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Deň otvorených dverí bol ur-
čený pre všetkých záujemcov. V 
jeho úvode ho poctil svojou 
návštevou riaditeľ Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny V. 
Krtíš Ing. Marián Balko, pri-
mátorka mesta Modrý Kameň 
Ing. Mária Bednárová, riaditeľ 
Strednej odbornej školy Ing. 
Ján Valocka a ďalší VIP hostia. 
Milým spestrením bola prítom-
nosť bývalého starostu Malého 
Krtíša, pána Viliama Bayera, 
bez ktorého by tu náš závod ne-
stál. 
V ostatných rokoch bola počas 
DOD výroba pozastavená, no 
tento krát bol zorganizovaný 
počas plnej prevádzky. Pre-
hliadka výrobného závodu bola 
preto o to autentickejšia, že sme 
výrobu posilňovacích strojov 
mali možnosť vidieť počas 
všedného pracovného dňa. 
Frekventovane nás míňali vyso-
kozdvižné vozíky, pohľadom 
sme analyzovali rozsiahle 
skladové priestory, tipovali po-
čet aktívnych kódov v nich  a 
zoznámili sa s interným systé-
mom KANBAN, ktorý bol na-
vrhnutý tak, aby bol logistický 

tok čo najefektívnejší. Náv-
števou nás sprevádzal koordi-
nátor oddelenia kovovýroby 
Milan Knápek, ktorý po obsaž-
nom výklade ochotne odpove-
dal na otázky všetkých návštev-
níkov. Ešte v úvode návštevy 
nás v prezentačných priesto-
roch previedol jednotlivými po-
silňovacími zariadeniami, ktoré 
sú zamestnancom spoločnosti k 
dispozícii ako firemná posilňov-
ňa.
Prehliadkou nás prevádzal aj 
samotný riaditeľ závodu 
Franco Pontone, ktorý našu po-
zornosť upriamil tiež na sklad 
hotových výrobkov, ktorý bol 
vybudovaný oproti závodu 
TECHNOGYM v roku 2019. 
Nebola to však posledná inves-
tícia v Malom Krtíši, tento me-
siac závod spúšťa novú výrob-
nú linku, na ktorej sa budú vy-
rábať dva nové modely strojov 
pre domácnosti. Technogym sa 
tak na Slovensku naďalej roz-
rastá.
V čase návštevy nám HR 
manažérka Zuzana Čonková 
Volentierová povedala, že v tej-
to chvíli odvádza svoju prácu 

435 zamestnancov, pričom od 
júla ich bude opäť viac. Ženy 
sú zastúpené vo všetkých oblas-
tiach - od administratívy až po 
výrobu a to na rozličných 
pracoviskách. 
Počas DOD spoločnosti TECH-
NOGYM sme tak na vlastné 
oči videli, ako z dlhého kusa že-
leza vzniká majstrovské dielo, 
wellness zariadenie, ktoré putu-
je k zákazníkom do domácnos-
tí, špičkových posilňovní, či 
zdravotníckych centier po 
celom svete. Cestou k finálnej 
podobe ale prejde desiatkami 
párov šikovných rúk a pozor-
ných očí ľudí pracujúcich v  
zaujímavom segmente výroby. 
Z kovovýroby sme postupne 
prešli k oddeleniu lakovne, kde 
sme na vlastnej koži okúsili tep-
lo vyžarované z vypaľovacej 
pece. Napokon sme sa dostali 
na montáž, kde zamestnanci 
jednotlivé komponenty sklada-

jú do finálnej podoby a pripra-
vujú wellness zariadenia na 
export. 
Po našej návšteve rovnaký 
okruh výrobnou halou absolvo-
vali aj záujemcovia z radov 
širokej verejnosti, prevažne ab-
solventi stredných škôl, mladí 
ľudia i ľudia v produktívnom 
veku, ktorí mali v tento deň 
záujem dozvedieť sa viac, či už 
o závode samotnom, ale rov-
nako aj o pracovných príleži-
tostiach. Spoločnosť TECH-
NOGYM rozširuje svoju výro-
bu o ďalšie produkty, naberá 
nových zamestnancov a ponú-
ka prácu v stabilnej spoločnosti 
za zaujímavých podmienok, s 
bohatým benefitným progra-
mom a možnosťou kariérneho 
rastu.

Keď sme sa na konci mája rozprávali so zamestnankyňami oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti 
TECHNOGYM pri náborovej aktivite priamo v meste Veľký Krtíš, prezradili nám, že v júni spoloč-
nosť chystá otvoriť svoje brány, a aj prostredníctvom nášho týždenníka pozvali širokú verejnosť na 
Deň otvorených dverí (DOD) do výrobného závodu v Malom Krtíši. V piatok18. júna sme boli pozva-
ní na DOD aj my, preto sa s týmto zážitkom s vami radi podelíme. V závode sme strávili takmer dve 
hodinky a na konci návštevy sme sa spolu s ďalšími pozvanými hosťami zhodli, že sme práve spoločne 
videli špičkový závod svetových parametrov.

Technogym privítal širokú verejnosť 

-Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Ak máte o prácu v TECHNOGYME záujem aj vy, kontaktujte 
tel. číslo  047/48 12 200, kde vás prepoja na jednu zo zamestnan-
kýň personálneho oddelenia alebo využite možnosť zaslania vášho 
životopisu priamo na mailovú adresu
 personalne@technogym.com.

Riaditeľ závodu 
Ing. FRANCO PONTONE 
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IV. stupeň varovania ↔ II. stupeň varovania ↔ II. stupeň ostražitosti* ↔

III. stupeň varovania ↔ I. stupeň varovania ↔ I. stupeň ostražitosti* ↔

Fáza 3 Fáza 2 ↔ Fáza 1 Fáza 0

Opatrenia PP Prvá pomoc++ ↔ Prvá pomoc+ ↔ Prvá pomoc ↔

1
100% CCP max 1 100 €  (alebo 
80 % CCP pri prekročení limitu Š P)   

              
↔ 80 % CCP max 1 100 € ↔ 80 % HM max 880/1 100 € (KZ) ↔

2
330/420/510/600/690/780/870 € 

(-príjem z PP), pokles tržieb 
20/30/40/50/60/70/80 + %

↔
270/450/630/810 €                         

(-príjem z PP), pokles tržieb 
20/40/60/80 a viac %

↔
180/300/420/540 €,                                

pokles tržieb 20/40/60/80           
a viac %            

↔

3A
100 % CCP max 1 100 €             

(alebo 80 % CCP pri prekročení 
limitu ŠP)    

↔ 80 % CCP max 1 100 € ↔ 80 % HM max 880 € ↔

3B

100 % CCP (alebo 80 % CCP pri 
prekročení limitu ŠP) max    

330/420/510/600/690/780/870 €      
pokles tržieb 

20/30/40/50/60/70/80 + % 

↔ neuplatňuje sa ↔ neuplatňuje sa ↔

4A/B 360 €                                                            
( - príjem z PP DVP, ID) ↔ 315 €                                                            

( - príjem z PP DVP, ID) ↔ 210 € ↔

Poznámka
* Nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring je najviac 39 okresov
** Ž iaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoringu je aspoň 40 okresov  

Stupeň v CA
  monitoring**
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COVID automat (CA) ↔  Prvá pomoc  (PP) júl - december 2021

Z dôvodu zvýšenia efektivity 
poskytovania finančných pros-
triedkov pri kompenzácii dô-
sledkov vypuknutia pandémie 
Covid 19 sa menia pravidlá vy-
plácania finančných prostried-
kov v rámci NP Prvá pomoc v 
období júl – december 2021. 
Prepojenie poskytovania fi-
nančných prostriedkov s Covid 
automatom bude realizované v 
štyroch fázach. V prípade naj-
lepšej epidemiologickej situácie, 
bez stupňa ostražitosti a varo-
vania bude realizovaná len fáza 
monitoringu (neuplatňuje sa 
žiadna podporná schéma). Ak 
nastane situácia 1. a 2. stupňa 
ostražitosti, bude sa uplatňovať 
Nástroj Prvej pomoci bez opa-
trenia 3B (podmienky viď. ta-
buľka). Vyhlásením stupňa va-
rovania 1. a 2. sa spúšťa sché-
ma vyplácania v zmysle ná-
stroja Prvá pomoc + bez opa-
trenia 3B (podmienky viď. ta-
buľka). Ak nastane situácia III. 
a IV. stupňa varovania, bude 
poskytovaná najintenzívnejšia 
pomoc – Prvá pomoc ++ vráta-
ne opatrenia 3B.
Keďže Covid automat je aktu-
alizovaný na týždennej báze, na 
priradenie príslušného stupňa 
pre určenie fázy prvej pomoci 
na daný kalendárny mesiac bu-

de rozhodujúci prevažujúci po-
čet dní v danom stupni (Me-
dzimesačný prechod medzi sa-
motnými fázami je možný naj-
viac o dve fázy).
Zároveň by sme chceli upozor-
niť žiadateľov, ktorí nemajú 
povinnosť platiť sociálne od-

vody, aby sa dobrovoľne poistili 
(poistení musia byť minimálne 
polovicu mesiaca, za ktorý po-
moc žiadajú a poistenie musí 
trvať). Ak sa dobrovoľne pois-
tia, budú môcť žiadať o prís-
pevok z opatrenia 2.
21. 6. 2021 bol schválený Doda-

Zmeny v poskytovaní NP  Prvá pomoc 
tok č. 3 k Schéme štátnej po-
moci pre dočasnú pomoc na 
podporu a udržanie zamest-
nanosti  a podporu samostat-
ne zárobkovo činných osôb v 
období situácie spôsobenej 
nákazou COVID-19 zmeny 
výšky pomoci z 2 miliárd 
EUR na 3 miliardy EUR.

-Ing MARIÁN BALKO, riaditeľ ÚPSVaR Veľký Krtíš-

Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť, 
ak zablúdil, ak nedošiel kam mal. 

Na tej poslednej sa stopa zrazu tratí 
a nieto návratov tam, odkiaľ prichádzal. 

 Aj po troch rokoch nás veľmi bolí jeho
 odchod a veľmi nám stále chýba 

náš milovaný manžel, otec a starký 
OTOKAR NOVÁK z Veľkého Krtíša. 

V týchto dňoch si viac ako inokedy 
pripomíname, že nás náhle a nečakane opustil 1. júla 2018 

vo veku nedožitých 61 rokov. Stále na Teba myslí manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina.

