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Kontakt: MÄSO ÚDENINY LUGNER, Banícka 1241/32, 
Veľký Krtíš, 0917 305 191,   : @vklugner, @lugnervinica

Ponuka týždňa: 
 bravčové karé bez kosti ................   3,99 €/kg
 bravčové stehno  ..........................  3,99 €/kg
 bravčové mleté mäso ...................  3,50 €/kg 
 kuracie prsia ................................   3,99 €/kg

 Parená knedľa každý týždeň od štvrtka
 Kačacie mäso každý týždeň od stredy
 Domáce údené výrobky údené na bukovom dreve.

Ďalej ponúkame:  
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Dňa 13. júna 2021 oslávila 
významné životné jubileum naša 

drahá JOLANA LABÁTOVÁ.
O to viac nás teší, 

že si to práve Ty, kto sa dožil 
takého jubilea - 90 rokov. 
A hoci zdravie už neslúži 
tak ako voľakedy, nevadí, 

túto daň musí zaplatiť každý. 
Chceme a prajeme Ti, aby si medzi nami 

ešte hodnú chvíľu pobudla, aby si svojou láskou
 a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť nás
 všetkých, ktorí Ťa máme radi a prajeme 

veľa zdravia, šťastia a lásky od všetkých nás. 
Syn Janko s manželkou Dankou, syn Ľudovít 

s priateľkou Ivetkou, vnuk Rastík s manželkou 
Renatkou, vnučka Danka s manželom Milanom, 

vnučky Zuzka  a Monika s manželom Miroslavom, 
pravnuci Rastík, Terezka, Mirko a Sofinka.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas, 
len spomienky zostávajú v nás. 

Dňa 5. júla 2021 uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustil pán 

LADISLAV SABINOVSKÝ 
z Veľkého Krtíša. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dobrý človek neodchádza 

Odišli ste tichúčko ako odchádza deň, no v našich srdciach 
zostáva spomienka len. Už Vás neprebudí slnko ani krásny deň.

 Vy si už na cintoríne spíte svoj večný sen. Len ten, 
kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 19. júna 2021 sme si pripomenuli 14. výročie 

ako nás navždy opustila 
naša milovaná mamička

 MÁRIA ŠULYOKOVÁ 
z Veľkého Krtíša.

Dňa 21. júna 2021 
uplynulo 30 rokov 

odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš ocko 

ALEXANDER ŠULYOK
 z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, 
Katarína s rodinami a dcéra Alžbeta. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Navždy zostanete v našich srdciach  

„Nezomrela som, lebo viem, že budem žiť 
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.”
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že dňa 6. 6. 2021 nás navždy opustila

 naša najdrahšia mama, stará mama, krstná 
mama, sestra a švagriná 

MÁRIA SEKEREŠOVÁ z Veľkého Krtíša,
 vo veku 77 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
ju prišli odprevadiť na jej poslednej ceste, za prejavy sústrasti

 a kvetinové dary. Lúčia sa dcéry Jarka, Radka
 a syn Erik s rodinami. 

Slzy nám stále neuschli   

Všetko najlepšie 
Človiečik, vitaj!  V lučenskej nemocnici sa narodili tieto bábätká 
z nášho okresu: 10. 6. Filip z Čelár, 11. 6. Sára z H. Príbeliec, 18. 
6.  Leonard z Viesky, 21. 6. Damián z Kováčoviec.  
Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Opustili nás 
 8. 6. Anna Herrmannová (* 1941) z V. Krtíša; 9. 6. Marcela Gá-

liková (* 1950) z Chrtian;  10. 6. Emília Kuzmová (* 1934) 
z D. Plachtiniec, Ján Kremnický (* 1950) zo S. Ďarmôt; 

11. 6. Katarína Murínová (* 1942) z Viesky; 12. 6. Juraj Gazdík 
(* 1979) z V. Krtíša; 13. 6. Alžbeta Fenclová (* 1929) z V. Krtíša,  
Štefan Suchár (* 1929) z D. Lomu;  15. 6. Peter Varga (* 1950) 

z N. Vsi, 15. 6. Anna Cinkotová (* 1947) zo S. Brezova; 
16. 6. Eugen Ivanič (* 1933) z Trebušoviec; 18. 6. Ibolya Babico-
vá (* 1949) z V. Krtíša; 19. 6. Pavel Matiaš (* 1980) z Hrušova; 
21. 6. Agneša Smoláková (*1933) z V. Krtíša; 22. 6. Ján Spod-

niak (* 1955) z Čelár – Kirti, Imrich Zaťko (* 1961) z Kiarova.  
                                                                      Odpočívajte v pokoji! 

Smutný a prázdny je náš dom, 
chýbaš nám, drahý ocko, v ňom. 

Čas plynie, nevráti, čo vzal, 
ostali len spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

Už len kyticu z lásky Ti môžeme na hrob dať,
 modlitbu tichú odriekať 

a za všetko krásne ďakovať. 
Dňa 28. júna 2021 si pripomíname šieste 

výročie , ako nás opustil  vo veku 92 rokov 
náš milovaný manžel, ocko a starký 

EUGEN CIBUĽA z Kosihoviec. 
Nevieme zabudnúť na dobrého, láskavého a všestranného

 človeka, ktorý mal rád ľudí aj prírodu.  
Stále spomína a ďakuje za vzácne chvíle prežité s našim

 drahým zosnulým, za láskavosť, ktorú nám priehrštím 
rozdával: manželka Viola, dcéra Alžbeta s manželom 

Františkom, synom Zoltánom a dcérami Sofiou a Charlote, 
synom Jozefom a manželkou Petrou a dcérami 

Vivien a Viktóriou, syn Július s manželkou Elenou a so synmi 
Marianom, Júliusom, Tamarkou a Liliankou, 

ako aj celá smútiaca rodina. 

Ocko, chýbaš nám čoraz viac 

Prevádzka Materskej školy počas letných prázdnin
 od 5. 7. do 6. 8. 2021

bude v prevádzke MŠ Poľná 2
EP na Ul. Červenej armády 27

 od 9. 8. do 31. 8. 2021
bude prevádzka MŠ Poľná 2 a jej EP prerušená.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni v súlade s § 4 písm. 
b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 
ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V  Y  H  L  A  S  U  J  E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Veľký Krtíš
od 21. 6. 2021 o 8.00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný 
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Viac informácií na stránke Mesta V. Krtíš. 
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V ľudskom tele koluje priemer-
ne 5 – 7 litrov krvi, ktorá ciev-
nou sústavou roznáša látky po-
trebné pre normálne fungova-
nie tela. Orgán, ktorý zabezpe-
čuje prúdenie krvi je srdce, kto-
ré pumpuje krv do tela. Cievy 
sú akési potrubie plné krvi. 
Jednotlivé živiny, napríklad 
kyslík alebo cukor, prestupujú 
stenami ciev do buniek a vlast-
ne ich kŕmia. Preto potrebu-
jeme, aby cievy pretekali okolo 
všetkých buniek nášho tela, 
ktorých je okolo 100 biliónov. V 
pľúcach sa na krv naviaže kys-
lík. Takto okysličená krv ide do 
srdca, odkiaľ je poslaná do 
celého tela odovzdať tento kys-
lík bunkám. Cievy, v ktorých 
prúdi okysličená krv sú tepny. 
Tepna od srdca prejde až do 
cieľovej bunky, kde odovzdá 
krv živiny bunkám. V tom 
momente sa krv stáva odkysli-
čená a tieto cievy nazývame ži-
lami. Žily pozbierajú odkysli-
čenú krv a dopravia ju naspäť 
do pľúc. Niektoré veľké cievy 
sa nedokážu zásobovať krvou 
čo v nich prúdi, ale existujú 
takzvané cievy ciev, ktoré pri-
nášajú krv na povrch cievnej 
steny a zásobujú aj tú. Ak sčíta-
me dĺžku všetkých tepien, žíl a 
aj ciev, dostaneme závratné 
číslo 100 000 kilometrov. Ak by 
sme cievy natiahli, mohli by 
obísť zemeguľu na rovníku až 
dvakrát. 
O krvi, ako životodarnej tekuti-
ne, bez ktorej človek nemôže 
žiť, a ktorú len človek človeku 
môže darovať, často informu-
jeme aj na stránkach Pokroku. 
Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža V. Krtíš, v kto-
rom ako novinárky aj pracu-
jeme, sa aktívne podieľa na or-
ganizovaní odberov krvi v na-
šom okrese. Hoci sa kvôli pan-
démii minulý, a ani tento rok 
nemohla konať výročná člen-
ská schôdza, ani koncoročný 
aktív s ocenením niekoľkoná-
sobných dobrovoľných darcov 
krvi v okrese Veľký Krtíš, akti-
vity SČK neustali, ba čo viac, 
boli a sú v pandemickom čase 
ešte viac potrebné a žiaduce. 
Len nedávno, presne 14. júna, 
sme si pripomenuli Svetový deň 
darcov krvi. Verím, že vďaka 
Pokroku poznáte vo svojom 
okolí viacerých dobrovoľných 

darcov krvi, ktorí si zaslúžia 
našu úctu a vďaku. Za svoje 
vysoko humánne činy sú podľa 
počtu odberov ocenení bronzo-
vou, striebornou, zlatou a 
diamantovou plaketou MUDr. 
Jana Janského či dokonca 
Kňazovického medailou. 
Ako sa na našich aktívoch do-

zvedáme, mnohí darcovia na-
šťastie nikdy cudziu krv nepot-
rebovali. Možno už menej sú 
vám známe mená ľudí stoja-
cich, obrazne povedané na dru-
hej strane barikády, ktorých ži-
vot a zdravie závisel od transfú-
zie krvi a pre plnohodnotný ži-
vot ju museli dostať niekoľko-
krát. Dokonca, ako pani Betka 
už vyše 200 (!) krát. 
Poďme ale po poriadku - len 
nedávno nás v redakcii nav-
štívil sympatický manželský 
pár ALŽBETA A LADISLAV 
HEGEDÜŠOVCI z Veľkého 
Krtíša. Manžel pani Betky nás 
požiadal, či by sme nemohli v 
Pokroku uverejniť výzvu na 
darovanie krvi pre jeho man-
želku, ktorá ju potrebuje neus-
tále v jedenásťdňových cyk-
loch. Samozrejme sme hneď 
súhlasili a výzvu promtne v no-
vinách aj na FB stránke novín 
uverejnili. Od manželov sme sa 
dozvedeli, že pani Betke zistili 
zriedkavé a vážne ochorenie 
krvi práve vďaka tomu, že mali 
jej manžela operovať. Dlhoroč-
ní manželia sú tak na seba 
naviazaní, že pani Betka ani 
chvíľu nezaváhala, keď jej par-
tner potreboval darovať krv k 
operácii. Ostalo však len pri jej 
nezištnej ochote, pretože jej 

pred odberom zistili vážne 
ojedinelé ochorenie krvi  - totiž, 
že sa v jej kostnej dreni netvo-
ria červené krvinky. A tak mies-
to toho, aby ona pomohla man-
želovi, museli lekári okamžite 
pristúpiť k záchrane jej života. 
A odvtedy, pomoc každých 11 
dní  v podobe  novej pollitrovej 

alebo litrovej krvnej konzervy,  
potrebuje už skoro päť rokov. 
Našťastie sa vždy našlo dosť 
,,ľudských ľudí“, ktorí nezištne 
idú na odber krvi a tým pani 
Betke darujú šancu na ďalšie 
dni, keď môže fungovať a byť 
tu pre svoju rodinu, ktorá ju 
miluje a potrebuje. Pán Hege-
düš s láskou a obdivom hovorí: 
,,Moja manželka je silná žena a 
ja ju vo všetkom podporujem a 
pomáham jej.“ 
My zase veríme, že sa aj do bu-
dúcnosti vždy nájdu darcovia 
krvi a pomôžu jej tak, ako po-
máhala ona kedysi, kým ešte 
pracovala ako zdravotná ses-
tra. Svoje povolanie si vybrala 
po vzore svojej mamky, ktorá 
kedysi vykonávala nezastupi-
teľnú a užitočnú úlohu pôrod-
nej babice a pomáhala s prícho-
dom detičiek na svet. 
Jedenásť  kilometrov od Veľké-
ho Krtíša žije v obci Čebovce 
menovkyňa pani Alžbety – pani 
ĽUDMILA HEGEDÜŠOVÁ, s 
ktorou sa tiež dobre poznáme z 
aktívov MS SČK, na ktorých 
už bola niekoľkokrát ocenená 
ako viacnásobná – presne až 
61(!) násobná darkyňa najvzác-
nejšej tekutiny. S počtom bez-
platných odberov jej pribúdali 
ocenenia od bronzovej, 

striebornej, zlatej až po vzácnu 
diamantovej Jánskeho plakety, 
čomu sa aktívna dáma veľmi 
teší a právom je na to hrdá. 
Dve ženy menovkyne, až do 
spomínaného Svetového dňa 
darcov krvi až takto podrobne 
o svojich osudoch netušili, ale 
ktovie, či Ľudkina krv nekoluje 
aj v Betkiných žilách. Ak by aj 
nie, iste pomohla už asi 180 ľu-
ďom, keďže z jednej krvnej 
konzervy je možné pomôcť až 
trom pacientom. 

Veríme, že ľudí, ako je ĽUDKA 
HEGEDÜŠOVÁ a jej podob-
ných bude stále dosť, aby mohli 
ľuďom ako je BETKA HEGE-
DÜŠOVÁ a jej podobných pa-
cientov, neustále pomáhať a s 
každou kvapkou krvi darovať 
život a prinavracať zdravie. Ve-
ríme tiež, že teraz už aj vy, keď 
poznáte osud pani Betky, pôj-
dete, ak vám to okolnosti dovo-
lia, darovať krv, alebo aspoň 
upozorníte vo svojom okolí do-
brovoľných darcov krvi, aby iš-
li pomôcť. 
Cielené odbery krvi pre kon-
krétneho pacienta sa konajú 
často a častokrát o nich aj my v 
novinách pred alebo po odbe-
roch informujeme – tak, ako 
sme nedávno vyzvali na pomoc 
pre bývalého Veľkokrtíšana 
MIROSLAVA FINDRU, už ro-
ky žijúceho v Poltári. Práve za 
cielený odber by sa teraz chcela 
prostredníctvom Pokroku po-
ďakovať rodina RÓBERTA 
MIHÁLIKA, ktorá napísala: 

 V 21. storočí ľudstvo lieta na Mesiac, vyslalo sondu na Mars, technológie  sa zdokonaľujú raketovou 
rýchlosťou, no napriek tomu dodnes nedokáže vyrobiť adekvátnu plnohodnotnú náhradu za ľudskú 
krv. Tá je potrebná nielen na nemocničných operačných sálach ale pri transfúziách aj ako nezaplati-
teľný a teda najdrahší liek. 

Manželia ALŽBETA a LADISLAV HEGEDÜŠOVCI. 

Každá kvapka znamená zdravie a život

ĽUDMILA HEGEDÜŠOVÁ

(Pokračovanie na str. 5)
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,,Darovanie krvi patrí k vý-
znamným humánnym činom, 
ktoré zachraňujú ľudské živo-
ty. Preto by sme chceli aj touto 
cestou poďakovať a vysloviť 
úctu a uznanie všetkým dobro-
voľným darcom krvi, ktorí v 
rámci Svetového dňa darcov 
krvi darovali krv na meno RÓ-
BERT MIHÁLIK, pacienta v 
bratislavskej nemocnici na 
Kramároch. Zároveň ďakuje-
me Miestnemu spolku Sloven-
ského Červeného kríža vo Veľ-
kom Krtíši a jeho predsedníčke 
Jarke Ubrankovičovej a všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomohli zorganizovať tú-
to akciu.“ 
Radi ich poďakovanie uverej-
ňujeme, a aj prostredníctvom 
Pokroku vyslovujeme vďaku 
tým, ktorí na meno RÓBERT 
MIHÁLIK darovali svoju krv a 
sú to tieto dámy a páni: JÚLIA 
ONDREJKOVÁ, MONIKA 
BREZOVSKÁ, TERÉZIA KAL-
MÁROVÁ, MIROSLAV HA-
RING, ÁRON GARAJ, NOR-
BERT LÍŠKA, ADRIAN 
HAUK a JANKA KORONCI-
OVÁ. Na spoločnej fotografii: 
za červený kríž Jaroslava Ub-
rankovičová, niektorí darcovia 
krvi a rodinní príslušníci Ró-
berta Mihálika. 
Keďže nemocnice hlavne v lete 
trpia akútnym nedostatkom 
krvi a z dôvodu zvýšeného po-
čtu úrazov jej potrebujú viac a 
na operačných stoloch je krv 

nevyhnutnou súčasťou, veríme, 
že ak budete môcť, pôjdete aj 
vy darovať krv. Hoci sa možno 
nikdy nedozviete, komu kon-
krétne koluje v žilách vaša krv, 
za pocit, že ste urobili síce 
jednoduchý úkon, ale v skutoč-
nosti život zachraňujúci, určite 
stojí za to. 
Ako sme v úvode článku 
spomenuli, že snáh na vytvore-
nie umelej krvi bolo už mnoho, 
ale zatiaľ boli všetky pokusy 
neúspešné, a preto sú lekári pri 
operačných stoloch, ale hlavne 
pacienti odkázaní na ľudskú 
krv. Pri darcovstve krvi doslova 
platí, že len človek môže po-
môcť človeku  tam, kde je veda 
ešte prikrátka... 

