bolo to proste neopísateľné. 
Keď si na to len spomeniem, do 
očí sa mi tlačia slzy.“

 Pre zranenia vám vo finále 
nehrala kopa hráčov, no v pr-
vých troch zápasoch ste vyhrali 
a ujali ste sa výrazného vedenia 
v sérii. Pripúšťal si si, že by ste 
to  nezvládli? Aká nálada pa-
novala v tíme za stavu 3:0 na 
zápasy?
„Vedeli sme, že máme silný a 
široký káder, takže aj keď nám 
vypadol nejaký hráč, mali sme 
za neho stále náhradu. Keď bo-
lo 3:0, už nám bolo jasné, že 
sme majstri, lebo celú sezónu 
sme sa pripravovali tak, že nás 
tri razy po sebe nikto neporazí. 
Napokon sa nám to podarilo, 
vedeli sme, že ten jeden zo šty-
roch zápasov určite zvládneme 

vyhrať, a to za každú cenu.“

 Posledný zápas sledovalo 
500 divákov, v predposlednej 
minúte Poprad znížil na 3:2. 
Aká bola atmosféra na štadióne 
v poslednej minúte a aké my-
šlienky si mal v tom čase v hla-
ve?
„Ak mám povedať pravdu, po-
slednú minútu som vôbec ne-
sledoval divákov,  keďže som v 
tom čase už bol na striedačke, 
aby sme mohli všetci spolu 
osláviť zisk titulu.“

 Ako prebiehali oslavy titu-
lu?
„Oslavy boli dlhé tak, ako sa na 
zisk majstrovského titulu patrí. 
Hneď po zápase nás čakalo 
veľmi veľa divákov pred štadi-
ónom, kde bola neskutočná 
atmosféra a nádherný ohňos-
troj. Spievali sa pokriky, boli 
tam svetlice, šampanské, jedno-
ducho úplné peklo. Pár dní na 
to sme mali majstrovskú jazdu 
mestom na odkrytom autobuse 
bez strechy, keďže pre pandé-
miu sme nemohli zorganizovať 
veľké oslavy na námestí. Jazdili 
sme teda po každom sídlisku, 
všade nás čakali davy ľudí, 
čakali nás aj na skoro každom 
balkóne. Užili sme si to, ľudia 
boli úplne všade a tešili sa spolu 
s nami. Jazdu sme zakončili na 
námestí a aj keď to nebolo zor-
ganizované, najviac ľudí nás 
čakalo práve tu, kde bolo na-
ozaj plno. S plným námestím a 
pohárom nad hlavami sme si tu 
spoločne zaspievali zvolenskú 
hymnu.“

Krv tečúca 
z ucha a krvácanie 

do mozgu 

 V médiách sa v polovici 
apríla objavila informácia, že 
po zásahu pukom do hlavy si 
bol hospitalizovaný. Ako k to-
mu došlo a čo nasledovalo po 
tomto nešťastnom zranení?
„Áno, na tréningu som dostal 
strelu priamo do ucha, kde ne-
máme žiadny chránič, takže to 
nebolo nič príjemné. Hneď po 
zásahu som spadol na ľad a 
zaliala ma krv. Zrazu som po-
čul strašný piskot a myslel som 
si, že mám roztrhnuté ucho ale-
bo niečo podobné. Ucho som 
mal ale iba opuchnuté a všetka 
tá krv išla z vnútra ucha, takže 
už sme vedeli, že je zle. 
Nedokázal som si ani kľaknúť 

Hovorí o pocite po záverečnom finálovom hvizde JÁN CHLEPČOK, útočník HKM Zvolen.  

Najkrajší zážitok v živote 
V septembri 2019 sme na našu titulnú stranu umiestnili dvoch rodákov z nášho okresu, ktorí sú 
vďaka svojmu talentu známi už aj za jeho hranicami. Kým jedným z nich bol Peter Cmorik, ktoré-
ho už pozná azda celé Slovensko, na vedľajšej fotografii bol mladý talentovaný hokejista v drese 
HKM Zvolen JÁN CHLEPČOK. Pred takmer dvomi rokmi sa s ním, ako vychádzajúcou hokejo-
vou hviezdou z nášho okresu, rozprával Bc. Matúš Bystriansky. Rozhovor vtedy vznikol pri príleži-
tosti debutu J. Chlepčoka v hokejovej extralige. 

Puk, ktorým strelil Ján prvý extraligový gól, má 
rodák z Viesky odložený na pamiatku.