Zostala nám láska a krásne spomienky 

 – prepojenie prvej pomoci na Covid automat

Zastalo srdce, utíchol hlas, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Len ten, kto stratil toho, koho mal 
rád, pochopí, čo je bolesť, 
žiaľ a strata. Len smútok, 

žiaľ a slzy v očiach ostali nám, 
keď Teba niet. No v spomienkach a zážitkoch 

zostaneš tu s nami. Aj každý deň, keď odchádza, 
nezabúdame na chvíľu, že si tu s nami.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 

že dňa 3. 6. 2021 nás vo veku 79 rokov opustil 
LADISLAV TAKÁČ z Neniniec. 

S našim drahým zosnulým sa navždy lúči smútiaca rodina. 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 

priateľom a všetkým, za účasť na poslednej rozlúčke
 ako i za kvetinové dary.

 Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
Opustili nás           
22. 6. Imrich Zaťko 1961 z Kiarova
23. 6. Elena Mesárošová 1951 z M. Kameňa 
25. 6. Michal Horniak 1929 zo S. Plachtiniec
27. 6. Jaroslav Bielený 1945 z D. Príbeliec  
                                                       Odpočívajte v pokoji! 

Dňa 29. júna 2021 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, 

starý otec a pastarký 
JÁN KOKAVEC z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Rok bez Teba

Navždy budeš žiť v našich spomienkach 

Predaj palivového dreva – váš odvoz.
 0903 568 064 

np-661

monitoring 1. stupeň ostražitosti 
2. stupeň ostražitosti

1. stupeň varovania
2. stupeň varovania

3. stupeň varovania
4. stupeň varovania
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Naša dobrá priateľka Milka sa dožila 30. 
júna t. r. 75 rokov. Je to úžasná a starostli-
vá žena, ktorá okrem svojim najbližších 
rozdáva svoje srdce a lásku celému okoliu 
– a aj nám, priateľkám, ktoré sme ďaleko 
od nej. Ale diaľka je pre nás relatívny 
pojem, vďaka telefónom sme blízko. Každé 
zabolenie, problém - a horúca linka fungu-
je. Milka každej poradí a pomôže. Jej úp-
rimnosť a dobrota nemá hraníc. Ktokoľvek 
spomenie jej meno rozžiaria sa mu oči 
vďačnosťou a úctou k tejto žene. Pani uči-
teľka Milka Kotianová, alebo ako ju my, 
priateľky, voláme náš CYRKO, s úsmevom 
prijíma pohľadnice na Cyrila, ktoré od nás 
dostáva. Poďakuje sa, vie, že je to z lásky. 
Je tomu už 60 rokov, keď sme nesmelo po 
sebe pokukávali pred bránou Pedagogickej 
školy v Lučenci. Naše kroky smerovali do 
1. A triedy, kde nás čakal náš nový triedny 
učiteľ. Už v druhom ročníku vznikali úžas-
né priateľstvá, ktoré vydržali až po maturi-
tu a trvajú stále ešte aj po šesťdesiatich ro-
koch. V škole mala prívlastok bifľoška, lebo 
stále sedela nad knihami a vo voľnom čase 
háčkovala, plietla a vyšívala. To sme si vte-
dy neuvedomovali, že chúďa polosirôtka, 
aby mohla študovať, bola odkázaná na 
štipendium. Večer žiaci na študovni tajne 
vystrájali a spestrovali si život na internáte. 
Nezabudnuteľné boli vychádzky do parku 
pod dohľadom prísnej vychovávateľky, kto-
rá ich strážila ako oko v hlave. Aj naša 
Milka občas sedávala sama v lavici, my 
sme jej pozerali cez plece a sledovali ju ako 
píše list s krásnymi kresbami svojmu man-
želovi Jankovi. Aj náš dobrý triedny učiteľ 
nás strážil a ,,žehlil“ za nás malé prešľapy. 
Úspešne sme zmaturovali celá trieda a po 
maturite sme sa rozlietli po celom Sloven-
sku. A kto sa prvý vydal z triedy? Predsa 
naša Milka za milovaného Janka. Aj os-
tatné si založili rodiny. Keď deti odrástli, 
začali sme sa stretávať pravidelne každých 
päť rokov a tešili sme sa jedna na druhú. 
Hlavným organizátorom bola vždy naša 
Milka. Jej úžasné zákusky a torty udivovali 
nielen nás, ale aj personál, kde sme mali 
stretnutie. Na mieste stretnutia je vždy prvá 
a všetkých nás víta. Na týchto stretnutiach 
ožívajú spomienky na školu, život na inter-

náte a nezabudneme si nikdy zaspievať na-
šu častušku zo stužkovej, v ktorej si pripo-
menieme naše vylomeniny. Milka má kon-
takty na všetky spolužiačky, nezabudne ani 
na jedny narodeniny, meniny, Vianoce či 
Veľkú noc – vieme na stopercent, že príde 
od nej pohľadnica. O telefonátoch ani 
nehovorím – s každou z nás je v kontakte 
ešte aj s dievčatami, ktoré žijú v Čechách. 
Môžeme sa jej pochváliť, posťažovať, ona 
nás vypočuje, potom poradí, poteší a keď 
treba, pomôže. Každý telefonát končí smie-
chom a úľavou na duši, že sme počuli 
spriaznenú dušu. Nezabudla ani na priateľ-
ky, ktoré nás už opustili. S mnohými sa roz-
lúčila krásnou spomienkovou rečou pri ra-
kve za celú triedu. Vďaka nej vieme, že náš 
ešte žijúci profesor slovenčiny na nás 
spomína ako na triedu najkrajších a naj-
lepších dievčat na škole. Vďaka nej spomí-
name na jeho hodiny a obdivujeme jeho 
múdrosť a rozhľad aj vo vysokom veku. 
Všetky kamarátky s láskou a veľkou úctou 
sa pred ňou skláňame. Vieme, že jej zdravie 
je podlomené, ale ona sa nikdy nesťažuje, 
nikdy ju nič nebolí, svoje bolesti a smútok 

skrýva hlboko vo 
vnútri svojho bo-
ľavého srdiečka.
Ale nás, Milka, 
neoklameš, my 
všetky vieme, čo 
si prežila vo 
svojom živote, 
ako Ťa trápi 
Tvoje srdiečko, 
že zubatá siahala 
po Tebe, ale Ty si 
úžasná bojovníčka a 
len tak ľahko sa nedáš! Nás utešuješ, aby 
sme sa nepoddávali chorobám, povzbudzu-
ješ nás k životu, dodávaš nám optimizmus, 
humor a na seba zabúdaš.  Milka nadov-
šetko miluje svoju rodinu, manžela, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá. Často o nich roz-
práva a my ich poznáme po mene. Ony jej 
lásku vracajú celým srdcom, lebo babka a 
dedko sú pre nich všetkým. okrem rodiny 
milovala aj prácu v materskej škole a deti 
milovali ju. I keď je na dôchodku, chodí 
medzi ne, aby si potešila srdiečko pravej 
pani učiteľky. 

Je spriaznenou dušou všetkých nás 
Oslávenkyňa EMÍLIA KOTIANOVÁ z Kamenných Kosíh 

Drahá Milka, chráň si svoje choré srdiečko, aby ešte dlho bilo pre Tvojho dobrého manže-
la Janka, Tvoje dobré deti, vnúčatá, pravnúčatá, susedov – a aj pre nás, Tvoje verné 
priateľky. S kyticou ruží chceme Ti priať veľa zdravia, šťastia a lásky úprimne Ti zaželať. 
Všetko dobré, čo Ti život prináša, nech dokážeš s úsmevom prijímať, o veľkých veciach 
nech vieš snívať a deň za dňom šťastne si užívať. S láskou Ti prajú Tvoje priateľky: Lida – 
Dubči, Dana, Marienka – Koval, Milka – Fungy, Vlasta – Langoš, Vlasta - Konôpka, Jel-
ka, Tonička, Božka, Miladka, Marienka – Džony, Gabika, Elenka – Lišo, Marta – Kula, 
Elenka – Kokavec, Lena, Marika – Anné, Katka, Elenka – Kunštár, Valika, Olinka, Valika 
– Samson, Vierka – Oravec, Irenka – Vacul a náš profesor Mirko Vaňo.  

Tretí týždeň úmorných horúčav so 
sebou priniesol aj požiare typické 
pre toto obdobie. Tie každý rok 
vznikajú na poliach či pri žatvách. 
Hasiči zo stanice v M. Kameni za-
sahovali najprv vo štvrtok v 
Záhorciach, kde bol ohlásený 
požiar kombajnu. K výjazdu 
profesionálov boli privolaní aj 
miestni dobrovoľnícki hasiči. Po 
príchode na miesto zásahu bolo 
prieskumom zistené, že sa jednalo 
o vznietenie prašných usadenín v 

motorovom priestore, ktoré do prí-
chodu príslušníkov HaZZ uhasili 
členovia DHZO Záhorce použitím 
jedného „D“ prúdu vody. Prísluš-
níci HaZZ následne motorový 
priestor prekontrolovali pomocou 
termokamery pre možné skryté 
ohniská požiaru.
Dňa 29. 6. hasili profesionáli, kto-
rým aj v tomto prípade pomáhali 
dobrovoľníci z DHZO Príbelce, 
požiar suchej trávy v extraviláne 
obce Čebovce. Príslušníci a členo-

via DHZO na mieste zásahu požiar 
uhasili použitím vysokotlakých 
prúdov vody z cisternových auto-
mobilov a jednoduchých hasiacich 
prostriedkov.

V Sklabinej „len“
 materiálne škody 
Minútu po štrnástej 24. 6. bol ohlá-
sený požiar rodinného domu v 
Sklabinej. Na miesto boli vyslaní 
šiesti hasiči z OR HaZZ V. Krtíš, 
ktorí sem prišli na dvoch autách. 
Okrem nich boli na miesto požiaru 
vyslaní aj DHZO Príbelce a DHZO 

Záhorce. Ako sa zistilo, príčinou 
vzniku požiaru bol elektrický 
skrat. Požiar bol uhasený dvomi C 
prúdmi vody a dvomi vysoko-
tlakovými prúdmi za súčasného 
rozoberania konštrukcií a pries-
kumu pomocou termokamery. Pri 
požiari boli hasičmi použité auto-
nómne dýchacie prístroje. Násled-
kom požiaru vznikla majiteľovi 
prístavby rodinného domu priama 
materiálna škoda predbežne vy-
číslená na 15 000 €. Pri požiari ne-
došlo k zraneniu žiadnych osôb.