Ktoré krvné skupiny 
sú najviac potrebné?

Krvné skupiny sú v rôznych ze-
mepisných šírkach rôzne zastú-
pené. Približná distribúcia krv-
ných skupín na Slovensku je 
nasledovná: 
0 Rh+ (27,2%), 0 Rh- (4,8%), 
A Rh+ (35,7%), A Rh- (6,3%),
B Rh+ (15,3%), B Rh- (2,7%),
AB Rh+ (6,8%), AB Rh- (1,2%). 

Najmenej zastúpené sú teda 
krvné skupiny typu AB. Treba 
však podotknúť, že každá krv-
ná skupina je veľmi dôležitá a 
môže sa u pacientov vyskytnúť 
núdza ktorejkoľvek z nich. 

- Pripravila:  RUŽENA HORNÁČEKOVÁ –  Zdroj: - NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA – 

(Dokončenie zo str. 4)

Milé podujatie sa uskutočnilo 
v nedeľu 13. júna 2021 na 
miestnom futbalom ihrisku, 
kde sa deti a ich rodičia popo-
ludní zvítali, aby si užili 
príjemné popoludnie plné zá-
bavy. Pre deti boli pripravené 
viaceré atrakcie ako skákací 
hrad, maľovanie na tvár či 
rôzne športové aktivity.
Lákadlom bolo aj vystúpenie 
detskej zabávačky Sašky Baš-
ky, ktorá svojim spevom a ak-
tivitami rozhýbala všetky deti 
a pripravila im príjemnú 
atmosféru. Deti si domov od-
niesli aj darčeky, ktoré pripra-
vil obecný úrad. Každé dieťa 
dostalo balíček sladkostí, upo-
mienkové predmety - hrnček 
a magnetku. Na tvárach detí 
počas celého popoludnia 
nechýbal úsmev a to organizá-
torom podujatia a všetkým, 
ktorí sa zúčastnili na prípra-
vách, urobilo tú najväčšiu ra-
dosť.  

– Text a foto: 
Bc. JÁN ONDREJKOV -  

Obec Stredné Plachtince pripravila pre svojich najmenších

Deň detí plný zábavy a darčekov 

Spoločnosť 
Augusta Horislava Škultétyho 

so sídlom vo Veľkom Krtíši 
pozýva svojich členov na

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
dňa 1. júla 2021 
o 16.00 hodine 

do priestorov evanjelického 
kostola vo Veľkom Krtíši. 

Prosíme aj o zaplatenie člen-
ského príspevku za 2 roky.
Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ, 
štatutárna zástupkyňa 

Spoločnosti A. H. Škultétyho

č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.5JÚNOVÁ

KUPÓNKA

Prinášame vám piaty 
súťažný kupón 

do JÚNOVEJ KUPÓNKY. 
Môžete vyhrať opäť 

hodnotné kozmetické balíčky.
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Na moment sa tak môžete stať 
včelárom, hrnčiarom alebo gaz-
dom na Podpoľaní. V ponuke 
sú aj napríklad splavy riek, 
kurz vyšívania krivou ihlou, 
sprevádzané a komentované 
prehliadky hradov Pohronskej 
hradnej cesty alebo škola so-
koliarstva. Ich cieľom je 
ponúknuť návštevníkom niečo 
iné, nepoznané, ale zároveň im 
priblížiť tradície, históriu a 
jedinečnosti kraja. 
„Cestovný ruch považujem za 
jeden zo základných pilierov 
trvalo udržateľnej ekonomiky. 
Prináša pracovné príležitosti, 
prosperitu a motivuje ľudí zo-
stať tu žiť, pracovať a podni-
kať. Napriek krásam, ktoré náš 
kraj ponúka, však cestovný 
ruch roky tvrdo spal. My sme 
sa ho však rozhodli oživiť a na 
rok 2022 sme si stanovili ambi-
ciózny cieľ – dosiahnuť 2,5 
milióna prenocovaní.  Keď sme 
sa do oživovania turizmu v kra-
ji pustili, počet prenocovaní bol 
na úrovni 1,7 milióna. Do prí-

chodu pandémie sa nám darilo 
a s počtom prenocovaní 2,14 
milióna v roku 2019 sme patrili 
k najrýchlejšie rastúcim kra-
jom. Verím, že sa nám tento 
trend podarí opäť rozbehnúť,“ 
povedal pred štartom letnej tu-
ristickej sezóny predseda BB-
SK Ján Lunter. Okrem samot-
ných pamiatok či prírodných 
krás patria medzi najvyhľadá-
vanejšie zážitky v kraji jazdy 
historickými vlakmi, ku kto-
rým sa v tejto sezóne pridáva aj 
novinka – Expres 34 tunelov. 
„Vydajte sa s nami za objavo-
vaním inžinierskych skvostov 
postavených v dobách minu-
lých. Z Banskej Bystrice do 
Kremnice a späť cez Starú 
Kremničku a Zvolen. Vedeli ste 
napríklad, že trať z Diviakov 
cez Kremnicu do Zvolena, bola 
postavená už v roku 1872? Jej 
azda najznámejším tunelom je 
tunel Skalica pri Starej Krem-
ničke, ktorý bol svedkom neho-
dy počas 2. svetovej vojny, kedy 
sa tu vykoľajil vlak s nemecký-

mi vojakmi. Trať zo Zvolena 
do Vrútok bola nazývaná 
„Traťou Slovenského národné-
ho povstania“ a s 22 tunelmi s 
celkovou dĺžkou viac ako 12 ki-
lometrov ide o technicky veľmi 
náročnú trať,“ dopĺňa Daniela 
Chrančoková, predsedníčka 
Krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Banskobystrický kraj 
Turizmus.

Systémová podpora 
Prostredníctvom Krajskej or-
ganizácie cestovného ruchu 
(KOCR) Banskobystrický kraj 
turizmus už BBSK podporil 
viac ako 85 projektov za vyše 
milión eur. Veľkým úspechom 
je aj to, že kraju sa podarilo za-
strešiť a personálne podporiť 

Oblastné organizácie cestovné-
ho ruchu (OOCR), ktoré na je-
ho území pôsobia. „Vstupom 
našej Rozvojovej agentúry do 
oblastných organizácií narástol 
objem financií na podporu ces-
tovného ruchu zo štátnej dotá-
cie od roku 2018 o 795-tisíc eur. 
Čerpanie dostupných pros-
triedkov stúplo o viac ako sto 
percent - z 39% v roku 2018 na 
80% v roku 2020. Počet členov 
OOCR z radov samospráv aj 
súkromných partnerov stúpol 
za tri roky o viac ako polovicu. 
Je to veľký úspech, ktorý uka-
zuje, že vôľa spolupracovať tu 
je a samosprávny kraj je atrak-
tívnym partnerom aj v cestov-
nom ruchu,“ povedal podpred-
seda BBSK Ondrej Lunter.

 Leto v Banskobystrickom kraji
Ak ešte neviete, ako stráviť svoje dovolenkové dni,  Banskobys-
trický samosprávny kraj má pre vás niekoľko zaujímavých tipov. 
dovolenku v našom regióne vám pomôže napr. aj prehľadná we-
bová stránka s ponukou krajskej cestovnej kancelárie 
www.zahoramizadolami.sk.

 „Potrebujete poznať profil cyklotrasy, aby ste sa nebáli zobrať 
tam deti? Potrebujete kúpiť v predstihu lístok na zážitkový vlak? 
Chcete vedieť, čo sa deje v destinácii vašej dovolenky? Chcete 
mať možnosť vybrať si suchú a prípadne aj mokrú alternatívu 
programu? Všetko nájdete na jednom mieste, na www.zahora-
mizadolami.sk,“ uzavrel Ondrej Lunter.

• 8 jedinečných regiónov
•132 výletov s kultúrnymi, his-
torickými, prírodnými zážit-
kami
•100 cykloturistických výletov
• 15 jázd zážitkových vlakov

• Akčné leto po 3 riekach 
• 16 zastávok Pohronskej hrad-
nej cesty
• 4 okruhy Gotickej cesty
• Viac ako 40 autentických 
zážitkov v cestovnej kancelárii

A ako vyzerá Leto 2021 v Banskobystrickom kraji v číslach?

- LENKA ŠEPÁNEKOVÁ, BBSK -

K 21. júnu čakalo na prvú dáv-
ku hociktorej vakcíny v našom 
kraji len 7 645 obyvateľov, pri-
čom až 1 549 z nich je vo veku 
nižšom ako 18 rokov, a teda pa-
tria do najmenej ohrozenej 
skupiny obyvateľstva. Celo-
slovenská zaočkovanosť ľudí 
nad 16 rokov je na úrovni 43 
%. V kategórii nad 60 rokov je 
na Slovensku zaočkovaných len 
61 %. Tento fakt tak pred-
znamenáva, že v prípade ďalšej 
vlny budú nemocnice a nemoc-
ničný personál znovu extrémne 

vyťažené. Z toho na vakcínu 
Pfizer (resp. Moderna) čakalo v 
našom okrese len 785 ľudí a na 
neregistrovaný Sputnik V iba 
49 ľudí. Pri zaočkovanosti na 
úrovni nad 27 % sú to veľmi 
nízke čísla a náš okres patrí v 
tomto ukazovateli medzi tie 
najhoršie, resp. tie, kde je o oč-
kovanie najnižší záujem. Pre 
porovnanie, v okrese Bratislava 
je zaočkovaný už každý druhý 
obyvateľ okresu, v Košiciach, 
Prešove alebo Banskej Bystrici 
je zaočkovaných zhruba 40 % 

ľudí. Vytúžená zelená farba 
okresu, v ktorej sme fungovali 
od 21. júna, tak postupne po-

kojne môže naberať farby, na 
aké sme boli zvyknutí v os-
tatných týždňoch a mesiacoch.
Trend pozitivity PCR výsled-
kov je ostatné dni rovnaký – od 
konca mája do 21. júna bol po-
zitívny výsledok PCR testu zis-
tený len u jedného obyvateľa 
nášho okresu.

 Nízky záujem o vakcináciu aj v našom okrese 

-ŠK, zdroj: NCZI, dáta bez pátosu -

Počas začiatku leta sa pozornosť odborníkov, ktorí nám pomáhajú už mesiace zvládať pandémiu ob-
racia k prípravám na jej tretiu vlnu. Skomplikovať ju na Slovensku môže nielen tzv. delta variant, 
ale aj slabá preočkovanosť obyvateľov Slovenska.

Dva milióny zaočkovaných je stále málo 
Na konci júna sa na Slovensku minimálne prvou dávkou vakcíny 
dalo zaočkovať už dva milióny obyvateľov, obe dávky malo k 21. 
júnu vo svojom ramene 1,36 milióna z nich. Najviac ľudí je zaoč-
kovaných v Bratislavskom kraji (340-tisíc), najmenej v Trenčian-
skom (187-tisíc). V BBSK je zaočkovaných 213-tisíc obyvateľov 
kraja. Naďalej k tomu prispievajú aj krajské očkovacie centrá, 
ktoré v našom kraji zaočkovali už viac ako 120-tisíc obyvateľov. 
Takmer 4 500 z nich bolo zaočkovaných aj v mestskej športovej 
hale vo Veľkom Krtíši.

KUPKO STREHOVÁ AQUATERMAL

Príďte sa osviežiť na kúpaliská Kupko v D. Strehovej a Krtko vo V. Krtíši. Bližšie informácie o aktuálnej situácii na nich nájdete na ich FB stránkach.  

BIOKÚPALISKO KRTKO VEĽKÝ KRTÍŠ
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COOP JEDNOTA KRUPINA 
nie je v okrese Veľký Krtíš 
nováčik. K dnešnému dňu pre-
vádzkuje v okrese už 30 predaj-
ní. Dolná Strehová je populár-
na medzi turistami a zároveň 
patrí medzi historický význam-
né obce Novohradu. V obci sa 
nachádza Welness rezort AQU-
ATERMAL a Kaštieľ Imre 
Madácha. Predajňa potravín 
už nespĺňala štandard pre 
modernú obec, a tak prešla 
remodelingom. Predajné prie-
story potravín v Dolnej Streho-
vej boli zväčšené o 71 m2, záro-
veň boli vymenená podlaha, 
stropy či osvetlenie a vybudova-
ný bol aj bezbariérový vstup. 
Predajňa je vybavená moder-
ným a ekologicky šetrným za-
riadením. Zákazníci určite oce-
nia pestrý výber najmä kvalit-
ných a slovenských potravín. 

Na výber budú mať z 2900 
druhov tovarov. V predajni s 
rozlohou 137m2 sa na zákazní-
kov teší tím 4 zamestnancov 
pod vedením pani Renátky 
Chlepčokovej. Potraviny v Dol-
nej Strehovej budú otvorené od 
pondelka do štvrtka od 6.30 do 
17.00, v piatok bude otvorené 
od 6.30 do 18.00 a v sobotu od 
7.00 do 11.00. V nedeľu bude 
predajňa zatvorená. „Predajňa 
v Dolnej Strehovej prešla 
modernizáciou, ktorá trvala 6 
týždňov a investícia do staveb-
ných prác a zariadenia predaj-
ne predstavovala takmer 120 
000 €. Verím, že našu snahu 
ocenia obyvatelia obce, ale aj 
turisti, ktorí prichádzajú do 
Dolnej Strehovej za oddychom 
alebo históriou,“ hovorí Jozef 
Vahančík, predseda predsta-
venstva. 

COOP JEDNOTA KRUPINA
pôsobí vo Veľkom Krtíši už de-
saťročia, avšak nová predajňa, 
ktorá sa nachádza v Obchod-
nom centre Kocka je výnimoč-
ná. Doteraz mali zákazníci 
možnosť nakupovať vo Veľ-
kom Krtíši len v predajniach 
Potravín. Tretia prevádzka Vo 
Veľkom Krtíši je novinka, a to 
formát Supermarket. Zákazní-
ci budú mať na výber širší sor-
timent, a to konkrétne až 4 500 
druhov tovarov. V predajni s 
rozlohou 343m2 pracuje 7 člen-
ný kolektív pod vedením pani 
vedúcej Zuzany Lavríkovej. 
Nový supermarket COOP 
Jednota v Kocke bude otvorený 
od pondelka do piatku od 6.00 
do 19.00, a v sobotu od 6.00 do 
12.00. V nedeľu bude predajňa 
zatvorená. „Som rád, že aj oby-
vatelia Veľkého Krtíša už budú 
mať možnosť nakupovať v 
modernej a priestrannej pre-
dajni formátu supermarket. Na 
výber  budú mať väčšie množ-
stvo tovarov a zároveň aj každý 
týždeň nové akciové ceny zo 
supermarketového letáku. Ve-
rím, že zákazníci budú spokojní 
a nájdu si cestu do tejto predaj-
ne,” doplnil Jozef Vahančík, 
predseda predstavenstva.
 
PROFIL SPOLOČNOSTI 
COOP Jednota Krupina, SD je 
najväčšie regionálne spotrebné 
družstvo, ktoré prevádzkuje 
162 predajní v 11 okresoch a 4 
krajoch Slovenska. Predajne sú 
situované najmä na strednom 

Slovensku od malých obcí s pár 
stovkami obyvateľov až po 
krajské mesto Banská Bystrica. 

 

 

Už nakúpime aj v Supermarkete 
COOP Jednota Krupina modernizuje a rozširuje sieť predajní v regióne Novohrad 

COOP JEDNOTA v OC KOCKA 

Názory zákazníkov 
Medzi prvými spokojnými zá-
kazníkmi bola aj pani Anna, 
ktorá o. i. povedala:  ,,Mne, ako 
starousadlíčke Veľkého Krtíša, 
ktorá celý svoj skoro 70 ročný 
život prežila na ulici SNP, tieto 
potraviny veľmi chýbali. Prešla 
som si čistú a priestrannú 
predajňu a som veľmi spokoj-
ná. Dnes som síce nakúpila len 
chlieb, maslo a ovocie, ale viem, 
že tu budem nakupovať pravi-
delne. Pozrela som si sortiment 
a myslím, že mi bude úplne po-
stačovať.” 
Jozef, 48 r: ,,Som rád, že aj 
moja manželka bude mať bliž-
šie nakupovanie, lebo doteraz 
sme chodili do iných reťazcov a 
musel som ju tam voziť. Býva-
me na Okružnej ulici, takže to 
máme naozaj len na skok.”  