Výborný kolektív  - jedna z premenných, ktoré na-
klonili misky váh na stranu HKM Zvolen. (Pokračovanie na  str. 21)

Krv tečúca 
z ucha a krvácanie 

do mozgu 
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bez toho, aby ma spoluhráči dr-
žali, takže okamžite ma brali z 
ľadu na ošetrovňu na nosid-
lách, kam po mňa do pár minút 
prišla záchranka. V nemocnici 
mi urobili CT vyšetrenie hlavy 
a ukázalo sa, že mám zlomenú 
spánkovú kosť a krvácanie do 
mozgu. V nemocnici som strávil 
päť dní. Následne som absolvo-
val ďalšie tri CT vyšetrenia 
mozgu a po prvom sa ukázalo, 
že krv ešte stále doteká do moz-
gu. Až to ďalšie ukázalo, že sa 
to už zastavilo. Nakoniec, pred 
prepustením domov, som mal 
ešte jedno vyšetrenie, ktoré 
ukázalo, že už tam nedoteká. 
Domáca liečba mi stále trvá...“

 Vieme, že od začiatku karié-
ry ťa v tvojom - spočiatku ko-
níčku, teraz práci - podporujú 
rodičia. Ako reagovali na tvoje 
zranenie oni a bol čas na oslavu 
titulu aj v kruhu rodiny?
„Iba vďaka rodičom som tam, 
kde som. Moje zranenie znášali 
určite veľmi zle, veď kvôli opa-
treniam, ktoré boli vtedy v plat-
nosti, ma v nemocnici nemohli 
ani navštíviť.“

 Zvykol si si na svoju rolu 
profesionálneho športovca?
Ako bude vyzerať tvoja hoke-
jová budúcnosť?
„Na to si netreba zvykať, je to 
proste spôsob života - byť pro-

fesionálny športovec. Profesi-
onál musím byť aj mimo ľadu, 
nielen na ňom. Dostať sa do po-
zície profesionálneho športovca 
je veľmi ťažké,  musíte preto 
obetovať skoro všetok svoj čas, 
ale za takéto okamihy, ako je 
výhra majstrovského titulu, to 
stojí. Moja budúcnosť sa má 
vyriešiť do pár dní, takže ešte 
nechcem nič predbiehať.“

 Ako si spomínaš na prvý ex-
traligový gól?
„Na prvý gól si veľmi rád 
spomínam. Bolo to proti Detve, 
v malom regionálnom derby. 
Vyrovnával som vtedy na 1:1. 
Zaujímavosťou je, že na ľade 

sme boli vtedy štyria zvolenskí 
odchovanci, takže o to to bolo 
krajšie.“

 Zdá sa, že tréner Oremus 
spravil vo Zvolene kus dobrej 
roboty – ako by si opísal jeho 
pôsobenie pri tíme?
„Je to kvalitný tréner a hokejo-
vo má už niečo odžité. Presne 
vie, čo robí a výsledok sa do-
stavil.“

 Mená ako Rahm, Hraško, 
Kelemen, McPherson, Mikuš, 
Puliš, Viedenský atď. predzna-

čovali, že Zvolen bude v sezóne 
vážnym kandidátom na najvyš-
šie pozície. Aké to je zdieľať s 
týmito hráči jednu kabínu  a 
možnosť s nimi trénovať a na-
stupovať na zápasy?
„Je to super pocit byť členom 
tak nabitého tímu, ako mal 
HKM Zvolen tento rok. Mys-
lím si, že v lige sme nemali kon-
kurenciu a chalani v šatni sú 
úplne normálni ľudia. Sú to 
„pohoďáci“, každý jeden z nich 
a v tom aj bola naša sila, že sme 
boli výborný kolektív.“

        Ďakujeme za rozhovor.

Oslavy trvali dlho a napokon si ich užili aj fanúšikovia.

Mamina Renatka a otec Ján podporujú svojho syna
 od začiatku kariéry. S hokejom začínal ako 9-ročný.

(Dokončenie zo str. 20)

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív J. CH.-

Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu uchádzači 
zasielať elektronicky, poštou na adresu školy, alebo osobne

 na sekretariát školy do 21. 6. 2021.
Prijímacie skúšky sa budú konať 22. 6. 2021 

v utorok o 8.00 hod. v budove školy.

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, 
Školská 21, Veľký Krtíš 

bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený
 počet miest po 1. kole prijímacích skúšok.

 
alebo osobne v Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho, 

Školská 21, 990 01  Veľký Krtíš.

Voľné miesta pre školský rok 2021/2022 ostali nasledovne:
- v osemročnej forme štúdia gymnázia 2 voľné miesta,
- v štvorročnej forme štúdia gymnázia 3 voľné miesta.

Bližšie informácie: telefonicky na sekretariáte školy 047/4830411,

Náplň práce: vykonávanie analytických 
a mikrobiologických rozborov 
Kvalifikačné požiadavky: úplne stredné odborné vzdelanie
s maturitou, vhodné aj pre absolventa strednej školy chemickej 
Znalosti: pokročilá znalosť používania programov Word, Excel, 
Outlook, anglický jazyk a vodičský preukaz výhodou.  
Osobnostné predpoklady: dôslednosť, presnosť, pozornosť, 
spoľahlivosť. 