Horúčavy priniesli aj letné požiare 

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -

Oslávenkyňa Milka (druhá zľava v hornom rade) so svojimi milovanými spolužiačkami.
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Konala sa 12. júna 2021 v obci 
Veľká Ves nad Ipľom, za úzkej 
spolupráci s obcou a DHZ Veľ-
ká Ves nad Ipľom. Tentoraz sa 
konala v obci, kde miestni 
dobrovoľní hasiči len nedávno 
obnovili svoju činnosť po 
dlhoročnej stagnácii. Spoločne s 
miestnou samosprávou prejavi-
li záujem nielen o spoluorgani-
zovanie súťaže, ale aj o súťaže-
nie, za čo si zaslúži celé druž-
stvo, ako i vedenie DHZ Veľká 
Ves nad Ipľom pochvalu a 
uznanie. Nebolo najjednoduch-
šie dodržať všetky stanovené 
opatrenia pre usporiadanie sú-
ťaže, avšak dnes môžeme pove-
dať, že sa to oplatilo a vydarilo. 
V rámci súťažnej činnosti čle-
nov DHZ v okrese sme doteraz 
evidovali záujem približne z 8 - 
9 DHZ, tento rok sa súťaže zú-
častnili 4 DHZ v kategórii mu-
žov, bez kategórie žien a doras-
tu. Spôsobila to najmä situácia, 
kedy sa ľudia nemohli stretá-
vať a medziľudské vzťahy troš-
ku upadli ako aj kondícia čle-
nov družstiev a v mnohých 
prípadoch je to spôsobené od-

chádzaním za prácou mimo 
okresu a absenciou tréningov a 
spoločnej prípravy. 
Celá súťaž prebiehala v duchu 
rodinnej atmosféry prítomných 
členov DHZ. Bolo cítiť radosť z 
možnosti stretnutia sa, očaká-
vanie z vydarených súťažných 
disciplín, napätie pri požiar-
nom útoku. Organizátorom ha-
sičského športového podujatia 
bola Územná organizácia 
Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny Slovenskej republiky (ÚzO 
DPO SR V.Krtíš) vo V. Krtíši. 

Podujatie otvoril Ján Brloš, ta-
jomník UzO DPO SR V. Krtíš, 
prítomným sa prihovoril sta-
rosta obce Ing. Ladislav Kerata 
a povzbudivými slovami i Mgr. 
Anita Galčíková, predsedníčka 
ÚzO DPO SR vo V. Krtíši. 

Družstvá nastúpili na súťažné 
disciplíny - požiarny útok a 
štafetový beh. Každé družstvo 
súťažilo na dva pokusy, v rámci 
ktorých dosiahli pekné výsled-
ky a časy. 
Umiestnenie bolo napokon na-
sledovné: V kategórii muži zví-
ťazil DHZ Príbelce, na druhom 
mieste skončilo DHZ Chrastin-
ce, na treťom DHZ Želovce a 
na štvrtom DHZ Veľká Ves nad 
Ipľom.
Podujatie bolo zrealizované v 
rámci úspešného projektu ÚzO 
DPO SR Veľký Krtíš s názvom 
„Hasičský rok 2021“, s finanč-
nou podporou VÚC BBSK, a 
tiež zo zdrojov ÚzO DPO SR.  

O čo menej súťažiacich, o to viac nasadenia a odhodlania  
ÚZEMNÝ VÝBOR DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SR VEĽKÝ KRTÍŠ, Prše 723, 992 01  MODRÝ KAMEŇ

Rok 2020 bol náročným a neobvyklým rokom, kedy okrem mnohých aktivít v okrese, bola aj  športová činnosť členov 
DHZ úplne pozastavená. Našťastie sa elán a chuť dobrovoľných hasičov zo súťaženia v hasičskom športe nevytratila 
a konečne po uvoľnení opatrení sme mohli opäť zorganizovať Okresnú súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). 

  - Mgr. ANITA GALČÍKOVÁ, predsedníčka ÚzO DPO SR V. Krtíš -   

Ťažko na cvičišti - ľahko na bojišti 
- týmto pravidlom sa riadia aj dobrovoľní hasiči.  

V okresnom kole DHZ si zmerali sily DHZ Želovce, Veľká V.  n. I., 
Chrastince a Príbelce, kde posledne menovaný DHZ  odchádzal s ví-
ťazným pohárom - v rukách veliteľa DHZ Ing. Jána Parkániho. Pri 
ňom Pavol Mišt, veliteľ, Mgr. Anita Galčíková, predsedníčka a Ján Br-
loš, tajomník UzO DPO SR V. Krtíš. 
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100 % úspešnosť a diplom so 
zlatou medailou získali:

1. ročník - Mateo Cina,  
2. ročník -Nela Košičiarová, 
Adam Baláž, Katarína Hruško-
vá, Richard Nyifor, Táňa Paľo-
vová, Tomáš Petrovský, Hana 
Poláková, Juraj Havrila, Melá-
nia Pelčová, Alexandra Resutí-
ková, 
Diplom so zlatou medailou zís-
kali aj žiaci:

1. ročník - Róbert Garaj, Stani-
slava Kachničová, Marcela 
Sucháčová, Sofia Bacsaová, 
Alexander Pompa, Radka Ku-
ricová, Terézia Valentínyová, 
Timea Vargová
K úspešným riešiteľom patria 
aj žiaci, ktorí mali viac ako 
80% úspešnosť:
2. ročník - Henrieta Ďurišová, 
Peter Jánov, Sabína Kováčová, 
Sofia Kuviková, Sofia Ondrej-

ková, Dominika Bačíková, 
Charlotte Baráthová, Samuel 
Fajčík, Jakub Varga
3. ročník - Laura Bacsaová, 
Mya Mbaye, Andrej Adam, 
Lukáš Bánik, Lea Legényová, 
Maxim Tomšů
4. ročník - Lívia Havlíčková, 
Lara Uramová, Nina Komáro-
vá

5. ročník -  Eliška Vargová, Vik-
tória Krotáková
Ostatní súťažiaci mali 60% - 
80%, čo je tiež pekný výsledok. 
Najviac sa darilo Stelle Rus-
nákovej zo 6. B, ktorá si okrem 
100% percentného výsledku 
odniesla zo súťaže aj smartpho-
ne. Gratulujeme!

Žiačka Stella Rusnáková získala smartphone
Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a 
literatúra. Aj  v tomto roku sa do nej úspešne zapojila ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtí-
ši. Žiaci súťažili v 9. kategóriách podľa ročníkov. V každej kategórii boli udelené 3 ceny. Základným 
kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov. Pri rovnakom bodovom skóre, boli výhercovia 
žrebovaní. Prvou cenou v každej kategórii bol smartphone, druhou cenou v každej kategórii je fit-
ness náramok. Treťou cenou poukážka od kníhkupectva Martinus. Spomínaná škola dosiahla cel-
kovo 93% úspešnosť. Na tomto výsledku sa podpísal vysoký počet žiakov, ktorí dosiahli 100%.

 - K. CICKO, ZŠ na Ul. J. A. Komenského, V. Krtíš -  

Úspešnosť našich žiakov dosiahla v súťaži YPSILON 93%.

Ako nám povedal JOZEF SZÁNTO, utorok 15. júna strávili na 
východe našej republiky. Na Spiši obdivovali najväčší hradný 
komplex v strednej Európe – Spišský hrad a následne sa presunuli 
aj do historickej Levoče, kde trávili chvíle v jej krásnom centre. 
„Aj touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom poznávacieho 
zájazdu, ktorý sme spoločne absolvovali. Teší nás aj to, že tento 
deň vyšiel nad očakávanie,“ pokračoval kultúrny referent J. Szán-

to. Asi štyridsiatka seniorov sa po ceste domov zastavila aj vo Vy-
drovskej doline pri Čiernom Balogu, kde asi hodinku  obdivovali 
krásnu horehronskú prírodu. „Na výlete nechýbala dobrá nálada, 
výborné počasie a krásny výhľad zo Spišského hradu na zasneže-
né štíty Vysokých Tatier sme si naozaj vychutnali,“ dodal Jozef 
Szánto.
             -ŠK, foto: J. SZÁNTO -

 Spišský hrad a Levoča ich očarili
Príjemné počasie a možnosť navštevovať naše svetové pamätihodnosti využili 
aj Veľkokrtíšania združení v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých. 

ZŠ na Komenského excelovala v celoslovenskej súťaži YPSILON

 Stella Rusnáková je čerstvou 
majiteľkou smartphone, ktorý 
vyhrala v súťaži.
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Prišli k nám horúčavy.
Nebyť kamennej stodoly s  ot-
vorenými vrátami a pohodl-
ných posedení v chládku stro-
mov a kamenných stavieb na-
okolo, len ťažko by niekto z 
domu päty vytiahol. Avšak 
vidina tvorivého stretnutia v 
príjemnom prostredí dedin-
ského dvora v Dolných Strhá-
roch zopár záujemcov o kul-
túru z domu predsa len vy-
tiahla. Už po tretíkrát za tri 
roky sme sa stretli v rámci 
workshopu pre výtvarníkov - 
Hontiansky ornament, orga-
nizovanom H-IOS V. Krtíš a s 
finančnou podporou Fondu 
na podporu umenia. Ústred-
nou témou stretnutia bol, ako 
už názov napovedá, ľudový 

ornament Hontu a rôzne mož-
nosti jeho stvárnenia a spra-
covania s víziou jeho využitia 
v modernej dobe. K dispozícii 
boli grafická, textilná aj cí-
novacia dielňa s lektormi, kto-
rí pomáhali premeniť pred-
stavy účastníkov na finálne vý-
robky a originálne umelecké 
diela. Vytvorilo sa množstvo 
zaujímavých grafík, tričiek a 
plátených tašiek s potlačou a 
magnetiek, či príveskov s cí-
novým vzorom. Všetci sa vý-
borne zabávali a teplo na-
koniec vadilo snáď len nám - 
fajčiarom. Výsledky nášho sna-
ženia možno zhliadnete aj v 
našom meste, napríklad v po-
dobe trička, prívesku, či taš-
ky. Na tvorbu predkov môž-
me byť určite právom hrdí. 
Dovidenia o rok. 
     - Mgr. MARTIN  SITÁR - 