Na otvorení predajne, 
sa okrem zástupcov COOP Jednota Krupina, 

na čele s predsedom predstavenstva Ing. J. Vahančíkom (vľavo), 
zúčastnil aj primátor V. Krtíša Ing. D. Surkoš, najväčší dodávatelia, zástupca majiteľa priestorov, 

a samozrejme, predavačky, ktorým želáme veľa spokojných zákazníkov. 

-r-

Obyvatelia Dolnej Strehovej si už tiež 
budú môcť nakúpiť v novej predajni.  
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Obec s ani nie šesťsto obyvateľ-
mi sa stáva čoraz atraktívnej-
ším miestom pre turistov. 
Obecné múzeum, Pustý kostol, 
splav Ipľa a najnovšie už aj 
zrekonštruovaný vojenský bun-
ker sú najzaujímavejšie miesta 
pre turistov nielen z rôznych 
kútov Slovenska či širšieho re-
giónu, ale i pre obyvateľov náš-
ho okresu. Mnohí totiž nevedia, 
aké možnosti trávenia voľného 
času náš okres ponúka a aj my 
sme každý týždeň svedkami to-
ho, že v tejto časti okresu je to-
ho, čo sa oplatí vidieť, naozaj 
dosť. Bez spolupráce zaintere-
sovaných subjektov sa ale turiz-
mus bude rozvíjať len veľmi 
pomaly. Vo Veľkej Čalomiji 
nám to potvrdil každý, s kto-
rým sme sa rozprávali.
V stredu 16. júna sa v obci Veľ-
ká Čalomija konalo predstave-
nie turistických noviniek v obci. 
Samotná cesta do obce nie je 
ideálna, no na stole už je aj jej 
rekonštrukcia. Platí to o ceste 
pred obcou, ale i priamo v obci. 
Zaujímavosťou je, že časť cesty 
v obci patrí obci a časť kraju. 
O obe sa ale stará obec. Keďže 
obec má bohatú občiansku vy-
bavenosť (nachádza sa tu zdra-
votné stredisko, lekáreň, pošta, 
škola, potraviny, amfiteáter), 
cestu využívajú aj stovky oby-
vateľov z okolia, nielen občania 
V. Čalomije. „Ten tankodrom 
ste videli sami. So žiadosťou o 
rekonštrukciu ale už dlhšie ob-
dobie doslova bombardujem 
BBSK a verím, že budúci rok 
sa dočkáme novej cesty,“ pove-
dal nám na margo stavu vozov-
ky starosta obce Roman Pász-
tor. Ten je v pozícii starostu 

prvé funkčné obdobie, kandi-
doval s podporou strany SMK-
MKP.
Historická obec na svojom kon-
ci, v bezprostrednej blízkosti 
Ipľa, doposiaľ skrývala his-
torickú pamiatku. Jej sprístup-
nenie bolo hlavným dôvodom 
našej návštevy. A vonkoncom 
sme neboli jediní, kto sa tejto 
udalosti zúčastnil. Predseda 
BBSK Ján Lunter, starosta R. 
Pásztor, krajskí poslanci László 
Jámbor a MUDr. Ondrej Kol-
lár, prednostka Okresného úra-
du PaedDr. Mária Rechová i 
zástupcovia slovenských i ma-
ďarských médií a ďalší hostia 
prijali pozvanie Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu, ktorá 
spolupracovala na tomto pro-
jekte niekoľko mesiacov.

Memento aj 
pre školákov i turistov 
Najnovším turistickým príras-
tkom v obci sa stalo zrekonštru-
ované vojenské opevnenie z II. 

svetovej vojny. 
Objekt „ROPÍK“ vzor 37 typ B 
bol postavený v roku 1938 s po-
čas druhej sv. vojny slúžil ako 
druh ľahkého opevnenia. „Keď 
som tu bol vlani prvýkrát, pri-
znám, že tu na okolo lietali aj 
sliepočky. Som preto rád, že 
sme túto zachovanú historickú 
pamiatku pomohli zrekonštru-
ovať. Bude slúžiť najmä na 
vzdelávacie účely a mladšie roč-
níky si tu pripomenú hrôzy II. 
svetovej vojny, pričom tiež bu-
de slúžiť ako výstraha pre ďal-
šie generácie,“ povedal nám 
Mgr. Tomáš Krahulec, riaditeľ 
Oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu Novohrad a Podpoľa-
nie. Jeho slová potvrdil aj pred-
seda Banskobystrického samo-
správneho kraja Ján Lunter, 
ktorý do V. Čalomije zavítal 
tiež: „Výstavba tohto bunkra je 
dôkazom toho, že peniaze sa 
dajú vyhodiť aj na zbytočné 
účely a nepoužijú sa. Som rád, 
že sa tu pred rokmi nebojovalo. 
Bunker pre mňa znamená aké-
si memento, že sa vieme, bohu-
žiaľ, aj vraždiť.“ Pri bunkri 
vznikol aj edukačný altánok, v 
ktorom návštevníci nájdu nie-
len jeho špecifikáciu, ale i veľmi 
zaujímavé dobové fotografie. 

Vybudovanie tohto altánku bol 
nápad starostu V. Čalomije Ro-
mana Pásztora. „Altánok bude 
slúžiť nielen ako miesto stretá-
vania sa, ale najmä ako náučná 
pomôcka, aby ľudia pochopili, 
že k hrôzam II. sv. vojny sa 
snáď už nikdy nedostaneme. 
Altánok s dôležitými informá-
ciami by mal slúžiť ako me-
mento na tie časy, ktoré nieke-
dy zažívali naši predkovia,“ po-
vedal nám starosta V. Čalomije. 
Ako pokračoval, vytvoriť a 
sprístupniť takéto miesto chce 
veľa komunikácie a telefonátov. 
Obvolávanie úradov a inštitúcií 
nakoniec prinieslo výsledok. 
„Za účasť na dnešnom otvorení 
a za spoluprácu pri prípravách 
chcem poďakovať aj Petrovi 
Csúszovi, vyslancovi BBSK pre 
najmenej rozvinuté okresy.
Sme totiž malá obec a aj on sa 
čudoval, čo tu všetko máme vy-
budované. Pozemok, kde sa 
bunker nachádza, sme odkúpili 
ešte dávnejšie a spravili sme tak 
aj preto, že sme vedeli, že 
okrem starého domčeka tu je aj 
tento bunker. Toto miesto bude 
slúžiť aj ako centrum na vypo-
žičanie člnov pre záujemcov o 
splav Ipľa, resp. miesto na vý-
požičku bicyklov pre cyklotu-
ristov. Tiež sa tu bude predávať 
aj turistický program pre náv-
števníkov obce. Odtiaľto sa pôj-
de napr. k Pustému kostolu, do 
viníc a podobne,“ približuje R. 
Pásztor.
Ako nám povedal Mgr. T. Kra-
hulec, z poskytnutých pros-
triedkov od OOCR sa tu zre-
konštruovala vnútorná i von-
kajšia fasáda bunkra, vykonali 
sa menšie úpravy na streche 
postavil sa spomínaný edukač-
ný altánok. 
Okrem toho sa v obci pripravili 
aj informačné tabule, ktoré 
návštevníkov k tomuto miestu 

Zrekonštruovaný bunker slúži aj ako memento
Pri mnohých rozhovoroch s podnikateľmi a predstaviteľmi samo-
správy sa pravidelne stretávame s tým istým naratívom – náš región 
v sebe skrýva prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo, a teda má 
potenciál, aby sa stal vyhľadávanejším miestom pre turizmus. Treba 
povedať, že sa na tom malými krokmi  pracuje stále viac a viac. Na-
posledy sme sa o tom presvedčili vo Veľkej Čalomiji.

(Pokračovanie na str. 9)

Tabuľu pred zrekonštruovaný bunker spoločne pribili 
predseda BBSK Ján Lunter a starosta obce Roman Pásztor.

OOCR a jej riaditeľ 
Mgr. TOMÁŠ KRAHULEC sa 
podieľali aj na tomto projekte.

Bunker na podujatí „strážili“ aj dvaja vojaci. Jeho interiér si vyskúšal 
aj vyslanec BBSK pre menej rozvinuté regióny Peter Csúsz (vpravo).
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navigujú. Za nadobudnutím 
nových informácií sem budú 
prichádzať aj základné školy z 
regiónu, pre ktoré sú priprave-
né zaujímavé informácie o bun-
kri na stenách nového altánku. 
Mgr. T. Krahulec nám pripo-
menul, že ide o jediný zachova-
lý bunker z danej línie ľahkého 
opevnenia na južnej strane. 
„Ostatné boli vyhodené do 
vzduchu. Tento bol zachovaný 
kvôli tomu, že bol blízko obydlí 
a jeho detonácia by ohrozila 
obyvateľstvo,“ dodal.

Potenciál 
pohraničného regiónu 
Obec sa do projektu zapojila aj 
spoluúčasťou na financovaní. 
Peter Csúsz hovorí, že poskyt-
nutý príspevok pre kraj ne-
znamená veľkú investíciu, no 
chápe, že nie každá obec má pe-
niaze na podobné investície. 
„V rámci rozvoja turizmu, o 
ktorom snívame, je to len kvap-
ka. Všetko sa to ale začína 
prvým krokom. Keď naše vízie 
dáme dokopy, možno v tom na-
pokon niečo uvidia aj podnika-
telia v oblasti vinárstva či uby-
tovania a prispejú k tomu, na-
pr. nákupom bicyklov alebo čl-
nov, aby sa tu turizmus ďalej 
rozvíjal,“ hovorí poslanec BB-
SK a zároveň vyslanec kraja 
pre málo rozvinuté okresy. Ako 

pokračoval, tento región má aj 
podľa neho potenciál, aby sa 
stal vyhľadávaným turistickým 
miestom. Dôležitou je podľa 
neho nielen spolupráca na slo-
venskej strane, ale i vzájomná 
spolupráca s druhou stranou 
Ipľa. „Je tu naozaj mnoho 
prírodného bohatstva a kultúr-
neho dedičstva, môžeme byť na 
to hrdí, len musíme zvládnuť 
jednu vec – a to je naše ego. Po-
trebujeme totiž partnera aj na 
tej druhej strane, a rovnako tak 
aj oni potrebujú nás,“ hovorí P. 
Csúsz.
Viac o Pustom kostole, obec-
nom múzeu i zámeroch OOCR 
v našom okrese si prečítate v 
budúcom čísle.

„ROPÍK“ vzor 37 typ B 
Bunker vo V. Čalomiji je najza-
chovalejší v ipeľskom regióne, 
od roku 1938 neprešiel žiadny-
mi zmenami. Je to typ železobe-
tónového objektu ľahkého 
opevnenia budovaného v rámci 
výstavby česko-slovenského 
opevnenia štátnej hranice. Ľu-
dové označenie Ropík, resp.
Řopík, vzniklo odvodením od 
skratky Riaditeľstva opevňova-
cích prác (skrátene ROP/ŘOP), 
ktoré výstavbu týchto objektov 
riadilo a zadávalo externým 
stavebným firmám. Objekty to-
hto typu sa stavali v rokoch 
1936 až 1938 ako súčasť opev-
nenia hranice Česko-Slovenska 
s Nemeckom, Rakúskom, Poľ-

skom a Maďarskom. Nahradili 
objekty ľahkého opevnenia 
vzor 36, ktoré sa používali na 
začiatku výstavby opevnenia v 
rokoch 1935 a 1936. Na Sloven-
sku boli stavané na úseku od 
Štúrova paralelne so štátnou 
hranicou s Maďarskom až po 
Čop. Línia pokračovala ďalej 
územím Podkarpatskej Rusi 
popri rieke Tisa až po mesto 
Sevľuš, kde dosiahla hraničnú 
čiaru s Rumunskom. Veľká 
časť vybudovaného opevnenia 
bola v dôsledku Mníchovskej 
dohody a Viedenskej arbitráže 
odstúpená v prospech Nemecka 
a Maďarska. Množstvo objek-
tov bolo na príkaz okupačných 
správ zničených, aby neslúžili 
prípadnému odboju.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

(Dokončenie zo str. 8)

K prítomným hosťom a zástupcom médií sa 
prihovorili i krajskí poslanci za okres V. Krtíš 
Ladislav Jámbor a MUDr. Ondrej Kollár.

Žiak SŠ alebo študent denného 
štúdia VŠ nie je počas štúdia 
povinne poistený na sociálne 
poistenie. Preto nemá voči So-
ciálnej poisťovni počas celého 
štúdia ani po jeho ukončení 
nijaké prihlasovacie, oznamo-
vacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzni-
ká mu ani nárok na jednotlivé 
dávky sociálneho poistenia. Vý-
nimkou sú študenti, ktorí sa do-
brovoľne poistili a platili poist-
né dostatočne dlhé obdobie na 
priznanie konkrétnej dávky 
(podľa typu dobrovoľného po-
istenia pri splnení všetkých 
podmienok na konkrétnu dáv-
ku).
Povinnosti študentov - sirôt po 
ukončení štúdia 
Povinnosti voči Sociálnej pois-
ťovni majú iba študenti - pobe-
ratelia sirotského dôchodku, 
keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na vý-
platu sirotského dôchodku im 
totiž zaniká dňom, keď prestá-
vajú byť nezaopatreným dieťa-
ťom, t. j. v prípade študenta 
ukončením štúdia. Nárok na si-
rotský dôchodok rovnako zani-
ká dovŕšením veku 26 rokov. 
To, či sirota-študent ešte študu-
je, sa overuje potvrdením školy.
Povinnosti rieši zamestnávateľ 
Ak sa študent po ukončení ško-
ly zamestná, povinnosti voči So-
ciálnej poisťovni zaňho rieši je-
ho zamestnávateľ. Ten ho v po-
isťovni zaregistruje a odvádza z 
jeho vymeriavacieho základu 
(mzdy) poistné na sociálne pois-
tenie tak ako pri každom inom 
zamestnancovi. 
Ak už popri alebo po štúdiu za-
čne študent brigádovať alebo 
podnikať, povinnosti k sociál-
nemu poisteniu v závislosti od 

druhu zárobkovej činnosti mu 
vzniknúť môžu. Ide o dve život-
né situácie:
1. Práca na dohodu o brigád-
nickej práci - ak študent pracu-
je na takúto dohodu, nemusí to 
oznamovať Sociálnej poisťovni 
– do registra ho zaeviduje jeho 
zamestnávateľ a platí z jeho 
mzdy aj poistné. Jedinou vý-
nimkou, kedy brigádnik poist-
né neplatí, je situácia, keď si 
čestným vyhlásením u svojho 
zamestnávateľa uplatní tzv. od-
vodovú výnimku. Vtedy za-
mestnávateľ nemusí z jeho príj-
mu do 200 eur mesačne platiť 
poistné na dôchodkové poiste-
nie a študentovi tak zostane na 

výplatnej páske viac. Ak zarobí 
viac, z príjmu nad 200 eur už 
poistné platiť treba. Výnimku 
na túto úľavu si pritom študent 
môže uplatniť len na jednu do-
hodu o brigádnickej práci štu-
denta. Ak má dohôd viac (u 
jedného či viacerých zamest-
návateľov), z ostatných dohôd 
už poistné do Sociálnej poisťov-
ne platí.
2. Študent a podnikanie - ak za-
čne študent podnikať ako sa-
mostatne zárobkovo činná oso-
ba (SZČO), prvé mesiace/resp. 
rok (podľa toho, kedy začne vy-
konávať činnosť SZČO) nemá 
voči Sociálnej poisťovni žiadne 
povinnosti – ani sa registrovať 
ani platiť poistné. Povinnosti 
mu môžu vzniknúť až v ďal-
šom roku po podaní daňového 
priznania za predchádzajúci 
rok. Sociálna poisťovňa na zá-
klade jeho daňového priznania 
posúdi, či mu vznikne povin-
nosť platiť poistné a oznámi 
mu to.

 Aké povinnosti má absolvent? 
V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia 
musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na 
dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. Povinnosti voči Sociálnej poisťovni zatiaľ nemajú a čakajú 
ich až po uplatnení sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať.