Spoločnosť zaoberajúca sa poľnohospodárskou výrobou 
v okrese Veľký Krtíš príjme do TPP 

 0917 420 501  

Nástupný základný plat: 1 000 € 
+ prémie a ďalšie benefity podľa výsledku.

TRAKTORISTU

np - 587

 0908 568 531PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

Ponúkame žalúzie za  najvýhodnejšie ceny. 
Tiež vykonávame opravy a predaj rôznych typov žalúzií, 

vonkajšie plastové a hliníkové, rolety, markízy, zasúvacie dvere, 
protihmyzové sieťky, textilné žalúzie, garážové brány, bezpečnostné 

mreže, plastové okná a eurookná.

MOVINO, spol. s r. o. Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

prijme pracovníka na pozíciu: 

Laborant

Kontakt: mikusova@movino.sk  0910 853 573
TPP, mzda za mesiac: 739€.
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 Predám kuriatka, kačice a 
násadové vajcia. 
 0950 436 850          np – 605

 Kúpim dojnú kozu.
 0951 646 210
 0949 298 762          np - 597

 Ponúkam bezplatné ustaj-
nenie troch koní v S. Ďarmo-
tách.
 0949 767 111           np - 602

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968
np

 - 6
09

  Chovateľstvo

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

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

 Predám pšenicu.
 0910 519 366         np – 596

 Predám pásový obracač / 
zhrňovač nemeckej výroby so 
záberom 220 cm v dobrom 
stave, nové remene aj prsty 
(aj náhradné), na gumových 
nafukovacích kolesách. Ľah-
ká manipulácia. Cena doho-
dou.
 0907 644 767          np - 560

 Predám opracovaný tuhár-
sky kameň. Cena dohodou.
 0914 325 117          np – 601

  Poľnohospodárstvo

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

S T R O J E a  
N Á R A D I E

 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

S t a v e b n ý  
m a t e r á l

  np - 512

 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, trpez-
livá, mám desať ročnú prax 
v zahraničí. 
 0917 642 076         np –  552

   

 Vykonávam všetky murár-
ske práce, kosenie záhrad, 
rotavátorovanie, pílenie stro-
mov a palivového dreva.
 0911 077 777            np– 603

P o n u k a  
s l u ž i e b

– dlažby, zatepľovanie, 
    bytové jadrá, stierky 
    a plávajúce podlahy. 

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

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

  0908 627 952.       np – 422

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

Traktorista - obsluha strojov 
a zariadenia v oblasti rastlinnej výroby. 

VK, LC, LV 
(kosenie, riadkovanie, lisovanie). 

Ponúkame voľné pracovné miesto 
np

-6
16

 Vdova (71 r.) hľadá čest-
ného, charakterného a spo-
ľahlivého priateľa pre chvíle 
všedné aj sviatočné.
 +421 905 817 190   np- 619

 Predám staršie elektronické 
midi piano CASIO pre za-
čiatočníkov. USB, databanka,  
80€.  0908 287 582.     np-001
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 výrobca domácich mäsových výrobkov,

 Mäsovýroba - AMEON - Pôtor 354

Vás týmto srdečne pozýva na nákup 
do svojej PREDAJNE priamo v areáli výroby. 

Predajňa sa nachádza v areáli bývalej mliekárne oproti 
Obecnému úradu je otvorená v pracovné dni v čase 

od 8.00 do 16.00 hodiny. 
Mäsové výrobky vyrábame tradičným spôsobom a údime 
na bukovom dreve. Výrobky na našej predajni sú priamo 

z výroby stále čerstvé. Do výrobkov nepridávame mechanicky 
separované mäso, sóju ani múku. 

V PREDAJNI PONÚKAME ČERSTVÉ SLOVENSKÉ MÄSO

 •AMEON gril klobása 6,99/kg   • Drážovská GRIL klobása 3,90/kg
 • Domáca škvarená masť 5 kg vedierko 3,20/kg

(od pondelka do piatku)

  0905 626 869

Aktuálne v AKCIA od 7.-11.6.2021

 Mzda od 1200,- € 
(konečná mzda závisí od skúseností a znalostí uchádzača),

 termín nástupu: ASAP,
 kontakt:  +421 910 696 294.

Vaše životopisy a motivačné listy nám posielajte 
na e-mailovú adresu: berecova@d-m-v.sk

Prijmeme na TPP 

Inzerujúca spoločnosť: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor

prípravára/rozpočtára stavieb

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

Inzerujúca spoločnosť: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor

 

 murár, vodár, sadrokartonár, obkladač  

 Hľadáme na dlhodobú spoluprácu živnostníkov 

Termín nástupu: ASAP,
 kontakt:  +421 910 696 294

Vaše životopisy nám posielajte na e-mailovú adresu: 
berecova@d-m-v.sk

na stavebné profesie: 

Slatinka 176, 991 03 Pôtor
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