Hontiansky
ornamentV 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

Rekordných 11,14 % z konca 
apríla sa na konci piateho me-
siaca roka 2021 už neopakovalo 
a ľudí bez práce v okrese Veľký 
Krtíš medzimesačne ubudlo.
Miera evidovanej nezamestna-
nosti tak klesla na 10,94 %, čo 
nás v poradí okresov podľa 
miery nezamestnanosti „vynies-
lo“ na dvadsiate miesto. Na za-
čiatku tohto rebríčka sú okresy 
Rimavská Sobota, Revúca a Ke-
žmarok, na jeho konci zase Hlo-
hovec, Bratislava V a Ilava, kde 
je nezamestnanosť na úrovni 
štyroch percent.
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny vo V. Krtíši tak v posled-
ný májový deň evidoval 2 357 
uchádzačov o zamestnanie, pri-
čom 1 245 z nich je žien (52,8 

%). Medzi evidovanými je aj 
136 uchádzačov s vysokoškol-
ským vzdelaním. Veková štruk-
túra uchádzačov o zamestnanie 
ukazuje, že bez práce je v našom 
okrese najviac ľudí vo veku 50 
až 59 rokov – dokopy viac ako 
640. Trend poklesu nezamestna-
nosti možno sledovať vo veľkej 
väčšine okresov, a tak klesla aj 
nezamestnanosť v celej SR, a to 
na 7,92 %. Polepšil si aj celý 
Banskobystrický samosprávny 
kraj, kde je nezamestnanosť na 
podobnej úrovni ako v okrese V. 
Krtíš, a teda bez práce tu je 
10,21 % obyvateľov.
Graf zobrazuje nezamestnanosť 
v našom okrese v mesiaci máj od 
roku 2011 až po súčasnosť.
-ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

Nezamestnanosť konečne mierne klesla

Májová nezamestnanosť
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Lokalita juhozápadnej časti 
nášho okresu a Poiplia je zaují-
mavá aj pre župana bansko-
bystrického VÚC Jána Lunte-
ra. Pred pár dňami nám do-
konca povedal, že by tento rok 
rád splavil Ipeľ. „Keď nájdem 
vhodný dátum, určite vás o tom 

budem informovať,“ povedal s 
úsmevom pre POKROK v 
polovici júna. Práve splavova-
nie Ipľa sa stáva čoraz populár-
nejším. Do člnkov môžete na-
stúpiť v našom okrese okrem 
Veľkej Čalomije aj v Bušin-
ciach. V tomto roku sa „minip-
rístavy“ v týchto obciach zmo-
dernizujú a zveľadia.  Povedal 
nám to riaditeľ Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Mgr. 
Tomáš Krahulec: „Ďalej budu-
jeme infraštruktúru cestovného 
ruchu. Chceme, aby tu bolo čo 
vidieť, náš región má mnoho 
výnimočností a historických po-
zostatkov, ktoré sú pre oči turis-
tov ako stvorené. Okrem iného, 
v Bušinciach rozširujeme ponu-
ku pri splave Ipľa – budujeme 
lepšie zázemie, pre záujemcov 
sme pripravili tzv. kontajnero-
vé šatne.“ Na návšteve Veľkej 
Čalomije si zaujímavosť lokali-
ty všimol aj Ján Lunter. Turiz-
mus tu cez OOCR podporuje 
aj BBSK. „Pre mňa je táto lo-
kalita veľmi zaujímavá, je tu 

dosť zaujímavých vecí. Turisti-
ka na severe nášho kraja je mi 
známa dostatočne, toto sú pre 
mňa novoobjavené miesta. 
Chceme tieto lokality ukázať 
Slovensku.  Poiplie je lokalitou, 
ktorú treba vidieť, a ako som 
povedal, túto hraničnú rieku 
chcem splaviť aj ja. V tomto re-
gióne určite vidím potenciál, je 
tu čo ponúknuť – vinárstvo, 
príroda, sú tu dobrí ľudia, je tu 
čo zažiť,“ hovorí predseda BB-
SK Ján Lunter. OOCR v na-
šom okrese pracuje okrem Bu-
šiniec a V. Čalomije aj na pro-
jekte v Dolnej Strehovej. V cen-
tre okresného turizmu pribud-
ne nový kemping, rovnako tak 
sa tu tvoria nové cyklotrasy. 
„OOCR má tiež ambíciu byť 
tvorcom a spolupracovníkom 
Vínnej cesty, momentálne 
spolupracujeme na Hontian-
skej vínnej ceste,“ opisuje ďalej 
Mgr. T. Krahulec.

 Ipeľ využiť tak, 
aby spájal 

Kombinácia peknej prírody, 
historických miest, chutného 
vínka a pohraničného regiónu 
znamená vysoký turistický po-
tenciál aj podľa poslanca BB-
SK Petra Csúsza, ktorí sa za-
oberá krajskými málo rozvinu-
tými regiónmi. Rozvíjať by sa 
teda mohli aj vďaka zvýšenej 
návšteve turistov. Tí sa tu nudiť 
určite nebudú, prejsť juh ban-
skobystrického kraja od výcho-
du po západ a pritom vidieť 
všetko, čo sa dá, by zabralo nie-
koľko dní. 
„Ak začnete pri Fiľakove, vi-

dieť treba hrad či Šomošku, na 
maďarskej strane je to hrad 
Salgó. Potom, keď sa blížime k 
Lučencu, oplatí sa tam vidieť 
synagógu, v Haliči zase kaštieľ. 
Keby sme si po návšteve týchto 
objektov sadli v Trebeľovciach 
do člnu, môžeme sa plaviť po-
kojne až do Mule, kde sa na-
chádza jedinečný secesný kos-
tol. Hneď na druhej strane Ip-
ľa sa potom nachádza údolie 
rieky Paríž, čo je niečo naozaj 
raritné, ale napr. aj Ipolytar-
nóc, kde nájdeme stopy z dôb 
dinosaurov,“ hovorí o možnos-
tiach turizmu pri Ipli P. Csúsz. 
Ako sme už ale písali v pred-
chádzajúcom čísle, dôležitá je 
spolupráca maďarskej a slo-
venskej strany, ktorá by pros-
pela obom zainteresovaným 
stranám. „Tento región má ob-
rovský potenciál, len nikto za-
tiaľ nemyslel na to, aby sme 
všetky naše pamätihodnosti a 
Ipeľ spropagovali ako jednotný 
kompaktný celok aj spolu s 
partnermi z maďarskej strany. 
Mám totiž pocit, že všetci myslí-
me na to, kde sú hranice – áno, 
je to z jednej strany správne, 
len nie je to to najlepšie – mali 
by sme si naše strany propago-
vať  vzájomne. Ten potenciál je 
práve v blízkosti hraníc,“ pove-
dal nám P. Csúsz.
Ako ďalej poslanec BBSK po-
kračoval, výlet popri rieke mô-
že pokračovať aj návštevou 
múzea bicyklov v Balašských 
Ďarmotách, odkiaľ sa napr. aj 
bicyklom dá pokračovať práve 
do Veľkej Čalomije a miest-
nych turistických miest – do 
obecného múzea, vojnového 
bunkra či k Pustému kostolu. 
„Výlet môže byť následne 
ukončený návštevou pivníc či 
už vo V. Čalomiji, alebo neďa-
lekých Neninciach alebo 
Čebovciach,“ dodáva. 

Výlet do okolia Veľkej Čalomije má čo ponúknuť 
S pekným počasím ruka v ruke prichádzajú aj myšlienky, ako stráviť pekné letné dni. Ak vám už ale 
veľa voľných dovolenkových dní nezostalo a hľadáte tip len na kratšie výlety, odporúčame vám vy-
užiť svoje voľné dni na spoznávanie nášho okresu. Možností trávenia voľného času v našom okrese 
totiž pribúda každý rok. Minulý týždeň sme písali o veľkočalomijskom bunkri z II. svetovej vojny, no 
táto obec, resp. jej blízke okolie, ponúka oveľa viac.

Možnosť navštíviť obec  a jej   
pamiatky pred niekoľkými 
dňami využil aj župan J. Lun-
ter. Na fotografii so starostom 
R. Pásztorom.

O Pustý kostol a obecné múzeum sa obec príkladne stará a udržiava ich. Obe miesta sa oplatí navštíviť.

 Župan Ján Lunter si za prítomnosti starostu R. Pásztora   
 pozrel zaujímavé exponáty obecného múzea.  

(Pokračovanie na str. 9)
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Spoluprácu s okolitými obcami 
považuje za kľúčovú aj starosta 
obce Roman Pásztor. „Mám za 
to, že najlepším riešením by bo-
la spoločná trasa po jednotli-
vých obciach, pretože každá z 
nich má svoju autentickosť. My 
máme Ipeľ, Pustý kostol, obec-
né múzeum a pod., ale nemáme 
napr. možnosti ubytovania, a 
preto spolupracujeme aj s Vini-
cou či Lesenicami,“ povedal 
starosta.

 Obecné múzeum 
a Pustý kostol 

Obecné múzeum sa nachádza v 
historickom rodinnom dome, 
ktorý prešiel v roku 2007 re-
konštrukciou. Na rekonštruk-
ciu a premenu na múzeum i 
Dom Csemadoku prispeli 
maďarský Szülőföld Alap Iro-
da. Na udržiavanom pozemku 
múzea nájdete dve stavby, piv-
nicu, jazierko i prístrešky. V 
múzeu sú vystavené nielen zo-
zbierané starožitnosti z obce, 
ale i hodnotné historické foto-

grafie. Nachádza sa tu i miestny 
kroj, tkáčsky stroj i dobový ná-
bytok.
Pustý kostol, ku ktorému sa do-
stanete odbočením vpravo od 
hlavnej cesty, pochádza prav-
depodobne z 11. storočia. Zni-
čený bol po nájazdoch Tatarov 
v roku 1241, obnovený bol na 

konci 14. storočia. Krásne pro-
stredie, v ktorom je kostol zasa-
dený, dotvárajú i dobové ná-
hrobné kamene i pekný výhľad 
na severozápad, obzvlášť pri 
západe Slnka. Fotogenickosť 
tohto miesta poznajú i mnohé 
mladomanželské páry, ktoré sa 
sem chodia nielen odfotografo-

vať, ale už sa tu vykonávajú aj 
sobáše – ako cirkevné, tak aj 
civilné.
Samozrejme, o výnimočnosti 
tohto miesta sa tí, ktorí tu ešte 
neboli, presvedčia najlepšie na 
vlastné oči. Redakcia PO-
KROK výlet do Veľkej Čalomi-
je vrelo odporúča.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Spolupráca pohraničných regiónov na slovenskej i maďarskej strane je pre Poiplie dôležitá – povedal
 nám o tom Peter Csúsz z BBSK (na fotografii s predstaviteľmi miestnej samosprávy úplne vpravo).