- SOCIÁLNA POISŤOVŇA-

Viac informácií o postavení študenta vo vzťahu k sociálnemu po-
isteniu, vrátane dobrovoľného poistenia, sú na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne v osobitnej rubrike Študent.
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Dostupnosť sociálnych a zdra-
votných služieb pre seniorov v 
obciach zlepší BBSK pomocou 
unikátneho projektu, aký na 
Slovensku nemá obdobu. Pro-
stredníctvom siete centier integ-
rovanej starostlivosti prepojí 
malé obce do funkčných celkov 
a zabezpečí tak, aby boli tieto 
služby dostupné priamo tam, 
kde ich ľudia potrebujú. O 
seniorov tak bude postarané v 
ich domácom prostredí bez to-
ho, aby sa museli spoliehať na 
príbuzných, alebo čakať na 
umiestnenie v zariadení sociál-
nych služieb. „V posledných ro-
koch sa sociálny a zdravotný 
systém v regiónoch dostáva na 
hranu. V roku 2030 nám bude 
v zariadeniach sociálnych slu-
žieb chýbať asi 20-tisíc miest. 
Preto prichádzame s riešením, 
ktoré nezaťaží už dnes preplne-
né zariadenia a seniorom, 
naviac,  umožní zostať doma, v 
ich prirodzenom prostredí,“ 
povedal predseda BBSK Ján 
Lunter.
Pomocou expertov zo Svetovej 
banky sa župe podarilo na pro-
jekt získať 1,2 milióna € z 
európskych zdrojov, ktoré bu-
dú použité na vytvorenie Agen-
túry integrovanej starostlivosti. 
„Celé Slovensko zápasí s prob-

lémom starnutia populácie a to-
to je riešenie, ako sa o seniorov 
postarať aj inak, ako len v za-
riadeniach, ktoré kapacitne už 
dnes nepostačujú. Agentúra bu-
de prepájať aj poskytovať so-
ciálne služby pre seniorov z pät-
nástich obcí. Sedem z nich má 
menej ako 400 obyvateľov a 
celkovo seniori tvoria asi 19 
percent populácie tohto mikro-
regiónu,“ doplnil podpredseda 
BBSK Ondrej Lunter. Celý sys-
tém je, podľa jeho slov, tiež vý-
razne lacnejší a tým aj finančne 
dostupný a udržateľný. „Kým 
starostlivosť o klientov v poby-
tovom celoročnom zariadení 
predstavuje náklad asi 800 eur 
na klienta mesačne, starostli-
vosť o seniorov priamo v ich 
domácom prostredí je rádovo o 
stovky eur lacnejšia,“ povedal 
Ondrej Lunter.

Nový projekt vítajú 
Agentúra integrovanej starost-
livosti bude sídliť v Tornali a 
zamestnávať 13 opatrovateliek, 
ktoré budú chodiť za seniormi 
priamo domov. Prácu tu nájde 
aj ďalšia asi desiatka sociál-
nych pracovníkov, pracovné 
miesta rovnako vzniknú v den-
nom stacionári v obci Kráľ či v 

Zariadení pre seniorov Štr-
kovec. Agentúra integrovanej 
starostlivosti bude tiež zabezpe-
čovať služby ako požičovňa 
zdravotných pomôcok či pre-
pravná služba. Starostovia obcí, 
ktoré sú v Mikroregióne pri 
Slanej do projektu zapojení, ho 
veľmi vítajú. 
„Sme pilotný projekt a to, ako 
to nastavíme, bude vzorom aj 
pre ďalšie obce. Je to zodpo-
vednosť a čaká nás ešte veľa 

práce, ale urobíme všetko pre-
to, aby sme sociálne služby za-
bezpečili čo najlepšie a najdo-
stupnejšie,“ povedal Marián 
Habovčík, starosta obce Lenka 
a zároveň predseda Združenia 
miest a obcí Gemera a Malo-
hontu. Význam spolupráce vyz-
dvihla aj primátorka Tornale 
Anna Szögedi či vyslanec BB-
SK pre najmenej rozvinuté 
okresy a krajský poslanec Péter 
Csúsz.

Demografickú krízu a nedostatok kapacít v zariadeniach sociál-
nych služieb bude Banskobystrický samosprávny kraj riešiť 
inovatívnym spôsobom. Prostredníctvom iniciatívy Catching-
UpRegions (Dobiehajúce regióny) sa mu podarilo získať 1,2 milió-
na € na zriadenie Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude 
pôsobiť v 15 obciach Mikroregiónu pri Slanej. V pláne sú aj ďalšie 
tri podobné centrá.

Župa vyrieši preplnené zariadenia sociálnych služieb 

- LENKA ŠTEPÁNEKOVÁ, vedúca oddelenia komunikácie BBSK -

Projekt rozšíria aj do nášho okresu 
Projekt plánuje BBSK rozšíriť aj do ďalších regiónov, na 28. júna 
bol plánovaný podpis memoranda o spolupráci so starostami obcí 
z mikroregiónov Novohradské podzámčie (okres Lučenec), Južné 
Sitno a okres Banská Štiavnica a Veľký potok – Ipeľ (okres Veľký 
Krtíš).
„Dopyt po zdravotných a sociálnych službách je ťažké uspokojiť 
najmä vo vidieckych odľahlejších častiach regiónu, ktoré najviac 
trpia vysťahovalectvom. Spravidla sú to zároveň oblasti, v kto-
rých miestne samosprávy nemajú dostatočné kapacity na zabez-
pečenie základných zdravotníckych a sociálnych služieb pre oby-
vateľov. My prichádzame s dostupným modelom, ktorý je navyše 
multiplikovateľný po celom Slovensku tak, aby sa v každom re-
gióne prispôsobil konkrétnym potrebám obyvateľov,“ uzavrel 
Ondrej Lunter. 

Pri opekaní v prírodnom prostredí 
sa odporúča: zakladať oheň len na 
vyhradených miestach na to ur-
čených, oddeliť ohnisko od okolité-
ho prostredia (kameňmi, štrkom, 
pieskom),nenechávať oheň bez do-
zoru, nepoužívať horľavé kvapali-
ny na podporu horenia ako benzín, 
nafta a podobne, nezakladať oheň 
v prípade silného vetra, ohnisko 
uhasiť zaliatím vodou alebo zasy-
paním zeminou (pieskom), pri od-
chode sa ubezpečiť, že oheň je po-
riadne uhasený.
Ak je v danej lokalite vyhlásený čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, nesmie sa opekať ani na 
vyhradených miestach, t.j. akýkoľ-

vek otvorený oheň je počas vyhlá-
senej výstrahy zakázaný. 
V prírodnom prostredí je zakázané 
fajčiť, odhadzovať horiace alebo 
tlejúce predmety, používať otvore-
ný oheň, vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov a zakladať oheň 
v priestoroch alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
V roku 2020 hasiči zaevidovali 5 
662 požiarov v prírodnom prostre-
dí. Z hľadiska početnosti tieto 
požiare každoročne dominujú v 
štatistike požiarovosti. Uplynulý 
rok bolo pri požiaroch v prírod-
nom prostredí usmrtených 7 osôb a 
21 osôb utrpelo zranenia 
Plošné vypaľovanie tráv a porastov 

zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov. V prípade, že 
občan tento zákon poruší, môže 
mu byť uložená pokuta až do výš-
ky 331 eur. 

Aby z opekačky nevznikol požiar 
Jarné a letné obdobie je typické zvýšeným výskytom požiarov v 
prírodnom prostredí. Jar a teplé počasie láka ľudí do záhrad a do 
voľnej prírody. Hasiči, preto upozorňujú, aby ste nepodceňovali 
oheň založený v prírodnom prostredí, pretože sa môže veľmi rých-
lo vymknúť kontrole, a tým spôsobiť požiar veľkého rozsahu.

Ak by sa však takéhoto priestup-
ku dopustila právnická osoba ale-
bo fyzická osoba – podnikateľ, 
pokuta sa môže vyšplhať až do 
výšky 16 596 eur. 
         - PREZÍDIUM HaZZ -

Hľadáme čínsky hovoriaceho stá-
žistu, študenta, na príležitostné 
prekladanie rokovaní, výrobného 
procesu a prekladanie dokumen-

tov týkajúcich sa výrobného procesu. Odmena a 
bližšie informácie na osobnom stretnutí.  

FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. Veľký Krtíš 
Tel. kontakt:   0903 496 424
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Tešili sme sa na stretnutie s 
nadanými mladými autormi, 
ich pedagógmi i príbuznými na 
slávnostnom vyhodnotení, pri-
pravovali sme zaujímavý roz-
borový seminár so spisovateľmi 
a členmi odbornej poroty. Z dô-
vodov zhoršujúcej sa koronaví-
rusovej pandémie sme však 
museli plánovaný termín zrušiť 
a v nádeji zlepšenia situácie 
preložiť na jar 2021. Pre pretr-
vávanie zákazu organizovania 
hromadných kultúrnych podu-
jatí v knižniciach  sme sa roz-
hodli dňa 21.5.2021 výsledky 
súťaže vyhlásiť formou ozna-

mu a zverejnenia výhernej listi-
ny na webovej stránke knižnice 
www.hnk-vk.sk. 
Do súťaže sa zapojilo 159 mla-
dých autorov, ktorí poslali spo-
lu 303 súťažných prác, z čoho 
bolo 202 poetických a 101 
prozaických  útvarov.  Práce 
rozdelené do troch vekových 
kategórií hodnotila odborná 
porota, spisovatelia v zložení 
Ján Petrík, predseda a členovia 
PhDr. Ľubica Kepštová a Peter 
Gajdošík. Ocenenie získalo 27 
autorov, z toho bola udelená 
Cena Slniečka 3 autorom, Cena 
Literárneho informačného cen-

tra 5 autorom. Mimoriadnu 
Cenu JUDr. Petra Škultétyho, 
ktorú odborná porota udeľuje 
jednému nadanému literátovi z 
veľkokrtíšskeho regiónu získa-
la Viktória Kováčová, študent-
ka Spojenej školy v Modrom 
Kameni. 
Pripravené diplomy, vecné ce-
ny, zborníky ocenených prác a 
písomné hodnotenie predsedu 
odbornej poroty sme zaslali do 
škôl, ktoré mladí literáti v súťa-
ži reprezentovali s prosbou o 
vhodné slávnostné odovzdanie 
úspešným autorom. 
Všetky ocenené literárne práce 
s veľkou výpovednou hodnotou 
o pocitoch, túžbach, sklama-
niach, láskach či fantáziách sú 
publikované v Zborníku ocene-
ných prác, ktorý bol vydaný s 
finančnou podporou Fondu na 

podporu umenia a jeho elektro-
nická podoba je dostupná na 
webe knižnice. Projekt Škulté-
tyho rečňovanky z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia, ktorý je hlavným 
partnerom podujatia. 
     -Mgr. DANKA ŠAGIOVÁ - 

Poznáme víťazov Škultétyho rečňovaniek 

1. miesto 
I. veková kategória

SOŇA ČANDÍKOVÁ, 10 rokov

ZA DOBRODRUŽSTVOM
škola odchádza s vysvedčením
vo vetre cítim leto
naťahujem ruky 
za novými dňami
a šťavnatými plodmi
ktorými si stromy ozdobili vlasy
kľučka na zadnej bráničke
je akási lesklejšia
vábi

MAMA
jej objatie je chlebík
v jej zovretí sa cítim ako v nebi
kde sa mení soľ na cukor
dážď na dúhu
dýcham jej slnečnú vôňu
len ona vie pofúkať
rozbité kolená
uspáva ma očami plnými hviezd
s vďakou jej dávam do úschovy
svoje dva modré gombíky

IDEM  ULICOU
všetky kríky pozdĺž chodníka 
mi podávajú ruky
cítia
že som iná
stromy na mňa pozerajú 
z veľkej výšky
vysmievajú sa mi
že som malá
pomstím sa im
narastiem

2. miesto   
I. veková kategória

KAMILA LEHETOVÁ, 10 rokov

Kamienok
Nemá príbeh? To sa ešte uvidí.

Putuje po svete.
Rozpáli sa na slnku.

Prilepí sa na topánku.
Šuchotavo píska 

Nemá city? To nie je pravda.
Plače. Smeje sa. Zúri.

A dokonca aj ľúbi.
Kde sa len pozrieš, všade žije,

vlieva sa do sveta mojej fantázie.

púpavy
žlté sukničky v rytme tancujú

slniečko sa prizerá a tlieska
vietor ohýba ich hlávky

a kolíše zo strany na stranu
nôti im pesničky

do dlaní chytám drobné padáčiky
a ukladám ich na rok

rovno do postieľky

obloha
vraj má len modrú farbu naozaj?

ja ju vidím ako dúhu farebnú 
a pásikavú prší? - je indigová

zamiluje sa? - sčervená
vystúpi slnko spoza mrakov? - žltne

slnko zapadá – žiari oranžovo
keď sa usmieva na prírodu – zelená sa

a keď zorom hladí levanduľu – fialovie
je obloha iba modrá?

pre mňa nie

Cena Slniečka
Linda Vašková, 10 rokov

Pani Corona
Priletela zo sveta
ako planá odveta.
Čo  sa, ľudia ,čo sa deje?
Korona sa z ľudí smeje?!
Vraj sa dlho nezdrží,
len poriadne vystraší.
Správa letí z ulice,
že zatvára hranice.
Netušíme my jej moc,
rúška prídu na pomoc.
Na uši ich založíme,
tak sa pred ňou ubránime.
Školu nám už zatvorili,
karanténu vyhlásili. 
 A odstupy v obchodoch?
Púšťajú nás len po dvoch.
Babinu ísť pozdraviť,
musíme však doma byť.
Vyobjímať ,vystískať,
musíme sa toho vzdať.
Chcem sa znova nadýchnuť,
na zmrzlinu mám už chuť.
Túžim znova do školy,
len nie online úlohy.

Kde je krásna sloboda
slovenského národa?
Kto mi na to odpovie,
pani Korona to vie...

Víťazné práce v poézii 3. miesto  
I. veková kategória

NELA KARĽOVÁ, 7 rokov

Bola raz jedna trieda...
Bola raz jedna trieda,
v tej triede nebol nik, 
iba MIMO sám. 
Stál pri okne a pozeral von. 
„Kde sú deti? Je mi smutno!
Čo sa stalo? Je tu ticho a tma.
Ani zvonček nezvoní.
Len v bruchu mi sem-tam škŕka.
Ešteže mi pani učiteľka 
nechala v skrini keksíky. 
Mňam. Tie sú ale dobré!“
Zrazu začuje nejaké kroky.
Dvere sa otvoria a objaví sa
maskovaná blonďavá hlava.
Mimo sa  preľakne: 
„Zlodej! Pomóóóc!“
„Mimo, nekrič! 
To som predsa ja,
pani učiteľka.“
„A prečo sa maskuješ?“
„To je rúško, Mimo.
Teraz ho nosíme všetci, 
preto, lebo okolo nás je koronavírus.“
„A to je čo?“
„ Je to niečo podobné 
ako chrípka. 
Nosením rúška sa chránime,
aby sme neochoreli.“
„A kde sú deti? Je mi smutno!“
„Všetci sú  doma. 
Ale nebuď smutný.
Každý ťa má doma 
vo svojom šlabikári.
Pozdravujú ťa a tešia sa na teba.“
„Jééééj, naozaj?“  „Naozaj.“
„Tak ja budem strážiť našu triedu,
nacvičím nejaké divadielko 
a prichystám im prekvapenie.
Bez detí škola nie je školou.“

Projekt 
Škultétyho rečňovanky 

z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, 

ktorý je hlavným partnerom 
podujatia. 

Koncom októbra každoročne prichádza do Hontiansko-novohrad-
skej knižnice A. H. Škultétyho množstvo mladých ľudí milujúcich 
literatúru. Aj v roku 2020 sme pripravovali slávnostné vyhodnote-
nie 29. ročníka „Škultétyho rečňovanky“- celoslovenskej súťaže vo 
vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl. 
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Do projektu boli zapojení žiaci 
školy z viacerých ročníkov, pri-
čom boli rozdelení do skupín 
pod vedením mentorov a peda-
gógov školy. Celkovo boli vy-
tvorené štyri skupiny žiakov. 
Každá z nich zorganizovala ak-
tivitu pre verejnosť či iné orga-

nizácie. Žiaci sa tak zdokonalili 
v plánovaní, realizovaní, komu-
nikácií, získali nové kontakty, 
známosti a priateľstvá a vy-
konali dobrý skutok pre tých, 
ktorí to najviac potrebovali. 
Hneď na začiatku museli vy-
tvoriť projektový zámer, podľa 
ktorého neskôr postupovali pri 
realizácii projektov. Prostred-
níctvom aktivít počas projektu 
sa u žiakov prejavili schopnosti, 
o ktorých ani sami nevedeli.
Projekt prvej skupiny s náz-
vom ,,Šťastná labka“ bol zame-
raný na pomoc štvornohým 
priateľom v útulku v Lučenci.
,,Vopred sme  naplánovali, aké 

obchody navštívime, ktorých 
sponzorov oslovíme a čo všetko 
pre psíkov zoberieme. 
Začali sme oslovovať priateľov, 
spolužiakov, učiteľov a potom 
sme sa vybrali do obchodov, v 
ktorých sme boli veľmi úspešní. 
Týmto projektom by sme chceli 

mladým ľuďom ukázať, že aj 
obyčajné venčenie psíkov z 
útulku, zvieratám spraví obrov-
skú radosť a budú nesmierne 
vďačné! 
Týmto ďakujem sponzorom, 
najmä predajni Super ZOO 
Veľký Krtíš.“ 
                   KRISTÍNA A KOL.