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)

(Dokončenie zo str. 8)
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Už v minulom roku, kedy uplynulo 
110.výročie úmrtia spisovateľa Kál-
mána Mikszátha, chystali organizáto-
ri zo SNM - Múzea kultúry Maďarov 
na Slovensku v jeho rodisku spomien-
kové podujatie, ale pandemické opa-
trenia tomu zabránili. 
Ale veľkokrtíšskej Spoločnosti Au-
gusta Horislava Škultétyho sa predsa 
v roku stodesiateho výročia jeho úmr-
tia podarilo vydať zbierku jeho nád-
herných  poviedok s názvom „Hlas 
zvona rodnej dediny“, ktoré z ma-
ďarských originálov do slovenčiny 
preložila Eva Šoóšová. Prekladateľka 
v úvode  polygraficky a graficky vydarenej 
knižky okrem iného uvádza : „Kučeravý 
Ipeľ (tak ho nazval K. Mikszáth) sa vybral 
do sveta hlbín slovenských hôr, kým ho Du-
naj  nepojme do svojej náruče a jeho vody 
unáša ďalej a ďalej. Rodák zo Sklabinej je 
ako ten Ipeľ. Narodil sa v kraji, ktorému 
žehnala práca jeho predkov, zväčša boli 
evanjelickými farármi, dávno sa pominuli 
ako aj dedina Turie Pole, kde pôsobili 
viacerí z nich. 
Poznal a miloval ľudí na oboch brehoch 
tejto rieky, inšpirovali ho, písal o nich a pre 
nich“. 

Počas  programu 
začalo pršať a účastníci 
museli použiť dáždniky
Jeden z najväčších svetových úspechov ma-
ďarskej literatúry všetkých čias, najvydá-
vanejšie, najprekladanejšie a najslovenskej-
šie dielo rodáka z novohradskej Sklabinej 
je Dáždnik svätého Petra. Legendarizova-
ný príbeh o tajomnom dáždniku s motí-
vom zatajovaného dedičstva v slovenskom 
mestečku Hlohová pod Zvolenom autor za-
pracoval do rozmarného humorného roz-

právania s vážnym podtónom o meštian-
skej chamtivosti, túžbe po majetku, úprim-
nej láske a šťastí, v ktorom sa presadí 
dobro a krása. Po roku okrúhleho výročia 
úmrtia spisovateľa a uvoľnení opatrení v 
súvislosti s covidom-19, v poslednú tohto-
ročnú májovú sobotu SNM - Múzeum kul-
túry Maďarov na Slovensku usporiadalo 
spomienku na K. Mikszátha otvorením no-
vej expozície Pamätného domu K. Miks-
zátha v Sklabinej a celé kultúrne podujatie 
malo ústredný názov Pod dáždnikom svä-
tého Petra. 
Na otvorení, ktoré režírovala riaditeľka 
SNM- Múzea kultúry Maďarov na Sloven-
sku Gabriella Jarábik, sa zúčastnil generál-
ny riaditeľ SNM Branislav Panis, štátna ta-
jomníčka ministerstva kultúry SR Zuzana 
Kumanová, hlavný kurátor a scenárista 
novej expozície Mihály Práznovszky z Bu-
dapešti,  architekti a výtvarníci, ktorí zara-
dili v novej expozícii nové moderné audi-
ovizuálne prvky, ktoré návštevníci Pamät-
ného domu iste ocenia. Udalosťou žilo celé 
okolie a najmä obec Sklabiná, v ktorej bolo 
rozmiestnených na významných miestach 
obce šesť informačných panelov, označe-
ných aj na mapke obce. Jedným z tvorivej 
skupiny výtvarníkov a architektov bol La-
dislav Gocoň, ktorý mi na otvorení expozí-
cie povedal „Snažili sme sa moderne vytvo-
riť a umiestniť nové výstavné prvky v 

priestore, aby v každej z miestností domu, 
si mohol návštevník  vytvoriť vlastný obraz 
a vtiahnuť ho do obsahu výstavy, aby sa 
nielen pasívne pozeral, ale dostal sa do 
vzťahu k zobrazenej myšlienky kurátorov 
a autorov. Kurátori nám zadali úlohu, že čo 
chcú zobraziť a našou tvorbou bolo ako to 
zobraziť. Snažili sme sa v interiéroch zara-
diť, čo najviac interaktívnych prvkov, na-
príklad obraz Košúta, ktorý je zavesený a 

skrytý za obrazom Svätého Petra. A 
ten obraz sa návštevníkom  dá 
presunúť tak, aby ho videli. 
Ďalším príkladom je, že namies-
to načúvacích slúchadiel sme 
zvolili  načúvacie poháre, ktoré 
názorne evokujú staré telefóny. 
Vo forme skrine otvorením jej  
jednotlivých dvierok je možné 
prezrieť si dôležité momenty z 
Mikszátovho života. Snažili sme 
sa zaradiť exponáty tak, aby sa 
všetko dalo pochopiť s humo-
rom, preto sme zaradili čo naj-

viac hraných prvkov. Každá z miestností  
má svoju obsahovú náplň. Napríklad Kál-
manova  detská izba ja zriadená ako ukáž-
ka doby, v ktorej vyrastal. 
Ďalšia susedná predstavuje roľnícky život 
obyvateľov vrátane umiestnenia skutočné-
ho dobového náradia a náčinia, fotografie 
zo života obce z čias života Mikszátha v 
Sklabinej. V najväčšej miestnosti nachá-
dzame aj ukážku odievania obce v minu-
losti. Aj vonkajšie prostredie domu dostalo 
novú úpravu s možnosťou detských hier. 
Pred domom nechýba ani ukážková kveti-
nová záhradka s kvetinami, ktoré K. Miks-
záth obľuboval, z nich najviac vysadenú 
rezedu žltú.” 
Kuriozitou počas vonkajšieho programu 
pred Pamätným domom bolo, že v polovici 

V rodisku Kálmána Mikszátha 
 pod dáždnikom Svätého Petra

(Pokračovanie na str.11)

Bc. Marta Kálovcová všetkých prí-
tomných privítala a popriala im, aby 
z tejto peknej akcie odchádzali s pek-
nými spomienkami a pokojom v duši. 

Život je najlepší režisér a toto by určite majster pera, kto-
rého preslávil o. i. aj román Dáždnik svätého Petra potešil, 
pretože keď na podujatí prehovorili najhlavnejší hostia, 
začalo pršať a museli použiť dáždniky... 

...pán spisovateľ 
Mikszáth, 
nezariadili 
ste ten dážď vy...? 

Izby sú zariadené dobovým nábytkom.
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podujatia, kedy svojimi príhovormi vy-
stupovali najhlavnejší hostia a samotná 
riaditeľka Gabriella Jarábik začalo pršať, 
akoby sklabinský rodák z nebies poslal 
symbolické posolstvo, že slávnosť pred jeho 
rodným domom sa nesie pod vhodne 
zvoleným názvom. Dážď počas vystúpenia 
zastihol pri príhovore aj kurátora a sce-
náristu M. Práznovszkeho, ktorý práve v 
ruke držal  dáždnik, ktorý vraj dostal pred 
piatimi rokmi od Spolku Kálmána Miks-
zátha. K rečníckemu pultu prišla aj sta-
rostka obce Sklabiná Bc. Marta Kalovco-
vá, ktorá okrem iného uviedla –„Vážená 
pani riaditeľka Gabriela Jarabik, vážení 
hostia dovoľte, aby som vás čo najsrdečnej-
šie privítala na pôde obce Sklabiná. Zišli 
sme sa tu všetci z  príležitosti  otvorenia vy-
novenej stálej expozície nášho rodáka, vý-
znamného spisovateľa Kálmána Mikszát-
ha, a s vynovením  súvisí  i rozmiestnenie 
informačných tabúľ po obci Sklabiná, kto-
ré sú späté zo životom a dielami nášho ro-
dáka, za čo patrí veľké poďakovanie 
Slovenskému národnému múzeu – Múzeu 
kultúry Maďarov na Slovensku a osobitne 
pani riaditeľke. Nová expozícia s názvom 
Pod dáždnikom svätého Petra je podľa 
Mikszátovho diela, ktoré je svetoznáme, 
najvydávanejšie, najprekladanejšie a naj-
slovenskejšie. 
Náš rodák všetkým ukázal, že sa nezaují-
mal len sám o seba, ale že mu išlo o blaho 
všetkých ľudí o čom svedčí množstvo 
románov a noviel, ktoré napísal citlivo a s 

jemným humorom. Verím, že jeho pamiat-
ka bude s úctou zachovaná pre naše ďalšie 
generácie. Je zaujímavé zamyslieť sa nad 
tým, že on v čase svojej mladosti dostal ur-
čité hodnoty od našich predkov – Slovákov 
a Polovcov, ktorí tu na okolí žili a my teraz 
máme možnosť tieto vlastnosti a vedomosti 
z jeho diel získať späť. Je to dobré a mám 
dojem, že ich aj potrebujeme. Veď humor, 
ľudskosť, láskavosť nie sú dnes medzi 
ľuďmi vždy v prebytku. Som veľmi rada, 
že na tomto podujatí, ktorým vzdávame 

Od 1. júna 2021 je v Hontian-
sko-novohradskej knižnici A. 
H. Škultétyho vo Veľkom Krtí-
ši sprístupnená výstava komik-
sov Miroslava Regitka, známe-
ho slovenského výtvarníka, ilu-
strátora a karikaturistu. Dňa 
17. júna 2021 sme mali mož-
nosť sa s ním osobne stretnúť 
na besede Zábavné kreslenie. 
Žiakom V. ročníka zo ZŠ ul. 
Poľná s veľkým oduševnením 
porozprával o svojej bohatej 
tvorbe aj s vybranými ukážka-
mi ilustrácií a odovzdával im 
svoje vedomosti a zručnosti v 
rámci spoločných tvorivých 
činností. Kúsok zo svojho ume-
nia nám zanechal aj v knižnič-
nej kronike. 