Žiaci ako aj Mgr. G. Nozdrovic-
ky majú pekné zážitky a svoje 
skúsenosti ďalej prezentujú 
žiakom školy. 
 
Druhá skupina pod vedením 
Mgr. A Čarného zorganizovala 

,,Týždeň charity“. Ten bol ur-
čený pre deti zo  Základnej ško-
ly internátnej vo Veľkej Čalo-
miji. Zbierka pre deti sa konala 
24. - 28. mája 2021.  Žiaci vy-
zbierali množstvo oblečenia, to-
pánok a hračiek. Spojená škola 
v Modrom Kameni prispela vý-
robou futbalových bránok, la-
vičiek pre deti a vynikajúcou 
tortou, ktorú upiekli žiaci na 
odbornom výcviku. Z financií 
projektu boli pre deti kúpené 
hygienické potreby. Odovzdá-
vanie zbierky sa konalo na 
MDD - 1. júna. Tento  dátum je 
ako stvorený pre aktivity ur-
čené malým deťom, preto žiaci 
pripravili rôzne súťaže, pri kto-
rých sa deti zabavili. 
,,Zbierku sme odovzdali do rúk 
pani riaditeľky vo Veľkej Čalo-
miji PhDr. Adriany Kalmáro-
vej, ktorá nám bola nesmierne 
vďačná. S deťmi sme sa zahrali 
stoličkový tanec, Janko zapípaj, 
futbal, pampelíšek, lovci pokla-
dov, pantomíma, žaba, hra s 
balónmi, hod loptičkou. Deti sr-
šali radosťou, výskali a dobre 
sa zabávali. Darovali sme im 
obrovskú čokoládovú tortu, 
ktorá ich určite potešila. A na 
konci sme si urobili spoločnú 
fotku. Z projektu sme si odnies-
li veľa skúseností a taktiež malý 
darček od pani  riaditeľky ako 
prejav vďaky.“ 
                      REBEKA A KOL.  

Tretia skupina pod vedením 
PaedDr. K. Murínovej realizo-

vala projekt s názvom „Spoz-
návacia opekačka pre prvá-
kov“. Kvôli korona situácii 
žiaci neboli v škole, navzájom 
sa nepoznali a nepoznali ani 
svoju školu.  Dievčatá sa roz-
hodli zorganizovať opekačku 
na dvore školy s rôznymi 
súťažnými aktivitami, pri kto-
rých sa žiaci navzájom lepšie 
spoznali. Počas prípravnej eta-
py oslovili niekoľkých sponzo-
rov: Pekáreň Tiwa, Mäsiareň 
Dobrý Mäsiar, Cestoviny ER-
CE, Deaf Kebab Veľký Krtíš, 
Farby laky Nászalyi, aj samot-
nú Spojenú školu. Opekačka sa 
konala 4. Júna od rána až do 
popoludnia. „Žiaci súťažili a 
najlepšie družstvá dostali ceny 
v podobe poukážok na kebab, 
obložené bagety, zákusky, dar-
čekové predmety a sladkosti. 
Zúčastnení žiaci si akciu veľmi 
pochvaľovali. Páčili sa im súťa-
že, najmä prekážkový beh a 
triedenie strukovín. S plnými 
bruchami sa zabávali a tanco-
vali pri hudbe. Jednoducho 
,,spoznávačka“ ako sa patrí.“
                VIKTÓRIA A KOL.   
  
Posledná štvrtá skupina Ing. N. 
Sedláčkovej zrealizovala pro-
jekt s názvom ,,Mladí starším“, 
bol určený pre klientov Domo-
va dôchodcov a domova sociál-
nych služieb vo Veľkom Krtíši. 
Žiačky do projektu zapojili aj 
žiakov z iných tried, ale aj zo 
ZUŠ Modrý Kameň, ktorá pri-
pravila pre seniorov hudobný 
program a zapožičala hudobný 
nástroj. Ďalším partnerom pro-
jektu bolo Centrum pre dieťa a 
rodinu Chrastince, ktoré tak-
tiež pripravilo seniorom hudob-
ný program. Okrem zábavy a 
hudobného programu pre kli-
entov žiačky zorganizovali vý-
sadbu kríkov v areáli Domova 
dôchodcov v spolupráci so SOŠ 
Želovce. ,,Všetkým partnerom 
a sponzorom ďakujeme. Naším 
cieľom bolo stretnutie generácií 
po dlhej dobe sociálnej izolácie. 
Pre klientov Domova dôchod-
cov v podobe dopoludnia s hu-
dobným programom a občers-
tvením a zlepšenia okolia vý-
sadbou kríkov. Pre všetkých 
zúčastnených to bola skvelá 
možnosť ako prezentovať svoje 
zručnosti.“ 
                        SIMONA A KOL.

Na záver projektu čaká žiakov 
aj učiteľov víkendové stretnutie 
v hoteli na Látkach, kde sa zú-
častnia rôznych spoločných ak-
tivít a kde budú prezentovať 
svoje dojmy z projektu.  

Unikátny projekt v Spojenej škole v Modrom Kameni
Žiaci sa naučili, že pomáhať slabším zušľachťuje človeka 
Spojená škola v Modrom Kameni sa v spolupráci s OZ Team a Centrom voľného času v Banskej 
Bystrici zapojila do projektu s názvom „Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie škol-
skej úspešnosti“. Cieľom projektu bolo naučiť žiakov samostatnosti, rozvíjať u nich kreativitu a 
zdokonaľovať ich komunikačné a organizačné schopnosti. 

- PaedDr. KLAUDIA MURÍNOVÁ- Druhá skupina potešila deti v ZŠI vo V. Čalomiji.

Prvá skupina venčila psíky z útulku.
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Mali by ste sa učiť pracovať s 
prirodzenou skromnosťou. Je 
zaujímavé, ako sa budete „utá-
pať“ vo vlastných myšlienkových 
pochodoch, pričom akúkoľvek is-
kierku šťastia a radosti preven-
tívne udupete. Nechcete si dovoliť 
radosť? Mali by ste si najprv zvá-
žiť a následne prejavovať všetky 
pozitívne pocity na fyzickej úrov-
ni. Veľmi veľa vecí bude pre 
Baranov utajených alebo zaha-
lených tajomnom, o čo sa postará 
Univerzum. Cieľom je, aby sa vo 
vás prirodzene prebudilo chcenie 
napredovania, zisťovania a ma-
povania situácií. Jednoducho po-
vedané – všetko, čo chodilo a pa-
dalo, obrazne povedané, k vašim 
nohám, si budete musieť teraz 
,,pracne” vybehať a vydolovať. 
Otočte tvár k slnku a dovoľte mu, 
aby prehrialo vaše stuhnuté a 
skrehnuté telo.  

Tento týždeň sa budú kryštalizo-
vať vzťahy a city. Vykoľají vás 
nečakaná správa, ktorá si bude 
vyžadovať váš rýchly odchod z 
miesta, kde sa budete nachádzať 
(pohotovosť reakcií) a ešte rých-
lejšie konanie. Správa bude 
naviazaná na pomoc blízkemu 
človeku. Pokúste sa neklamať a 
nezavádzať, nastoľte si týždeň 
pravdovravnosti a pokiaľ to bude 
nevyhnutné, tak radšej mlčte, 
klamstvo nechajte bokom. Za 
príjemnejšiu časť dní môžete po-
važovať pracovné úspechy, kde je 
možný aj váš postup, či pový-
šenie. S blížiacim sa víkendom 
bude narastať aj vaša vnútorná 
spokojnosť, ktorou budete obsy-
pávať všetkých priateľov, zná-
mych a rodinu.  
 

 Nesťažujte sa, koľko toho máte 
veľa. Na svojich pleciach nesiete 
množstvo problémov, ktoré ste si 
sami naložili. „Horekovaním“ sa 
nikam nedostanete a tak začnite 
pekne riešiť, nech z tej kopy 
komplikácií a nedoriešených zále-
žitostí pekne ubúda. Vaše okolie 
bude mať problém s vami komu-
nikovať, budete mať tendenciu 
útočiť a kričať. Ešte to nejaký ten 
deň vydržte, tento proces, ktorým 
prechádzate, sa pomaly, ale isto 
blíži k jeho ukončeniu, len musíte 
niečo pochopiť a vďaka rea-
kciám okolia to veru pomaly aj 
začínate chápať. Áno, aj vy robíte 
chyby,  tak isto ako všetci ostatní, 
ale ventilovať na ľuďoch srdcu 
blízkych sa nedá donekonečna. 
Ste rovnako nároční aj na seba, 
alebo očakávate obrovské veci len 
od okolia?  

Napriek tomu, že svet vnímate 
pestro a farebne, pre vás sa táto 
rozmanitosť na nejakú chvíľočku 
vytratí a vkĺznete do sveta, ktorý 
bude len čierny alebo biely. Pres-
nejšie povedané, neutralita a dip-
lomacia nebude u vás platiť, bu-
dete sa musieť rozhodnúť: čierna 
alebo biela, vpravo alebo vľavo 
(žiadna čiernobiela alebo stred). 
Táto „zamotaná“ situácia má vo 
vás podnietiť ráznosť podčiark-
nutú prijateľnou priamočiaros-
ťou ako v prejave, tak v komuni-
kácii. Po tejto „skúške“ nadobud-
nete nadhľad, s ktorým sa vám 
bude každý deň kráčať o čosi 
ľahšie. Otvorením srdca si pri-
tiahnete ľudí, s ktorými nájdete 
spoločnú reč a nové priateľstvá. 
Vo financiách sa brieždi na lepšie 
časy.    

Do vienka vám bude na tento týž-
deň darovaná veľká sila a ešte 
väčšie množstvo energie, stanete 
sa priam nezastaviteľnými, bude-
te všade a vybavíte všetko, čo si 
zaumienite od pracovných až po 
súkromné záležitosti. Pokiaľ ne-
dovolíte, aby vás ovplyvnili 
vtieravé myšlienky o pochybova-
ní  v samých seba, tak sa po celý 
týždeň budete cítiť ako v lu-
naparku. Prekvapenia, nečakané 
stretnutia, posedenia s priateľmi, 
nové nápady, noví nápadníci a 
nápadníčky… nuž, na čo si po-
myslíte, to dostanete. Dokonca sa 
vám oplatí investovať malú čiast-
ku peňazí, ktorá sa pekne znáso-
bí, keď nie v samotných penia-
zoch, tak zaručene budete obda-
rovaní iným a možno hodnotnej-
ším spôsobom.  

Karty vám v tento týždeň za-
mieša nerozhodnosť. Vždy ste 
boli akýmsi spôsobom minimálne 
o krok vpredu pred ostatnými, 
ale teraz zostanete stáť na mieste. 
Stále dookola si budete premietať 
jednotlivé scenáre (čo ak, keby, 
keď) rôznych variant vášho roz-
hodnutia. Príliš nešpekulujte, 
inak budete zavedení úplne nie-
kam inam a z cesty, potom bude 
už vaše rozhodnutie bezpredmet-
né. Z práce domov nič nenoste, 
ani jeden kancelársky papier, či 
spinku, inak vám to bude poriad-
ne vyčítané a vyhadzované na oči 
jedným zo „skvelých“ kolegov. 
Celkovo si v práci dávajte pozor 
na donášanie a ani vy sami ne-
poukazujte na chyby vašich ko-
legov a kolegýň.

Riskovanie sa vám minimálne po 
tieto dni neoplatí a to v ničom. 
Naopak, zamerajte sa na akúsi 
postupnosť, ktorá sa u vás vytrá-
ca, začínate konať viac neuváže-
ne a chaoticky, robí vám to neprí-
jemnosti. Vy si naozaj môžete do-
voliť akúsi “nalinajkovanosť” ve-
cí a záležitostí, ktoré máte riešiť a 
hlavne kedy (časovo), systém po-
trebujete. V strede týždňa sa 
nedajte zlákať na cestu,  ktorá 
vám vlastne vôbec nevyhovuje. V 
prípade únavy si doprajte pook-
riatie a obklopte sa deťmi, vnúča-
tami, tie vám zaručene vyčaria 
úsmev na tvári. Cítite, že po-
trebujete pod nohami pevnú pô-
du a stabilitu, tak si ju potom sa-
mi nenarúšajte a vychutnávajte 
si, že vám všetko klape tak, ako 
máte vo svojich predstavách.

Pokiaľ ste u seba v nejakom 
smere pociťovali deficit, či už v 
správaní, komunikácii, preja-
voch, na ,,fyzičke”, či dokonca 
psychike, tomu odzvonilo. Po-
maly, ale o to istejšie sa u vás roz-
púšťa všetko „zlé“ a negatívne, čo 
vás brzdilo a spomaľovalo. Môže-
te to pociťovať aj tým, že o niečo 
viac budete nervóznejší, ale to sa 
postupne vytratí. Ideálny až 
priam euforický stav nastane vo 
vzťahoch, v práci by ste však 
mali byť o čosi opatrnejší. Pri 
svojej práci, ktorú považujete už 
za rutinnú, vám môžu uniknúť 
dôležité informácie, prípadne za-
budnete vybaviť dôležitú vec, pre 
každého však platí maximálna 
pozornosť a koncentrácia. Vhod-
ný čas nastal aj v prípade plá-
novaného rodičovstva.    

Už je to o čosi lepšie a slnko zača-
lo svietiť aj pre vás. Nespútavajte 
sa obmedzeniami, ktoré si sami 
stanovujete, hlavne nepodmieňuj-
te svoje vlastné šťastie niekým 
iným a v závislosti na niekom 
inom. Naučte sa byť radi sami so 
sebou. Nepúšťajte sa do príliš 
veľkých a razantných zmien, v 
tieto dni nie je na to vhodný čas. 
Práve naopak, urobte si akési 
vnútorné čistky a naordinujte si 
pravidelný a hlavne úprimný ús-
mev. Výraznejšie lepšie bude v 
práci, tam pôjdete ako „píla“, ne-
vylučuje sa ani finančné prilep-
šenie vo forme odmien. V prípa-
de, že pocítite akúsi nostalgiu, či 
začnete sa vŕtať v minulosti a 
univerzálnej nespravodlivosti, na-
vštívte so svojimi blízkymi naj-
väčšiu a najpestrejšiu liečiteľku – 
matku prírodu.

Nejaký čas ste sa pokúšali v sebe 
potláčať dominantnosť, ktorá 
sem-tam vyskočila aj v nevhodnej 
chvíli. Teraz je však čas, aby ste 
ju aspoň trošku prebudili, pretože 
vám do života vstúpila osoba, 
ktorá sa vás snaží podmaniť, ov-
plyvniť a narábať s vami, ako jej 
vyhovuje. Preto by bolo fajn 
hneď na začiatku ukázať vaše 
jemne dominantné ja. Nedáte si 
predsa skákať po hlave za každú 
cenu. Okrem tohto menšieho 
osobnostného vpádu si v pohode 
vyfúknite, vzťahy sú v poriadku, 
práca klape a financie sú tiež v 
norme. Jediné, čo vás môže troš-
ku vykoľajiť, je akýsi životný 
príbeh niekoho známeho, ktorý 
vám bude vyrozprávaný priamo 
alebo sprostredkovane.  

Čakajú vás príjemné slnečné dni, 
ktoré vám nabúrajú starosti a 
pletky vzniknuté a napojené na 
samotné bývanie (pokazené spo-
trebiče, poškodené potrubie, 
praskliny a pod.). Bude si to vyža-
dovať, aby ste na nápravu vznik-
nutých „škôd“ siahli do svojho 
vrecka o čosi hlbšie, preto je po-
trebné, aby ste boli pripravení na 
nečakané výdavky. Pokiaľ patríte 
do skupiny šťastne zadaných, tak 
sa pripravte na pokušenie v zvod-
nom prevedení, tí ostatní si musia 
v sebe usporiadať, či im vyhovuje 
čisto milenecký vzťah bez záväz-
kov, vždy sa môžete rozhodnúť. 
Ešte jedno upozornenie plynie 
smerom k pofidérnym obcho-
dom, platí to aj pri kúpe auta, po-
stupujte opatrne a predvídavo.  

Do každej situácie, ktorú budete 
riešiť a ktorej budete vystavení, 
vám vo veľkom bude “kafrať” 
váš rozum a príliš čistá racionali-
ta. Nebojte sa viac uvoľniť a 
zaimprovizovať. Uvidíte, o čo 
ľahšie sa vám bude všetkým hý-
bať. V práci vám bude posunutá 
informácia, ktorá vám otvorí iné, 
hlavne nové možnosti ako za-
bodovať a uspieť. Pokúste sa ob-
medziť príkazy a zákazy, ktoré 
okolo seba nekompromisne roz-
sievate, dá sa to vysvetliť a podať 
aj inak, než len konečným, prí-
snym ortieľom. Pokiaľ si v nie-
čom a niekde udáte sami tempo, 
pokúste sa v ňom všetko aj do-
končiť, akési poľavenie, alebo na-
opak, prílišné ponáhľanie, či tla-
čenie veciam iba uškodí.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. Škorpión

24 .10. − 22.11. Lev
23. 7. − 23. 8. Býk

21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. Panna

24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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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)

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:
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np-618  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-6181 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-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

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

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

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

 Kúpim záhradu nad 
Viničkami. 
 0948 078 065         np – 575

 Dám do prenájmu 3-iz-
bový 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-iz-
bový byt.
 0915 642 926         np – 600

 Ubytujem zadarmo. 
 0950 436 850         np – 610

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

Nehnuteľnosti

 Predám chatku v osob-
nom vlastníctve v záhradkár-
skej oblasti nad Viničkami – 
voda, elektrika, 600 m2. Cha-
ta je podpivničená, po-
schodová s podkrovím. Pri 
chatke je vinica a ovocné 
stromky, tiež aj možnosť 
chovať zajace či sliepky.
 +420 608 454 819  np – 621

 Predáme rodinný dom v 
Čebovciach. Vlastnícke vzťa-
hy k rodinnému domu a po-
zemku, na ktorom leží, sú vy-
sporiadané. V budove sú dve 
izby, jedna kuchyňa, kúpeľ-
ňa, špajza a predsieň. Na po-
zemku sa nachádza aj ved-
ľajšia budova, ktorá môže 
byť využitá ako garáž alebo 
letná kuchyňa. Predajná 
cena budovy: 25 000 €.
 +421 905 461 790  np - 628

 Kúpim pozemok alebo 
staršiu nehnuteľnosť v blíz-
kosti V. Krtíša s rozlohou cca 
10-15 árov, vhodný na včelá-
renie.
 0908 853 198          np - 624

 Ponúkame na predaj 
rodinný dom v Glabušov-
ciach – pôvodný, ale veľmi 
zachovalý stav. Na pozemku 
sú prístavby: dve garáže, let-
ná kuchyňa. Rozloha pozem-
ku: 15 árov.
 0918 146 617          np - 625

 Prenajmem rodinný dom 
vo Veľkej Čalomiji - 3 izby, 
kuchyňa, špajza, letná ku-
chyňa, garáž, záhrada. Cena 
250 €/ mesiac + depozit 3 
mesiace.
 0903 506 524          np - 634

 Prenajmem zariadený 
2-izbový byt v centre VK. 
Cena 335 € vrátane energií 
pre max. 2 ľudí.
 0915 250 187         np – 643

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

 Predám záhradný plynový 
gril.
 0905 919 578         np – 623

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt.
 0949 647 477   np – 641

Zariadenie do  
domácnosti

 0908 912 928        np – 633

 Predám dve postele s 
matracom a dva nočné stolí-
ky.
 0908 926 903          np - 637

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný 
dámsky bicykel, masážny 
vankúš, obývaciu stenu, kon-
ferenčné stolíky, stoličky, 
malý televízor, veľký televí-
zor, elektrický sporák, inva-
lidný vozík, veľké koberce, 
novú garnižu.
 0907 513 973         np - 585

   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

 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

  Auto - moto
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 Predám kuriatka, kačice a 
násadové vajcia. 
 0950 436 850         np – 605

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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

 0902 298 511

np - 614

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  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 Ruanské kačky.
 0911 154 680          np - 639

 Predám pšenicu.
 0910 519 366         np – 596

 Predám opracovaný tu-
hársky kameň. Cena doho-
dou.
 0914 325 117          np – 601

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 
 Predám novú vlečku 
za malotraktor plus 4 200 
litrové sudy.
 0908 805 260  np - 636

S t a v e b n ý  
m a t e r á l

B u r z a 
p r á c e

 Hľadám si prácu - poup-
ratujem domácnosti, opatrím 
starších ľudí alebo deti.
 0918 257 684        np – 631

 Prijeme zámočníka do 
zámočníckej dielne (plat 800 
€ brutto). 
 0905 471 624, 0911 444 
144.                               np - 646

 Prijmem výpomoc na ob-
časné kosenie. 
 0905 471 624          np - 647

 Vykonávam všetky mu-
rárske 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 

np - 587 0908 568 531

Ponúkame žalúzie za  
najvýhodnejšie ceny. Tiež 
vykonávame opravy a predaj 
rôznych typov žalúzií, vonkajšie 
plastové a hliníkové, rolety, 
markízy, zasúvacie dvere, 
protihmyzové sieťky, textilné 
žalúzie, garážové brány, 
bezpečnostné mreže, plastové 
okná a eurookná.

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

  np - 512

 Kúpim staršiu dvojdvero-
vú alebo jednodverovú skri-
ňu.
 0908 056 450        np – 627

 Predám traktor Super50 a 
mnoho náhradných dielov, 
nevyužitú kľukovku, štvor-
kolesovú a dvojkolesovú vleč-
ku bez EČ, plášte 820x20, 
kameňový šrotovník (4 kW 
motor) a štartér na multiká-
ru.
 0944 421 124      np - 632

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

np
-64

4

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

 0902 343 856, email: 
busa.miro@gmail.com 

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

 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
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Pizzeria ANELI v Dolnej Strehovej

Kontakt:  0908 243 941 

hľadá zamestnancov na prácu v kuchyni
 a rozvoz jedla. Plat 3,6 €/hod + dohoda 

np - 630

np - 638 0908 233 053

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

      IT manažéra 
►mzdové podmienky (brutto) 1400 € / mesiac.
    Fyzicky zdatného pracovníka do skladu 
►mzdové podmienky (brutto) 5 € / hod. 
Ovládanie maďarského jazyka výhodou. 

Mzdové podmienky dohodou. 
Životopisy posielajte prosím na e-mail 

furak@apiprodukt.sk. 
          Bližšie informácie pošleme obratom e-mailom.  

Hľadá do TPP:
APIPRODUKT® s.r.o. Želovce

V Modrom Kameni v smere na 
časť Riečky bol v nedeľu 13. 6. 
2021 ohlásený spadnutý strom, 
ktorý v čase príchodu hasičov 
tvoril prekážku v oboch jazd-
ných pruhoch. Príslušníci 
strom popílili použitím motoro-
vej píly, vozovku očistili a ná-
sledne umožnili prejazd v 
oboch jazdných pruhoch.
V ten istý deň zasahovali hasiči 
aj pri Pôtri, kde došlo k do-
pravnej nehode. Operačný dô-
stojník na základe zistených 
skutočností vyslal na zásah au-
tomobil hasičskej záchrannej 
služby so 4 príslušníkmi, ktorí 
po príchode na miesto zistili, že 
došlo k dopravnej nehode 
dvoch osobných motorových 
vozidiel. Tie tvorili prekážku v 
jednom jazdnom pruhu. Prí-
slušníci na mieste zásahu za-
bránili úniku prevádzkových 
kvapalín, vykonali protipožiar-
ne opatrenia a po zdokumento-

HASIČI 150 
vaní DN očistili vozovku od 
nečistôt a odtiahli vozidlá na 
bezpečné miesto. Pri dopravnej 
nehode sa nezranila žiadna oso-
ba.
Kuriózny pondelkový zásah bol 
príčinou výjazdu hasičov v 
pondelok 14. júna. Hasičov 
zalarmovalo ohlásenie zaseknu-
tej mačky vo vetračke okna na 
druhom poschodí. Hasiči zistili, 
že majiteľ bytu, v okne ktorého 
sa zasekla mačka, sa v byte 
nenachádza. Príslušníci pomo-
cou výsuvného rebríka mačku 
vyslobodili a odovzdali susedo-
vcom.

Ďalšia nehoda v Pôtri 
V obci Pôtor došlo k dvom do-
pravným nehodám v priebehu 
piatich dní, pričom k druhej 
došlo v piatok 18. 6. 2021. Na 
miesto boli vyslaní štyria hasiči. 
Tí po príchode na miesto zása-
hu zistili, že došlo k dopravnej 

nehode dvoch osobných moto-
rových vozidiel, ktoré tvorili 
prekážku v oboch jazdných 
pruhoch. Príslušníci na mieste 
zásahu zabránili úniku pre-
vádzkových kvapalín, vykonali 
protipožiarne opatrenia a po 
zdokumentovaní DN očistili 
vozovku od nečistôt a odtiahli 
vozidlá na bezpečné miesto. Pri 
dopravnej nehode sa zranila 
jedna osoba, ktorá bola v čase 
príchodu príslušníkov HaZZ v 
ošetrení zdravotných záchraná-
rov v sanitnom vozidle.

 Požiar hospodárskej 
budovy i elektrickej 

skrinky 
V nedeľu bol na požiarnu stani-
cu v Modrom Kameni ohlásený 
požiar elektrickej skrinky na 
bytovom dome, ku ktorému 
došlo v meste Veľký Krtíš na 
Ul. M. R. Štefánika dňa 20. 6. 

2021. Zasahujúci hasiči po prí-
chode na miesto zistili, že sa 
jednalo o požiar káblovej izolá-
cie elektrickej prípojky NN v 
elektrickej skrini pred vstupom 
do bytového domu. Príslušníci 
kontaktovali správcu bytového 
domu a elektrickú skriňu pre-
kontrolovali pomocou termoka-
mery. Vážnejšie následky i prie-
beh mal požiar strechy rodin-
ného domu v obci Horné Strhá-
re, pri ktorom hasiči zasahovali 
v noci z nedele na pondelok 21. 
júna. Operačný dôstojník na 
základe zistených skutočností 
vyslal na zásah automobil ha-
sičskej záchrannej služby a cis-
ternový automobil so 6 prísluš-
níkmi. Po príchode na miesto 
zásahu bolo prieskumom ziste-
né, že sa jednalo o požiar býva-
lej hospodárskej budovy v roz-
siahlom štádiu horenia, ktorý 
príslušníci HaZZ následne uha-
sili použitím dvoch „C“ prúdov 
vody z cisternového automobi-
lu. Priestor bol tiež prekontro-
lovaný pomocou termokamery 
pre možné skryté ohniska po-
žiaru, ktoré boli postupne do-
hášané. Príčina vzniku požiaru 
je v štádiu šetrenia, nikto sa pri 
ňom nezranil. Na miesto boli 
privolaní aj členovia DHZO 
Príbelce a hasiči z Pliešoviec, no 
vďaka rýchlemu zásahu veľko-
krtíšskych hasičov ich napokon 
odvolali. Pri požiari nedošlo k 
zraneniu žiadnych osôb.

 

- zdroj: 
pplk. Ing. D. DRIENOVSKÝ -Pri piatkovej nehode v Pôtri sa zranila jedna osoba.

Na tradičných výjazdoch i kurióznej pomoci 
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np - 640 0948 262 007

Ponúkame výškové práce, 
čistenie striech a fasád. 
Montážne práce 
a spiľovanie stromov.

V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov Obec Stredné Plachtince v zastúpení 
starostom obce

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy Stredné Plachtince
Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9, 
§ 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon 
č. 138/2019 Z.z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o 
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 
ods. 1 zákona    č. 138/2019 Z.z.
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a roz-
počtovníctva rozpočtových organizácií,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s PC ( Word, Excel, Internet),
- znalosť anglického jazyka vítaná
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- úradne overený doklad o splnení podmienky zaradenia 
   do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. Atestáciou,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti 
   podľa § 15 ods. 1 zákona  č. 138/2019 Z.z.,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti 
   pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
- vypracovaný písomní návrh koncepcie rozvoja školy,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 
  pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018  
  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z..
Platové podmienky:
- platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.
Miesto podania prihlášky do výberového konania:
- poštou na adresu: Obecný úrad Stredné Plachtince č. 110, 
   991 24 Dolné Plachtince
- osobne do podateľne Obecného úradu v Stredných Plachtinciach
Termín podania prihlášky (uzávierka):
- do 21. júla 2021 do 14:00 hod.
Na neskôr doručené prihlášky sa nebude prihliadať.
Povinné označenie obálky:
- ,,VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy
    Stredné Plachtince – NEOTVÁRAŤ.“
Výberové konanie:
- Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady bude termín 
  výberového konania oznámený písomne ( najmenej 7 dní 
   pred jeho uskutočnením).

 

 Obec Stredné Plachtince č. 110, 991 24 Dolné Plachtince
tel./fax: 047/4830301, mob. 0918 389 863

e-mail: stredneplachtince.obec@gmail.com

 ŠTEFAN BENKO
 starosta obce V Stredných Plachtinciach  dňa 21. 6. 2021
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TJ Prameň D. Strehová – OFK Želovce 8:0 (4:0) 
Jednoznačná záležitosť domáceho Prameňa  

Rozhodovali: Ďurčov, Kalmár, Zolczer; Góly: D – Trajteľ, Sokol, 
Nagy, Žilka, Hudec, Nagy, Koštial 2x; Zostavy: D – Rác, Rausa, 
Bartko, Žilka, Kminiak, Trajteľ, Sokol, Boroš, Hudec, Kliment, 
Nagy, náhr.: Koštial, Kvanda, Matúška, Jagerský; H –  Rusnák, 
Fedeš, Novák, Turčina, Hlinica, Rybár, Bača, P. Filip, Mátyás, 
Švonavec, Ubrankovič, náhr. J. Filip, Šoltys;  Diváci: 70.
Mužstvo Prameňa D. Strehová sa po dlhšom čase zišlo v plnej sile. 
Prvú šancu malo mužstvo hostí, keď v druhej minúte priamy kop 
Filipa zneškodnil Rác. Z následného brejku v tretej minúte Traj-
teľ sólom takmer cez celé ihrisko zakončil svoju akciu gólom. 
Brankár Rusnák v 4.´  zneškodnil strelu Klimenta a v 7.´ strelu 
Sokola vyrazil na roh. Po rohu sa do zakončenia dostal osamotený 
Trajteľ – jeho strela tesne minula bránu hostí. Strela Nagya v 12.´ 
skončila vedľa ľavej tyče. Sokolov nájazd v 22.´ vytlačil brankár 
hostí na roh. Strela Botoša  po následnom rohu skončila tesne 
vedľa brány hostí. Sokol v 28.´ svoj ďalší nájazd od polovice ihris-
ka zakončil popri vybiehajúcom Rusnákovi do siete – 2:0. Rusnák 
zneškodnil v 32.´ tvrdú strelu Botoša. Center Rausu v 39.´ zakon-
čil na 3:0 Nagy. Po priamom kope Klimenta zvýšil Žilka na 4:0. 
V druhom polčase v 62.´ po priamom kope Hudec pridal ďalší gól 
- 5:0. Rusnák v 64.´ vyboxoval strelu Trajteľa na roh. Po násled-
nom rohu Klimenta dorážal v 65.´ Nagy na 6:0. Po strele Klimen-
ta v 70.´ do tyče sa lopta odrazila pred osamoteného Koštiala a ten 
pohodlne zvýšil na 7:0. Po centri Kvandu v 89.´ hlavou zvýšil 
opäť Koštial  na konečných 8:0. Obidvom mužstvám ako aj roz-
hodcom patrí poďakovanie za slušnú hru a rozhodovanie. 
                                                         -  Ing. MIROSLAV MATÚŠKA - 

TJ Slovan Modrý Kameň – TJD Sklabiná 3:2 (0 :1) 
Posledný zápas v pohodovej atmosfére 