Mgr. Art. Miroslav Regitko štu-
doval v Bratislave na Vysokej 
škole výtvarných umení u pro-
fesora Dušana Kállaya voľnú 
grafiku a knižnú tvorbu. Ilus-
troval detský časopis Ohník a 
od roku 1990 ilustruje časopis 
Fifík, pre ktorý vytvoril viac 
ako 35-tisíc ilustrácií. Jeho ilus-
trácie sú aj na obaloch obráz-
kových CD, učebniciach prvo-
uky, matematiky, anglického 
jazyka, vlastivedy pre sluchovo 
postihnutých. Ilustrátorsky sa 
podieľal na tvorbe knižiek ob-
ľúbených autorov pre deti a 
mládež, ako napríklad Gab-
riely Futtovej, Romana Brata, 
Ivony Březinovej. 
Tiež ilustroval knižky roz-
právok Márie Ďuríčkovej, Ha-
ny Zelinovej, Márie Rázusovej-
Martákovej, Jacoba a Wilhel-
ma Grimmovcov... Z jeho diel-
ne pochádza emblém Šalian-
skeho Maťka, tiež je autorom 
výtvarného návrhu pamätnej 
tabule na budove medzinárod-
ného domu ume-nia pre deti 
Bibiana v Bratislave. Svoje prá-
ce vystavoval do-ma i v za-

hraničí a získal niekoľko ocene-
ní: Zlatá rybka 2007 (Roman 
Brat: Môj anjel sa vie biť, 
Najkrajšia kniha jari 2012 
(Roman Brat: Druhé podanie), 
Najkrajšou detskou knihou je-
sene 2014 sa vďaka jeho ilus-
tráciám stal preklad Petra Štili-
chu: Bájky (Jean de La Fontai-
ne), Perfekt. 
Výstava komiksov je voľne prí-
stupná širokej verejnosti v 
komunitnej miestnosti knižnice 
počas otváracích hodín a potr-
vá do 30. júla 2021. 

 

Výstava komiksov Miroslava Regitka

Text – HONTIANSKO – NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA  A. H. Škultétyho V. Krtíš; Foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -   

Mgr. Art. M. REGITKO

(Dokončenie zo str. 10)

Takýto názov dala pani EVKA ŠOÓ-
ŠOVÁ útlej, ale hodnotnej knihe pre-
kladov poviedok spisovateľa Kálmana 
Mikszátha, ktorú ešte na sklonku uply-
nulého roku vydala Spoločnosť A. H. 
Škultétyho v zastúpení Mgr. M. Hron-
covej a za pomoci Priateľov regionálnej 
histórie Novohradu pod vedením Miša 
Šestáka.  Recenziu k tejto knižke napí-
sal PaedDr. Ján Fekete,  na fotografii s 
autorkou E. Šoóšovou. Hoci sa k uve-
deniu knihy, podobne ako aj prezentá-
cii literárnej tvorby Mgr. Anny Kollá-
rovej – Cielovej budeme bližšie ve-
novať v budúcom čísle, predsa nám 
nedá, nepoužiť aspoň túto jedinú fotku 
z podujatia 23.júna 2021, pretože Kál-
mán Mikszáth je doslova a do písmena 
,,srdcovkou“ pani Evky a k článku Ing. 
Jána Jančovica skrátka patrí. Ako 
dáždnik k Mikszáthovi.
                                  

úctu nášmu rodákovi sa zúčastňujú hostia 
zo Slovenska, ako i z Maďarska,  ale tých 
už považujeme za hostí, ktorí sú tu doma. 
Bolo mi cťou sa vám prihovoriť a srdečne 
vás privítať. Verím, že sa tu budete cítiť 
dobre a po ukončení podujatia každý odíde 
s pokojom v duši a peknou spomienkou na 
rodnú  obec Kálmána Mikszátha“- zažela-
la všetkým prítomným sklabinská richtár-
ka.
          – Text a foto: - JÁN JANČOVIC - 

HLAS ZVONA RODNEJ DEDINY 

  -rh-
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Úspešný štart týždňa sa postará 
o pevné ukotvenie vašej osobnos-
ti v spoločnosti. Všetko sa vám 
bude zdať až príliš jednoduché, 
preto budete predpokladať, že 
za všetkým sa ukrýva buď niečo 
nekalé, alebo zradné. Upustite z 
tohto kŕča a podozrievania, hlav-
ne v prvej polovici týždňa. V tej 
druhej to bude o čosi horšie – 
stretnete sa s priamym a priam 
neprehliadnuteľným klamstvom, 
ktoré príde zo strany vašich detí 
a súrodencov. Skúšanie trpezli-
vosti iných a akési zahrávanie si 
s pocitmi ani neskúšajte, dôsled-
kom by bolo vlastné uväznenie v 
smútku a to vy teraz ozaj nepot-
rebujete.

U vás bude absentovať energia 
zeme ako živlu. Preto sa ne-
stráňte zaboriť svoje ruky do 
kyprej pôdy alebo ju presýpať 
medzi rukami, načerpáte ener-
giu, ktorá s vami urobí divy. 
Napriek svietiacemu slnku bu-
dete vo svojich útrobách cítiť 
chlad prameniaci z akejsi 
vnútornej nerovnováhy, ktorú 
budete podporovať myšlienka-
mi zameranými na výčitky voči 
sebe. Okolo štvrtku očakávajte 
závratné zmeny, ktoré vás 
usmernia a vlastne hodia pres-
ne tam, kde to sám osud bude 
chcieť, nebráňte sa tomu. Fi-
nančne pomôžete deťom, prí-
padne budete obmäkčení na 
príspevok nadácii, kde sú 
kľúčové už spomínané deti .

Za to, že ste prchkí, nervózni a 
reagujete príliš emočne aj na 
záležitosti, ktoré si to nevyža-
dujú, neobviňujte iných. Bude-
te hľadať dôvody na to, aby ste 
si mohli rypnúť a „vyventilo-
vať sa“. Nuž, pokiaľ očakáva-
te, že vám to prejde s pochope-
ním, mýlite sa. Potom sa neču-
dujte, že si niekto zbalí kufre a 
minimálne na týždeň sa vyparí 
dobrých sto kilometrov od vás. 
Chce to väčšiu sebakontrolu. 
Odhliadnuc od toho, blíži sa k 
vám ako prívalová vlna pomer-
ne veľký pracovný úspech. 
Máte obrovskú šancu zaujať a 
upozorniť na svoje kvality, kto-
ré budú patrične ohodnotené a 
pochválené.

Za všetkým budete vidieť 
,,spiknutie”, ohováračky a cielené 
,,nabúravanie” vašej osobnosti a 
postojov. Zasiahne vás správa, 
ktorá vás naozaj vykoľají a bude 
naviazaná na ženu vyššieho veku, 
ktorá vám to so stoickým po-
kojom, priam labužnícky, chrstne 
do tváre. Neurážajte sa, s vami to 
v podstate nebude mať nič spo-
ločné, jednoducho budete nablíz-
ku, tak si to „zlíznete“. Niekto 
vám prezradí, že mu na vás záleží 
viac, než to bolo prezentované, 
takže nezadaní sa môžu chytiť 
šance. Financie, ktoré vás trošku 
trápili, neriešte, tam je všetko na 
hranici zvládnutia. O niečo viac 
vás potrápia pracovné povinnosti 
a to v tom zmysle, že by ste ne-
mali miešať súkromie s prácou, 
potom vaša ostražitosť klesá a 
máte väčšiu tendenciu schybiť.  

Trochu viac zvážte – čo, kde a ako 
poviete – a to hlavne za prítom-
nosti partnera/ky. Postarali by ste 
sa o situáciu, ktorá by vás nielen 
mrzela, ale vnútorne aj nejaký  
čas poriadne omínala. U všet-
kých, ktorí riešite vzťahy a lásku, 
príde čas, keď sa budete musieť 
definitívne rozhodnúť. Buď si 
zvolíte a pripustíte, že ste na 
dlhodobý vzťah pripravení, alebo 
prijmite to, že samým je vám 
fajn. V oboch prípadoch výhovor-
ky a vnútorné nútenie sa je 
nežiaduce a neprospešné. Veľmi 
potešujúcou správou bude akési 
vnútorné oslobodenie a vymane-
nie sa vám blízkeho človeka zo 
spleti „depiek“ a psychickej 
nerovnováhy.   

Uzavretosť a zadumanosť dopl-
nená mĺkvosťou síce nie je 
žiaduca, ale vám zaručene pros-
peje. Budete nútení nastaviť 
zrkadlu svoju vnútornú tvár, čo 
vás každopádne posilní a pomô-
že vám to veľa vecí pochopiť. 
Keď sa z tohto stavu akejsi 
bdelej ,,hibernácie” dostanete, 
tak budete vrhnutí a priamo za-
pojení do rodinných záležitostí, 
kde sa od vás bude očakávať 
konštruktívny názor. Vo vzťa-
hoch to pôjde minimálne po tieto 
dni dolu vodou, avšak, keď sa 
vzopriete a prebudíte chcenie, dá 
sa to veľmi rýchlo zvrátiť. Pod-
statné a najviac ohrozené budú 
hlavne financie, kde hrozí, že bu-
dete nepekne oklamaní. 

Pokračujete v doznievaní vy-
skočených zdravotných problé-
mov, ktoré umocnia a viac vy-
tiahnu do popretia starosti, ktoré 
riešite v reálnom svete. To, že ste 
sa zahádzali prácou, neprospieva 
vašej klesajúcej tendencii, čo sa 
týka energie. Pomalé ustupova-
nie spomínaných zdravotných 
problémov sa viac odrazí na ro-
vine rozhodovania sa, čo zname-
ná, že vaše reakcie, ako aj samot-
né rozhodovanie pri rôznych si-
tuáciach, bude musieť byť rých-
le ako blesk. Viac by ste si mali 
strážiť domáci rozpočet a aj sa-
motnú pokladničku s rezervami. 
Pokiaľ nie ste donútení, na re-
zervy naozaj nesiahajte, inak sa 
v blízkej budúcnosti ocitnete v 
nepríjemnej situácii.     

Pokiaľ chcete niekoho odzbrojiť 
honosným alebo veľkým dar-
čekom, tak si dajte pozor na pe-
niažky, ktoré za to miniete, prek-
vapenie sa podarí, len vaša peňa-
ženka bude zívať prázdnotou, 
preto s tým rátajte, aby ste ne-
skôr neplakali alebo nedajbože 
tento skutok vyhadzovali na oči 
obdarovanému v spojení, ako ste 
sa vy obetovali a čo ste pre neho 
urobili. Vo vzťahoch sa nezamo-
távajte do žiadnych trojuholní-
kov, pre toto obdobie by ste z 
nich totiž vyšli ako tretí a teda 
nepotrební. Keď ste si stanovili 
nový začiatok, tak si ho aj dodrž-
te, stále omieľanie o hrubej čiare 
vám nepomôže, treba skutky a 
nie slová, inak zavádzate iba sa-
mi seba.     