Rozhodovali: Fajčík, Budinec, Kojnok; Góly: D – Kuchársky, 
Trojčák, Mózer; H -  Buris, Horváth; Zostavy: D – Špaldoň, 
Gömöry, Klátik, Zachar, Kurec, Holík, Vlačuha, M. Vaholák, An-
dok, Kuchársky, Trojčák, náhr.: Laššan, Režňák, Mózer, Šár; H – 
V. Buris, Černík, R. Horváth, Repa, M. Horváth, M. Šarpataky, 
O. Buris, E. Šarpataky, Berky, Kakoš, Galamb, náhr.: Matikov-
ský, Maslaňák, Černoch. 
V prvom polčase videli diváci gól až v jeho závere, keď  hosťujúci 
Buris otvoril skóre v 45.´
V druhom polčase to už boli domáci, ktorí vyrovnali stav zápasu 
Kuchárskym v 57.´- 1:1.   Do streleckej listiny domácich sa po-
stupne zapísali v 64.´ Trojčák a o štyri minúty na to Mózer. Gólo-
vú bodku za zápasom dal Záhorčan Horváth – 3:2.
                                                                                                   – RED - 
JOZEF PAHOLÍK (TJD Sklabiná): ,,Na záver ďakujem chlap-
com za dôstojné zakončenie  tohto ročníka, ako aj za to, že nastú-
pili na zápas a podali bojovný výkon v Modrom Kameni. Hoci 
hrali v okýptenej zostave (rady hostí musel vystužiť aj Pavel 
Černoch (64 r.)  – tréner žiakov, odolávali favoritovi súťaže, za čo 
im patrí uznanie.“  

TJD K. Kosihy – TJ Sokol Opat. N. Ves 1:5 (1:2) 
Favorit súťaže bral tri body  

Rozhodovali: Doboš, Szabó, Ďuriš; Góly: D – Hornyák, Tóth - 
vlastný, H – Berecký, Klacso, Medveď 2x; Zostavy: D – Tóth, 
Hornyák, N. Balla, R. Balla, Povaľač, Dovičin, Nászali, Kotian, 
Pixiades, Gemer, náhr.: Vráblik, Petrovič, Bojtoš, Szabó, Z. Balla; 
H – Ohajda, Semeník, Berecký, Kováč, Török, Mihálik, Toman, 
Višniar, Hudec, Medveď, Klacso, náhr.: E. Krupčiak, Buriš, Pet-
rus, Rys, Račko; Diváci: 100. 
Za krásneho počasia domáce mužstvo privítalo na svojom ihrisku 
ašpiranta na postup do krajskej piatej ligy. Hosťom vyšiel prvý 

brejk z rohového kopu a tým sa ujali vedenia Bereckého hlavič-
kou - 0:1. Domáci hráč na to nepremenil pokutový kop. Domáci 
sa snažili zo všetkých síl, čoho výsledkom bolo vyrovnanie na 1:1. 
Do polčasu sa hosťom podarilo zvýšiť náskok na 2:1. 
V druhom polčase domáci otvárali hru, nakoľko chceli získať 
body. Výsledkom toho však boli naopak tri góly v prospech hostí. 
Hráči domáce mužstvo blahoželá hosťom ku zaslúženému po-
stupu do piatej ligy, v ktorej im prajeme veľa úspechov. 
Vedenie domáceho klubu  ďakuje svojim hráčom za predvedený 
výkon počas celej sezóny aj napriek nútenej prestávke a sponzo-
rom, ako aj hlavne  obecnému úradu za spoluprácu a významnú 
podporu. Redakcii Pokrok za spolutvorenie komentárov. ☺ 
                                                                   -Ing. RICHARD BALLA – 

 Dáme do prenájmu 
skladové a kancelárske 
priestory. 
 0907 870 694  np - 653

 Poskytujeme ubytovanie 
v robotníckej ubytovni, ďa-
lej ponúkame služby pranie 
a žehlenie bielizne. 
 0907 870 694.  np – 654

 PD Kosihovce prijme  
pracovníčku do vinohradu 
na trvalý pracovný pomer z 
Kosihoviec a okolia. 
Hrubá mzda je od 637 € + 
príplatky.  0918 680 669  
np – 651

 Ponúkam prácu v lese.  
 0905 256 428   np - 649

Africký mor ošípaných sa naďalej roz-
širuje aj v našom regióne. V os-
tatných týždňoch pribúdali pozi-
tívne prípady najmä na východe 
nášho okresu, resp. v blízkosti Lu-
čenca, rovnako tak aj v areáli 
vojenského obvodu Lešť a na juhu 
okresu Zvolen. V stredu 23. júna sa 
AMO potvrdil dokonca vo veľ-
kochove v Boľkovciach pri Lučen-
ci. Závažnosť prípadu je mimo-
riadne vysoká, vo veľkochove oší-
paných sa nachádza približne 7 
400 ošípaných. „Vzhľadom na 
skutočnosť, že zatiaľ bol AMO po-
tvrdený len u jatočných zvierat, 
ktoré sú v jednej sekcii, prišlo k ich 
izolácii. Realizuje sa usmrtenie 
zvierat len v tejto sekcii v počte 207 
kusov,” informoval samotný minis-
ter pôdohospodárstva Samuel Vl-
čan, ktorý zároveň potvrdil, že ag-
rorezort musí túto informáciu 
oznámiť aj Európskej komisii. Zá-
roveň tiež apeloval na chovateľov, 
aby veľmi prísne dodržiavali všet-
ky opatrenia na ochranu chovov.
Najaktuálnejším novým pozitív-
nym prípadom v našom regióne 
bola nájdená uhynutá samica lan-
štiaka v Ábelovej-Madačke. Tento 
nález bol za pozitívny vyhodnotený 
v stredu 23. júna. Na rovnakom 
mieste bol pred niekoľkými dňami 
– 14. júna, potvrdený aj pozitívny 
nález u samca lanštiaka a v ten istý 
deň aj u samca diviačaťa v 
Ľuboreči. Oba kusy boli nájdené 
uhynuté. Na hranici nášho a lučen-
ského okresu, t. j. v k. ú. obce 
Ľuboreč bolo v máji a júni ziste-
ných niekoľko ďalších uhynutých 
kusov diviačej zveri.
Kým za prvé tri mesiace tohto ro-
ka bolo v našom regióne pre-
skúmavaných 26 jedincov, z kto-
rých boli pozitívne prípady zistené 
len u dvoch kusov diviakov, v aprí-
li a máji to bolo z 34 skúmaných až 
27. Situácia sa teda viditeľne zhor-
šuje, no takýto vývoj situácie od-
borníci aj predpokladali. Preto je 
naďalej dôležité dodržiavať naria-
denia a odporúčania Štátnej vete-
rinárnej a potravinovej správy SR. 
Mimoriadne dôležité je dodržova-
nie zásady biologickej ochrany 
chovov ošípaných – platí to pre 
komerčné a nekomerčné chovy. V 

prípade akejkoľvek zmeny správa-
nia resp. narušení zdravotného 
stavu alebo v prípade úhynu do-
mácej ošípanej je majiteľ zvieraťa 
povinný tento úhyn ihneď nahlásiť 
príslušnej Regionálnej veterinár-
nej a potravinovej správe a prí-
slušnému súkromnému veterinár-
nemu lekárovi. Povinnosť nahlá-
senia úhynu zvieraťa a podozrenie 
z nákazy vyplýva chovateľovi zo 
Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinár-
nej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov a následných právnych 
predpisov. Chovatelia sú povinní 
mať zaregistrované chovy aj keď 
chovajú iba jednu ošípanú – platí 
to pre celé územie SR.
-ŠK, zdroj: svps.sk-

Mor sa rozširuje 

 Predám seno v okrúh-
lych balíkoch.
 0902 335 309. np - 655

 Predám zajace. 
 0917 075 588.    np - 650

 R ô z n e

(Dokončenie zo str. III)



I28. jún 2021 POKROK

 TJD Príbelce – MŠK Tisovec 2:0 (1:0) 

Rozhodoval: Maroš Libiak; Góly: D – Majkút, Dobra; Zostava 
Príbeliec: Tuček, Ondrejkov, Cibuľa, Pagáč, Híveš, Celleng, Maj-
kút, Dobra, Totkovič, Melišík, Gibala, náhr.: Matikovský, Jakuš, 
Geregai, Klátik, Balík, Kurák; Diváci: 100. 

Na posledný domáci zápas dal 
domáci tréner Gluch príležitosť 
Geregaiovmu učňovi Tučekovi, 
ktorý mal za úlohu strážiť prí-
belskú svätyňu.  
Príbelce od začiatku zápasu di-

ktovali tempo hry a neúnavne 
útočili na bránu hostí. Hostia z 
Tisovca prišli s jediným úmys-
lom a to provokovať a dráždiť 
domácich futbalistov, čo sa im 
zo začiatku aj darilo, no desať 

minút pred koncom prvého pol-
času odchádzajúci Majkút po-
trestal ich provokácie najkraj-
šie ako mohol – gólom – 1 : 0.  
V druhom polčase opäť vládla 
na ihrisku diktatúra zo strany 
Príbeliec, hráči sa riadili pokyn-
mi maestra Glucha, čo sa im aj 
dokonale vyplácalo. 
Domáci zvýšili aktivitu a to pri-
nieslo aj ovocie v podobe druhé-

ho gólu, ktorý strelil Dávid 
Dobra. Po tomto momente sa 
prakticky už nič v zápase ne-
dialo. Pozitívom zápasu bolo, že 
do hry zasiahol po dlhšom čase  
aj vyliečený Marek Klátik či už 
skúsený Peter Kurák. 
Ďakujem všetkým fanúšikom, 
ktorí nám tieto tri ťažké zápasy 
držali palce, a aj napriek tomu, 
že nás nútene museli opustiť 
traja hráči, sme to zvládli a teší-
me sa na novú sezónu. Ďakuje-
me redakcii Pokrok za spolu-
prácu.  
                 - FILIP CELLENG - 

V poslednom zápase pekná výhra  

 FK S. Ďarmoty – MFK Detva 0:4 (0:2) 

Rozhodoval: Michal Schober; Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, 
Horváth, M. Nilaš, Lukács, Hriň, Vandornyik, Varholák, Krajč, 
Berec, Ďörď, náhr.: Holub, Turán. 

V značne oklieštenej zostave 
futbalisti Slovenských Ďarmôt 
privítali na svojom ihrisku za-
chraňujúcu sa Detvu, ktorá po-
trebovala naplno bodovať. 
Hostia od začiatku ukázali na 
ihrisku väčšie chcenie a túžili po 
víťazstve. Rýchlymi akciami 

ohrozovali Kaczorekovu bránu. 
Po polčase 0:2 chceli domáci eš-
te skorigovať výsledok, ale v 
46.´ a 48.´ hostia udreli ešte dva-
krát. Na sklamanie domácich 
divákov si hostia odviezli všetky 
tri body.  
                    - JOZEF ĎÖRĎ  - 

Futbal  nehodný S. Ďarmôt 

 MFK Baník Veľký Krtíš – FK Jesenské 1:1 (0:1) 

Na posledný zápas skrátenej 
sezóny nastúpil Baník znovu na 
domácom ihrisku. Trénerovi 
Mesárošovi chýbal kvôli ,,kar-
tám“ Kadiš, iným okolnostiam 
J. Havrila a Kukolík. 
Súperom Baníka bolo Jesenské, 
ktoré bolo pred zápasom pria-
mym konkurentom Baníka v 
boji o konečné tretie miesto v 
tabuľke. Pred zápasom vystrie-
dalo horúce letné počasie oc-
hladenie, čomu sa potešili oba 

kádre. Domáci začali zápas ak-
tívnejšie, v prvých 15 minútach 
nepustili Jesenské na svoju po-
lovicu. Najbližšie ku gólovému 
zakončeniu mal Havrila, ktoré-
ho zakončenie z otočky zblo-
koval päť metrov od brány hos-
ťujúci obranca. Zápas pokračo-
val v dobrom tempe aj v ďal-
ších minútach, domáci hýrili 
aktivitou s loptou na nohe, no 
bez zakončenia na bránu. Ob-
rovská šanca prišla v 22.´, kedy 

sa za obranu hostí dostal Šte-
fan, jeho zakončenie popri vy-
biehajúcom brankárovi tres-
tuhodne prestrelil Matikovský. 
Z nasledujúceho rohu zakončo-
val tiež z dobrej šance Matuška, 
no tesne nad. Priebeh hry sa na-
ďalej nemenil, pološance pribú-
dali, gól visel vo vzduchu. V 38.´ 
brvno opečiatkoval peknou 
strelou Havrila – no šťastena 
mu nedopriala dať gól. 
Po jednoznačnom priebehu hry 
v prvom polčase sa vedenia po 
prvej návšteve v domácom po-
kutovom území ujali hostia. 
Vzápätí prišla šanca na vyrov-
nanie, Havrilovu strelu obranca 
z čiary vyrazil. V 52.´ fauloval 

Rozhodoval: Erich Kaliňák; Gól Baníka: N. Havrila; Zostava Ba-
níka: Zemenčík, Gerguš, Dobrocký, Drienovský, Baláž, Koči, Ma-
tuška, N. Havrila, Dudáš, Štefan, Matikovský, náhr.: Kukolík, 
Ádam, Maslaňák, J. Havrila, Š. Koči; Divákov: 120. 

S bodom budú spokojnejší hostia
18 metrov od brány Baláž, 
priamy kop zneškodnil pozorný 
Zemenčík. Obraz hry sa v ďal-
ších minútach zmenil, hostia 
posmelení gólom boli zrazu na 
ihrisku aktívnejší a hra sa vy-
rovnala. Tréner Mesároš vys-
triedal dvoch hráčov, na ihrisko 
sa dostali Ádam a Maslaňák. 
Šance následne pribúdali na 
oboch stranách, brankári svoje 
mužstvá podržali. Zemenčík 
podržal Baník aj v 83.´ skvelým 
prečítaním úmyslu útočníka. V 
85.´ to domácim konečne vyšlo - 
na center Maslaňáka si pred 
brankára pekne nabehol Havri-
la, ktorý loptu dostal za hosťu-
júceho brankára. Do konca 
zápasu sa skóre už nezmenilo. 
V zápase, ktorý mal dobré tem-
po, museli byť spokojnejší s vý-
sledkom hostia. 
          - Ing. DENIS FODOR - 

Všetkým futbalistom okresu, samozrejme aj hráčom MFK 
Baník Veľký Krtíš (na foto), želáme krásne leto, aby nabrali čo 
najviac síl na štart do nového futbalového ročníka. 



            Výsledky V. liga D

Hnúšťa – Radzovce               2:1
Vinica – Mýtna                       2:0
V. Krtíš – Jesenské                 1:1
Málinec – Olováry                  2:2
Čebovce – S. Láza                  3:0
Buzitka – Revúca                   1:1 
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 ŠK Vinica – TJ Mýtna  2:0 (1:0) 

Hráči Vinice v prvom polčase 
nepremenili niekoľko vylože-
ných šancí, z ktorých padol as-
poň jeden gól v 28.´, keď Maroš 
Korbeľ pekne uvoľnil Antala a 
ten nezaváhal pred súperovou 

bránou a otvoril skóre - 1:0. Do-
máci mali ešte tri – štyri vylože-
né šance, no nevyužili ich na 
úpravu skóre a prvý polčas tak 
skončili s jednogólovým ve-
dením. 

V druhom polčase domáci kon-
trolovali  hru, hostia začali kon-
dične ,,odchádzať“,  čo domáca 
Vinica využila na strelenie 
druhého - víťazného gólu, keď 
po centri Halka Pobori hlavič-
koval do šibenice. V závere do-
máci stále kontrolovali hru a 
nepustili súpera na svoju polo-
vicu a udržali ste čisté konte. V 
druhom polčase diváci videli 
futbal bez väčších šancí.  

      - GABRIEL SKABELLA - 

Body zostali doma 
Rozhodoval: Norbert Pelle; Góly: D – Antal, Pobori; Zostava Vini-
ce: Kalmár, Súth, Pobori, Nagy, Antal, Skabella, Gemer, Halko, 
Róm, Ohajda, Korbeľ, náhr.: Volkovics, Bugyi.  

  TJ Jednota Málinec – OFK Olováry 2:2 (0:2) 

V poslednom kole súťažného 
ročníka 2020/21 vycestovalo 
mužstvo Olovár za svojim súpe-
rom do Málinca na ihrisko do 
Cinobane. Domáci hráči po-
trebovali získať aspoň bod, aby 
si zabezpečili postup do IV. Ligy 
sk. JUH. 
V piatej minúte vyskúšal pozor-
nosť domáceho brankára ďale-
konosnou strelou Vinger. Ten is-
tý hráč však v 15.´ ,,vyrobil“ 
chybu, po ktorej sa prvýkrát 
vyznamenal dnes výborne hra-
júci brankár Olovár Pohánka. 
Tento strelu domáceho hráča 
zlikvidoval. Hlavičku Jaďuďa v  

20.´ po centri Rácza brankár 
Málinca chytil. Pohánka sa 
opäť predviedol v 25.´, keď kryl 
strelu domáceho útočníka Rut-
kaja. Golian našiel svojou mili-
metrovou prihrávkou v 38.´ Fe-
héra, ktorý popri vybiehajúcom 
brankárovi domácich bránu 
netrafil. Čo sa Fehérovi nepo-
darilo v 38.´, urobil v 42.´, keď 
presnú Ráczovú prihrávku po-
pri vybiehajúcom brankárovi 
dal do siete – 0:1. Golianov dlhý 
center v 44.´ od vlastnej brány 
našiel Jaďuďa a ten predĺžil 
loptu na Fehéra, ktorý strelil 
svoj druhý gól v zápase. 

Domáci nastúpili do druhého 
polčasu so snahou zvrátiť stav. 
Ich útoky boli jalové a bez efek-
tu. Hlavný rozhodca v 52.´  od-
pískal proti hráčom Olovár pe-
naltu, k lopte sa postavil Rut-
kaj, avšak jeho strelu brankár 
Pohánka bravúrne zlikvidoval. 
Od tohto momentu, až do 78.´, 
sa útoky prelievali na obidvoch 
stranách . Po centri domáceho 
hráča do 16-tky v 78.´ prudká 
lupta trafila stopéra Olovár a 
skončila za bezmocným Pohán-
kom – 1:2.  Hráči Olovár kopali 
v 84.´ priamy kop, Horváthova 
tvrdá strela skončila po centri 
domáceho obrancu tesne vedľa 
žrde brány domácich. V posled-
nej minúte zápasu sa podarilo 
domácim vyrovnať na koneč-
ných  2:2. Touto remízou si 
mužstvo Málinca zabezpečilo 
postup do IV. Ligy, k čomu mu 
vedenie, realizačný tím, ako aj 
hráči Olovár gratulujú. 
               - BRAŇO DANKO – 

Viac ako spravodlivá remíza
 Rozhodoval: Richard Bálint; Góly: H – Fehér 2x; Zostava Olovár: 
Pohánka, Régi, Horváth, Drozd, Miškei, Lendvai, Rácz, Vinger, 
Golian, Jaďuď, Fehér, náhr.: Paľaga, F. Kollár, Máč, Žingor; Divá-
ci: 350. 

 • TJ Vinohrad Čebovce – TJ Santrio Láza 3:0 kontumačne 

Vedenie TJ Vinohrad Čebovce ďakuje hráčom svojich klubov 
– dospelým, dorastencom aj žiakom za účasť na tréningoch i 
zápasoch  v skončenom ročníku. Rovnako naša vďaka patrí 
všetkým funkcionárom, sponzorom, všetkým podporovateľom 
a verným fanúšikom. Veríme, že si našu priazeň zachovajú aj v 
nasledujúcom ročníku súťaže.                         - ERIK FONÓD – 

 

Súper do Čeboviec nepricestoval  

Výsledky IV. liga JUH 

S. Ďarmoty – Detva           0:4
Č. Balog – Pliešovce           5:3
Podkonice – Tornaľa         3:0
Hriňová – Poltár                0:0
Príbelce – Tisovec              2:0
Šalková  - Badín                 1:1
Hajnáčka – Medzibrod     0:1

    IV. liga JUH 

V. liga D 

1 Málinec 12 9 2 1 41:15 29
2 Revúca 12 8 2 2 28:11 26
3 Hnúšťa 12 6 3 3 20:20 21
4 Jesenské 12 5 4 3 27:24 19
5 V. Krtíš (A) 12 5 4 3 15:15 19
6 Radzovce 12 5 2 5 23:16 17
7 Čebovce 12 5 2 5 20:16 17
8 Olováry 12 3 7 2 29:28 16
9 Vinica 12 3 4 5 18:27 13
10 Buzitka 12 3 3 6 20:26 12
11 B. n. Ipľom 12 3 2 7 19:28 11
12 Láza 12 2 2 8 16:29 8
13 Mýtna 12 2 1 9 16:37 7
14 Klenovec 0 0 0 0 0:0 0

6. liga
1 O. N. Ves 13 10 2 1 63:9 32
2 M. Kameň 13 10 2 1 46:11 32
3 K. Kosihy 13 9 1 3 44:30 28
4 D. Lom 13 9 1 3 40:18 28
5 D. Strehová 13 7 2 4 44:19 23
6 Sklabiná 13 7 1 5 40:24 22
7 Bušince 13 7 1 5 36:40 22
8 Nenince 13 6 1 6 34:33 19
9 S. Plachtince 13 4 4 5 32:29 16
10 Želovce 13 4 2 7 27:40 14
11 Lesenice 13 4 1 8 33:46 13
12 Hrušov 13 3 0 10 25:59 9
13 Záhorce 13 2 0 11 20:68 6
14 M. Zlievce 13 0 0 13 7:65 0

 Predáme celistvý pozemok s výmerou 3963 m2 
v pri križovatke smer na Selce. Pozemok je v jednom celku v 
tvare písmena Z.  Prístup k nemu je po poľnej ceste vedúcej 
od cesty III. triedy. Na druhej strane oproti je záhradkárska 
osada. Vlastník parcely uvažuje s minimálnymi nákladmi 
zriadiť na tomto pozemku ďalšiu záhradkársku osadu. 
Ponuková cena je za celú parcelu po jej rozmeraní na jed-
notlivé záhradky.  Cena: 8 000 €, dohoda možná.  

Ing. Milan Chamula Nataly reality, s.r.o., Nemocničná 3, 
Veľký Krtíš,  0905 358 389                                      np - 652

1 PODKONICE 13 12 0 1 40:9 36
2 Badín 13 8 3 2 30:11 27
3 Príbelce 13 8 3 2 28:9 27
4  Tornaľa 13 7 3 3 25:16 24
5 Šalková 13 7 1 5 22:18 22
6 S. Ďarmoty 13 6 2 5 25:24 20
7 Č. Balog 13 5 5 3 37:31 20
8 Pliešovce 13 5 3 5 29:19 18
9 Poltár 13 4 4 5 18:21 16
10 Medzibrod 13 5 1 7 16:30 16
11 Hajnáčka 13 3 3 7 16:23 12
12 Detva 13 3 1 9 20:35 10
13 Tisovec 13 2 0 11 17:47 6
14 Hriňová 13 1 1 11 6:36 4
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FK Záhorce – OFK Stredné Plachtince 2:1 (2:0) 
Nepremenených šancí bolo viac 

Rozhodovali: Zolczer, Kalmár, Ďurčov; Góly: D – M. Oláh, M. 
Rég; H – M. Parkáni; Zostavy: D – Motoška, Jánošík, Karasy, P. 
Kováč, K. Kristián, Maruškin, Béreš, S. Kováč, Rég, Šoltys, Oláh, 
náhr.: Dudáš, Berky. 
H – Kelemen, Weisenpacher, Tomaškin, Holovic, Andok, Lenárt, 
Faršang, Řehák, M. Parkáni, Balík, T. Parkáni; Diváci: 20. 
Záhorské mužstvo sa snažilo o reparát po minulotýždňovej ne-
šťastnej hre v Bušinciach, kde na zápas nastúpili v oslabenej zo-
stave. Domáci nechceli, aby sa situácia opakovala a už v prvom 
polčase sa vzchopili a začali náporom na strednoplachtinských 
hráčov – prvý polčas skončili dvomi gólmi. 
Výsledok  za domácich mohol byť aj vyšší, no treba pochváliť aj 
súpera, ktorý mal dosť šancí – no mnohé z nich nepremenil. Patrí 
im však poďakovanie za odohratie seriózneho zápasu. 
Vedenie FK Záhorce ďakuje svojim hráčom, ktorí sa zúčastňovali 
tréningov, chodili na zápasy a venovali svoj čas záhorskému fut-
balu na úkor svojho voľného času, ktorý mohli stráviť s rodi-
nami.                                                                    - JOZEF KARASY –  

OFK Dačov Lom – FK Bušince 4:1 (0:1) 
Posledný zápas v Dačovom Lome 

Rozhodovali: Budinec, Fajčík, Kojnok; Góly:  D Turan, Meľaga 
2x, Jambrich; H – Horváth; Zostavy: D – Cesnak, Melaga, Turan, 
Zuzin, Výboch, Priškin, Pohorelec, Kubolek, Jambrich, Židík, To-
majda, náhr.: Chovan, Sýkora, Bariak, Matejkin; H – A. Bablena, 
Galamb, R. Bablena, Horváth, Jakubec, Kalmár, Herceg, D. 
Botoš, Rácz, Makči, Görči, náhr.: Lukáč, S. Botoš; Diváci: 30. 
Domáci navnadení výhrou spred týždňa chceli potvrdiť svoje am-
bície. Hostia pricestovali iba desiati a zápas sa mal odohrať v du-
chu hry - ,,mačky s myšou“, ale opak bol pravdou. Domáci zo za-
čiatku dobre začali a tlačili na hostí, vypracovali si množstvo šan-
cí. Hosťujúci brankár bol veľkou prekážkou pre domácich, aby 
sa gólovo presadili. Hostia strelou spoza 16-tky viedli 0:1 – a tak 
sa aj skončil I. polčas. 
V druhej časti hry pomohlo umývanie hláv v  šatni a dačovlo-
mianski futbalisti nakoniec ,,nasúkali“ hosťom štyri kúsky na 
cestu domov. Škoda samostatných nájazdov, ktoré skončili na 
brvne, resp. na tyči brány súpera. Ďakujeme domácim futbalis-
tom za výkon a tešíme sa na novú sezónu. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa starali o chod klubu a samozrejme ďakujeme za 
spoluprácu redakcii Pokrok.                                – JÁN BARIAK – 

Nenince – FO Malé Zlievce 4:1 (2:0) 
Otec so synom rozhodli zápas 

Rozhodovali: Ďuriš, Szabó, Dobos; Góly: D – Vršánsky, G. P. Vr-
šánsky 2x, Nagy; H - Jaso; Zostavy: D – Molnár, Gerbáč, G. Vr-
šánsky, Sztrigán, Vido, Zahorec, Lörinc, Nagy, P. G. Vršánsky, 
Sliacky, Varga, náhr. Húšťava; H – Butor, Mucha, Dibala, Javor-
ský, Gondáš, Vámoš, Strenátka, Janíček, R. Oláh, György, Jaso, 
náhr.: Križan, J. Oláh, Filkus; Diváci: 35. 
V poslednom kole 6. Ligy DOSPELÝCH privítali domáci hráči z 
Neniniec mužstvo z Malých Zlievec. Domáci na posledný zápas 
nastúpili v oklieštenej zostave. Do hry musel nastúpiť aj tréner 
domáceho mužstva Gabriel Vršánsky. Hneď v úvode zápasu si 
domáci vytvorili niekoľko šancí a v 7.´sa presadil P. Vršánsky, 
ktorý spoza 16-tky vystrelil na bránu hostí – 1:0. Po góle domáci 
koordinovali hru, držali loptu na svojich kopačkách. Futbal sa 
hral skôr pomalým tempom, hostia sa statočne bránili. V 37.´ po 
rohovom kope krásnou strelou z voleja zvýšil skóre sám tréner 
Vršánsky.  

V druhom polčase hneď v 46.´ po peknom úniku Á. Nagya domá-
ci zvýšili stav zápasu na 3:0. Ďalší gól pridal do brány syn trénera 
domácich G. P. Vršánsky, ktorý sa najlepšie zorientoval v 16-tke a 
pohotovou strelou zvýšil stav na 4:0. Po štvrtom kole domáci ub-
rali na otáčkach, čo využili hostia a začali si vytvárať šance, pri 
ktorých sa musel vyznamenať aj domáci brankár. Nakoniec sa 
podarilo hosťujúcemu mužstvu streliť čestný zaslúžený gól z 
akcie – a tak sa zápas skončil výsledkom 4:1. 
Vedenie TJ Nenince ďakuje domácim hráčom za dobrý výkon a 
hosťom za korektný prístup ku hre.            - MICHAL TÖRÖK – 

TJ Partizán Hrušov – FK Lesenice 3:5 (1:1) 
Hrušovčania chcú udržať futbalovú tradíciu 

Rozhodoval: Balga, Zaťko, Zöllei; Góly: D – J. Drozdík, 
Červenák, Klacso - vlastný, H – Celleng - vlastný, M. Babka, Vr-
bovkai, Macko, Petrovič; Zostavy: D – Mišt, Brindza, Korpáš, 
Klacso, J. Čevenák, Konc, Velebný, Konček, Števko, J.  Drozdík, 
Kováč, náhr.: R. Červenák, D. Drozdík, Santoris; H – Vrbovkai, 
Macko, Varga, Petrežil, Celleng, Zs. Kollár, J. Kollár, Husár, M. 
Babka, Strihó, Peterzsely, náhr.: Petrovič, Oláh, Galčík, Villám, 
Németh, Varközi, Bartoš; Diváci: 30. 
Začiatok prvého polčasu mali viacej z hry domáci, lebo na jeho 
úvod nastúpili iba deviati hostia z Leseníc. Hrušovčania siv pr-
vých dvadsiatich minútach vytvorili viacej šancí, útočili na bránu 
súpera, ktorý im pomohol svojim vlastným gólom - po skrumáži 
pred hosťujúcou bránou sa nešťastnou náhodou odrazila lopta od 
hráča Leseníc, ktorý dal gól do vlastnej brány. Po tomto 
,,vlastencovi“ Hrušovčanom svitla nádej na víťazstvo, no situácia 
sa ďalej nevyvíjala podľa ich predstáv. Opustilo ich šťastie, keď v 
závere polčasu sa dostal do úniku skúsenejší hráč M. Babka  a in-
dividuálnym prienikom neomylne obišiel brankára Hrušova a 
stav vyrovnal – 1:1. 
V druhom polčase Hrušov optimisticky nasadil ešte vyššie tempo 
– hráči si boli vedomí svojich možností a to, že môžu zápas vy-
hrať, čo potvrdil J. Drozdík, ktorý prekvapil lišiackou strelou 
brankára súpera - našiel škulinku medzi ním a sieťou jeho brány 
– 2:1. Žiaľ, hrušovským dlhodobým nedostatkom, ktorý sa preja-
vil aj v tomto zápase, je neudržanie si získaného náskoku vo ve-
dení. Už po desiatich minútach domáci inkasovali gól zo značky 
pokutového kopu – na 2:2 vyrovnal M. Vrbovkai v 61.´ Domácim 
sa  podarilo zvýšiť ešte na 3:2 z rohového kopu hlavičkou J. 
Červenáka, ktorý bol o kúsok vyšší ako súperova obrana. Zopa-
kovala sa neutešená situácia pre domácich – hoci ojedinelá - keď 
hosťujúci hráči centrovali loptu do pokutového územia a loptu 
dostal na kopačku Macko, ktorý nezaváhal a skóroval – 3:3.  V 
týchto chvíľach sa rozhodoval zápas a vlastný gól Hrušova na po-
hode hráčom nepridal - 3:4. Piaty gól prišiel na koniec zápasu – 
ako definitívna bodka M. Petroviča. Peknou lobovanou strelou 
strhol víťazstvo na stranu hostí. 
V mene vedenia klubu ďakujeme všetkým hráčom za účinkova-
nie v skončenom ročníku. Sme radi, že chodili na zápasy, hoci 
oslabení tým, že sa netrénovalo a mužstvo nemalo šancu sa patrič-
ne zohrať a vytvoriť kolektívnu súdržnosť. Napriek tomu a dlhej 
prestávke na majstrovské zápasy nastupovali prakticky stále tí istí 
hráči, ktorí si plnili svoje povinnosti v rámci svojich síl a možností. 
Ďakujeme divákom za návštevu našich zápasov, a že nás povzbu-
dzovali. Privítame od všetkých konštruktívne podnety a názory 
na to, ako uchovať, reps. znovu  oživiť dlhoročnú  futbalovú 
tradíciu v Hrušove. Radi vo svojom mužstve privítame nových 
hráčov, ktorí by obliekali náš dres a hrali na našom kvalitnom ih-
risku. Po zápase sme si našli chvíľu a sadli na krátku debatu s ve-
dením mužstva i starostom obce, ktorý sa nám snažil vliať opti-
mizmus aj v týchto neľahkých chvíľach povzbudzujúcimi slova-
mi i sľubom, že bude aj naďalej podporovať túto skvelú hru, 
akou futbal rozhodne je.                           - DOMINIK DROZDÍK - 

6. liga DOSPELÍ

(Pokračovanie na str. IV)