Šťastie musíte prijímať s tým, 
že pokiaľ vás navštívi, určite 
príde čas, kedy sa tíško znovu 
na nejakú dobu vytratí. Tento 
fakt treba prijať a nie držať 
ho a umelo predlžovať, či do-
konca nasilu z neho vytrieskať 
maximum za každú cenu. 
Prijímajte prirodzený beh ži-
vota bez tlačenia. Trochu viac 
vás potrápi ukončenie a ,,za-
bodkovanie” vzťahu, ktorý ste 
vlastne nepokladali ani za ofi-
ciálny, skôr sa jednalo o tiché 
priateľstvo, ukončenie príde s 
prihliadnutím na okolnosti. Z 
vašej strany, ľudovo poveda-
né, budete mať toho už po 
krk. Niekde hlboko vo svojom 
vnútri cítite, že sa blíži niečo 
prelomové.  

Tak veľmi chcete vedieť, čo vás v 
živote ešte čaká, až vám nie je do-
priata žiadna vízia. Pokúste sa žiť 
najlepšie ako viete, nesústreďujte 
sa na to, čo bude a neriešte to, čo 
bolo. Z akejsi vnútornej uväzne-
nosti vkĺznete do sveta plného ži-
velnosti a to vďaka priateľom a 
známym, ktorí vás nenechajú na 
pokoji a vytiahnu vás do sveta „ži-
vých“. O niečo viac by ste sa mali 
zamyslieť nad tým, či dáte pred-
nosť láske a teda dlhodobejšiemu 
vzťahu, alebo sa necháte zlákať 
mileneckým vzťahom, ktorému 
prioritne dominuje príťažlivosť. 
Upracte si v sebe, čím urobíte pr-
vý krok k tomu, aby ste sa usadili 
a ako-tak vo svojom „bláznivom“ 
živote utriasli.  

Úsmev, Vodnári, vám hviezdy 
nadelili, čo len mohli – lásku, šťa-
stie, pracovný úspech. Len sa po-
kúste s nimi nehazardovať, lebo, 
ako rýchlo prídu, tak aj odídu. 
Želajte si, a vaše priania budú na-
plnené, ich silu podporte svojou 
vnútornou vierou a uvidíte, ako 
sa vám to bude napĺňať. Prešli ste 
si rôznymi životnými situáciami, 
ktorými ste sa borili naozaj ťaž-
ko, ale dnes viete, že to stálo za to. 
Ľahkosť, ktorú vo svojom vnútri 
cítite, nechajte preliezť celým va-
ším telom, hlavne hlavou, tá u vás 
dostala vždy zabrať najviac. Tí, 
ktorí sa snažia ,,vliez” do hlavy a 
do života človeka, ktorý je vaším 
objektom túžby, by mali byť 
opatrní. Akýkoľvek násilnejší 
vpád by spôsobil zavretie týchto 
brán. Precitnete v sile rodiny, spo-
lu ako rodina.  

To, že máte mizernú náladu, ne-
znamená, že ju musí mať každý, 
kto príde s vami do kontaktu. 
Pokúste sa premôcť a svoju 
„nervu“ nehádzať na iných. Po-
čas tohto týždňa zabudnite na 
všetky tresty adresované vašim 
deťom. Staré, známe „máš zara-
cha“ sa totiž v plnej sile otočí 
práve proti vám. Keď už sme pri  
deťoch, práve tie vaše padnú do 
osídiel lásky, kde okúsia aj jej 
horkosť, preto buďte so svojimi 
radami a hlavne náručím stále 
nablízku. Rybičky, mali by ste si 
dávať pozor na správy a samot-
nú korešpondenciu, aby ste niečo 
nezanedbali alebo dokonca ne-
pomotali, dobre si prebehnite 
očami stôl, či na ňom náhodou 
nezostalo niečo nevybavené.  

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

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. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:
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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 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 Predám Ruanské kačky.
 0911 154 680          np - 639

 Predám zajace. 
 0917 075 588          np - 650

 Predám pšenicu.
 0910 519 366         np – 596

 Predám seno v okrúhlych 
balíkoch.
 0902 335 309          np - 655

 

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

 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

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

 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

  np - 512

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

 np - 649

PD Kosihovce prijme  
pracovníčku do vinoh-
radu na trvalý pracov-
ný pomer 
z Kosihoviec a okolia. 
Hrubá mzda je 
od 637 € + príplatky. 
 0918 680 669 

 np – 651 

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:

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

 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

np
-64

4

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

 Poskytujeme uby-
tovanie v robotníc-
kej ubytovni, ďalej 
ponúkame služby 
pranie a žehlenie 

bielizne. 
 0907 870 694 

np – 654

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

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

  0908 627 952.       np – 422



Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši 
hľadá samostatného odborného pracovníka 

na úsek odborných činností, tradičnú kultúru a folklór pre 
východnú časť regiónu Hont v okrese Veľký Krtíš, 

dielne tradičných remesiel, vzdelávanie výskum 
a digitalizáciu   s nástupom od 2. 8. 2021.  

 Bližšie informácie:   0948985045 a na www.h-ios.sk.
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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

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

np - 640

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

 0948 262 007

Občianske združenie Spoločnosť 
Augusta Horislava Škultétyho, 
Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš

https//oz-
spolocnostahs.webnode.sk 

 VYHLASUJE 
rozhodnutím Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, re-
kcia verejnej správy, odbor vše-
obecnej vnútornej správy, zae-
vidovaného do registra verej-

ných zbierok pod registrovaným  
číslom 000 – 2021 – 012354 

VEREJNÚ ZBIERKU 
pod názvom 

OBNOVA RODNÉHO DOMU 
A. H. ŠKULTÉTYHO VO VEĽKOM 

KRTÍŠI 2021 
Vkladom dobrovoľného peňaž-

ného príspevku na osobitný 
účet zbierky číslo 

 SK8452000000000018998710 
vedenom v ČSOB – OTP Banka 

Slovensko, a.s.
podporíte naše snahy dokončiť 
obnovu rodného domu veľkej 
osobnosti slovenského národa 
– A. H. Škultétyho a vytvoriť v 

ňom múzeum. 
Čas konania verejnej zbierky 
od 15. 4. 2021 do 31. 3. 2022 

Slovenské národné múzeum – 
Múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek, hrad M. Kameň 
vás pozýva 

Na výstavu MERKUR
Kovová stavebnica MER-
KUR je fenoménom, známym 
nielen v rodnom Českosloven-
sku, ale po celom svete. Rov-
nomennú stavebnicu vyrábali 
od roku 1920 v továrni Inven-
tor, ktorú založil továrnik Fi-
lip Vancl. Boli to pliešky spá-
jané pomocou háčikov. Táto 
jedinečná zbierka je momen-
tálne vystavená v SNM – 
MBKH, na hrade M. Kameň. 
V súlade s aktuálnymi proti-
pandemickými opatreniami 
výstava trvá do 26. 9. 2021 
počas otváracích hodín mú-
zea. Vstupné na výstavu je 1€. 
Viac informácií na www.-
hradmodrykamen.sk, prípad-
ne na  047/24 54 100.

Možno hľadáme práve teba...
... ak si chodil do ZDŠ na Ko-
menského ulici vo Veľkom 
Krtíši a končil si povinnú 
školskú dochádzku v roku 
1974, si ročník narodenia 
1958 a 1959, tak tvoji spolu-
žiaci hľadajú práve teba. 
Ozvi sa Márii Kucejovej rod. 
Bugyiovej na  0905 434 468 
alebo Valike Mondokovej 
rod. Letanovskej na č. t. 0908 
328 156, ktoré organizujú 
stretnutie po 47 rokoch na 
deň 11. septembra 2021. Ne-
premeškaj jedinečnú šancu – 
stretnúť sa so svojimi bývalý-
mi spolužiakmi po takmer 
polstoročí! 

Prosím, podporte milú ini-
ciatívu na vyzbieranie pe-

niažkov pre ZŠ s MŠ Mod-
rý Kameň, pretože v Mater-
skej škôlke Slniečko deťom 
chýba preliezka. Podporiť 

túto myšlienku môžete 
darovaním ľubovoľnej 

sumy na číslo účtu (Rady 
rodičov): 

SK06 7500 0000 0040 1903 7119
Ďakujeme 

za zdieľanie a podporu. 

DOBRÝ KAMEŇ 
prosí 

DOBRÝCH ĽUDÍ
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Už sa stáva pomaly tradíciou, 
že v deň pretekov prídu do 
okresu Veľký Krtíš pravé letné 
horúčavy. Inak tomu nebolo 
ani tento rok. Aj keď sa podu-
jatie konalo od rána, okrem 
stopiek museli desiatky malých 
i veľkých bežcov bojovať aj s 
horúcim asfaltom a priamymi 
slnečnými lúčmi.
Detské preteky vo viacerých 
kategóriách odštartoval prvý 
výstrel už o deviatej hodine rá-
no. Viac ako šesťdesiat dievčat 

a chlapcov vo veku od 1 do 14 
rokov sa postavilo na štart 150, 
400 a 800 metrov dlhej trate. 
Výsledky v tomto prípade ne-
boli dôležité, diváci i dospelí 
bežeckí kolegovia s úžasom 
sledovali radosť na tvári, zanie-
tenie i súťaživosti dievčat a 
chlapcov zo širokého regiónu - 
od Pliešoviec, cez Lučenec, Nit-
ru, Rožňavu, Krupinu až po 
Zvolen či Bratislavu a Pezinok. 
Samozrejme, na Ulici SNP vo V. 
Krtíši im výborne konkurovali 
aj deti z nášho okresu. Videli 
sme tu mladých Veľkokrtíša-
nov, Plachtinčanov, Neninčanov 
i dievčatká zo Záhoriec i Skla-
binej.
Po úvodných behoch na nie-
koľko metrových tratiach sa na 
štartovú čiaru postavili bežci aj 
v hlavných kategóriách tohto 
podujatia. Naraz odštartovali 
pretekári Juniori, dospelí prete-

kári v Hobby pretekoch, ktorí 
zdolávali jeden dvojkilometro-
vý okruh mestom. Spoločne s 
nimi sa na päťkrát dlhšiu trať 
postavili bežci, ktorí sa rozhod-
li, že sa zúčastnia hlavných pre-
tekov na 10 kilometrov. Nordic-
walkeri mali pred sebou dva 
okruhy, počas ktorých absolvo-
vali štyri kilometre. Hlavné pre-
teky mali sedem kategórií, a te-
da spoznali sedem víťazov, 
ktorí dostali jedinečné medaile. 
V našom okrese sa v priebehu 

roka budú konať štyri bežecké 
podujatia a pokiaľ sa zúčast-
níte všetkých, dostanete štyri 
krásne medaile, ktoré si budete 
vedieť do seba poskladať. Aj 
tento nápad tak určite zatrak-
tívni okresné bežecké poduja-
tia. Tie budú pokračovať v 
auguste, septembri a októbri 
postupne Technogym behom 
29. 8., Memoriálom J. Laktiša 
18. 9. v Sklabinej a Biobehom 
Vinohradmi 16. 10. vo Veľkom 
Krtíši, kde budú vyhlásení aj 
absolútni víťazi bežeckej ligy. 
Najrýchlejší bežci zdolali vlnitý 
asfaltový okruh po V. Krtíši ani 
nie za 40 minút. S tempom 3:48 
min/km dobehol najrýchlejšie 
do cieľa tridsaťšesťročný Ban-
skoštiavničan František Belo-
horec, ktorý mestom prebehol 
za 38 minút a takmer 10 se-
kúnd. Zároveň sa stal víťazom 
mužskej kategórie od 15 do 39 

rokov. Druhý Dominik Zaťko z 
Lutily za ním zaostal o 6,73 
sekundy. Spomedzi žien sa Veľ-
kým Krtíšom najrýchlejšie do-
slova prehnala 31-ročná Janka 
Martinská z Tuhára. Jej výsled-
ný čas mal hodnotu 41:47,98 
minút. S malým odstupom za 
ňou skončila štyridsaťsedem-
ročná Iveta Furáková zo Zvo-
lena, ktorá prišla do cieľa o päť 
sekúnd neskôr. Diváci ča-kajúci 
na bežcov pri cieľovej rovinke 
si tak prišli na svoje, videli nie-

koľko pekných finišov a bežec-
kých súbojov. Spomedzi bežcov 
z nášho okresu bol najrýchlej-
ším Miroslav Sokol z Dolnej 
Strehovej. Ten si s piatimi ,,vý-
živnými” okruhmi poradil za 
krásnych 40 minút a 33 sekúnd.
Po doplnení tekutín a zaslúže-
nom občerstvení, ktoré potre-
bovali všetci z 91 bežcov a 16 
pretekárov v kategórii nordic-
walking, sa pred kultúrnym do-
mom vo Veľkom Krtíši rozdá-
vali aj vecné ceny pre troch naj-
lepších v každej kategórii. Z 
centra mesta sa účastníci podu-
jatia s radosťou pobrali na bio-
kúpalisko Krtko, kde zregene-
rovali svoje svalstvo a v druž-
ných priateľských rozhovor 
bežci rozobrali nielen nástrahy 
veľkokrtíšskeho okruhu, ale aj 
všeličo iné. S účastníkmi sa radi 
uvidíme na 5. pokračovaní 

Ulice mesta V. Krtíš zdolalo 169 bežcov
Občianske združenie Bežci VK bolo s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v ostatných 
týždňoch v neustálom kontakte. Dôvodom bola možnosť organizovania už 4. ročníka Behu ulicami 
mesta Veľký Krtíš. Napokon sa toto obľúbené športové podujatie uskutočniť mohlo a s našim foto-
aparátom sme v nedeľu 20. júna boli pri tom.

 Výsledková listina
 HLAVNÉ PRETEKY – 10 km*

Ženy 15 -39 rokov: 
1. Janka Martinská, 

2. Katarína Babiarová, 
3. Mária Péterová,
Ženy 40 – 49 rokov: 
1. Iveta Furáková, 
2. Kinga Zolyomi, 

3. Marianna Longauerová    (D. Strehová)

Ženy nad 50 rokov: 
1. Zsuzsanna Komka, 

2. Anna Nikolová       (V. Krtíš), 
3. Štefánia Kvietiková             (H. Plachtince),

Muži 15 – 39 rokov: 
1. František Belohorec, 

2. Dominik Zaťko, 
3. Gabriel Kelemen,
Muži 40 - 49 rokov: 

1. Marián Melicherčík, 
2. Marek Mockovčiak, 

3. Tomáš Ďurta,
 Muži 50 – 59 rokov: 

1. Ján Môcik, 
2. Miroslav Krištof        (Nová Ves) 

3. Marian Zaťko,
Muži nad 60 rokov: 
1. Milan Valocka, 
2. András Janvári,

HOBBY BEH – 2 km 
Juniorky: 

1. Terézia Horváth, 
2. Adriana Laceková, 

3. Ema Štetková,
Ženy: 

1. Andreas Vajda, 
2. Marta Kminiaková            (D. Strehová) 

3. Dóra Somfai,
 Juniori: 

1. Jaroslav Štetka, 
2. Dávid Flaško,

Muži: 
1. Martin Ďuríček, 
2. Ján Melicherčík, 

3. Jakub Kminiak     (D. Strehová),

 NORDIC WALKING
 Ženy: 

1. Zuzana Páleníková, 
2. Miriama Balázsová,

 3. Jelena Tóthová        (V. Krtíš),

Muži: 
1. Jaroslav Kubány        (Sklabiná), 

2. Marián Halaj      (V. Krtíš), 
3. Ladislav Kapuš.

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI; foto: rh- 

  Na štart sa postavilo spolu s mládežníkmi až 169 bežcov.   

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 parce-
lu po jej rozmeraní na jednotlivé záhradky.  

 Hľadám prácu 
– som vyučený autome-
chanik, vlastním preukaz 
VZV.
 0949 286 665    np – 657

 Podarujem mačience, 
kocúra.
 0949 681 244     np - 658

Predáme celistvý pozemok

Cena: 8 000 €, dohoda možná. 

Ing. Milan Chamula Nataly reality, s.r.o., Nemocničná 3, Veľký Krtíš, 

 0905 358 389 np
 - 

65
2

 0907 870 694 np
 –

 65
3

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

BUM v roku 2022. S mnohý-
mi sa tiež určite uvidíme aj na 
konci augusta na spomínanom 
Behu Technogym, ktorý sa 
uskutoční 29. augusta 2021. 
Veríme, že tiež v takomto hoj-
nom počte.
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Spomedzi šestnástich zapo-
jených tipujúcich mala naj-
lepší odhad mladá, no už 
skúsená tipujúca Viktória 
Furáková z Malých Stracín. 
Dokopy 28 bodov sa jej po-
darilo nazbierať vďaka vy-
rovnaným obom kolám, v 
ktorých nazbierala vysoký po-
čet bodov. A ako sme uviedli 
v POKROKu č. 24, víťaz ti-
povačky získa poukážku na 
chutnú večeru do Reštaurá-
cie SAHIB vo Veľkom Krtíši 
v hodnote 15 EUR, ktorú ve-
nuje redakcia Pokrok. Viktó-
rii gratulujeme a pre vyzdvi-

hnutie výhry ju očakávame v 
redakcii 9. júla v čase od 9.00 
– 16. 00 hodiny. Na druhom 
mieste, so stratou len jediné-
ho bodu skončil Štefan Kor-
beľ z Malého Krtíša – ten po 
nie veľmi vydarenom prvom 
kole ovládol celé druhé kolo, 
no na víťazstvo to napokon 
tesne nestačilo. V redakcii je 
pre neho prichystaná odme-
na – dve fľaše veľkokrtíšske-
ho vína. Na treťom mieste 
napokon skončil ďalší skúse-
ný tipujúci, Veľkokrtíšan Jo-
zef Pažitka. Rovnaký počet 
bodov ako on – 25, síce naz-

bieral aj Čebovčan Jozef 
Košík, no vďaka vyššiemu 
počtu uhádnutých zápasov sa 
dostal na tretie miesto práve 
J. Pažitka. Odmena za tretie 
miesto, fľaša vína, je pre 
neho tiež pripravená v reda-
kcii.
Na doplnenie uvádzame, že 
neodohratý zápas Čeboviec a 
Lázy sme do tipovačky neza-
počítali. Víťazke ešte raz gra-
tulujeme a palce jej budeme 
držať aj v jesennej edícii na-
šej tipovačky. Veríme, že 
sezónu do tretice už nič ne-
preruší. Športu zdar, futbalu 
zvlášť!

O tom, či má zmysel pokračo-
vať v prerušenej sezóne, sa naj-
mä medzi predstaviteľmi fut-
balových klubov, viedli dlhé 
debaty. Futbalové zväzy napo-
kon rozhodli, že kým mládež-
nícke súťaže budú znovu zru-
šené, dospelí sa na trávniky 
vrátia. V júni sa tak začalo s do-
hrávkami z jesennej časti sezó-
ny. V závislosti od regiónu sa 
dohrávalo dva až päť zápasov. 
V júni sa hralo ešte o množstvo 
dôležitých bodov, preto sa muž-
stvá na zostávajúce zápasy teši-
li, stále bolo o čo hrať.
Ako si futbalový fanúšik zvy-
kol, o počtoch vypadávajúcich 
a postupujúcich z regionálnych 
súťaží sa rozhoduje v II. či III. 
lige. Sezónu v III. lige STRED 
nezvládol MFK Zvolen, ktorý 

sa s treťou ligou musel rozlúčiť. 
K záchrane mu nepomohli ani 
jarné posily z Príbeliec – Adam 
Santoris, Jakub Brašeň a Má-
rio Kurák. MFK Zvolen tak v 
novej sezóne uvidíme na trávni-
koch mužstiev IV. ligy sk. JUH. 
Preto z tejto súťaže museli vy-
padnúť dve mužstvá – MŠK 
Tisovec a MFK Spartak Hriňo-
vá. Kým druhé menované muž-
stvo bude nastupovať na zápa-
sy V. ligy sk. C, Tisovčanov 
uvidíme aj na ihriskách nášho 
okresu. „Vďaka“ ich vypadnu-
tiu sa z „déčka“ museli porúčať 
tri mužstvá – ambiciózne TJ 
Santrio Láza, nováčik z Mýtnej 
a ešte na jeseň sa odhlásil Druž-
stevník Klenovec. Naopak, do 
III. ligy postúpili skvelo hrajúce 
FK Podkonice, do IV. ligy zase 

TJ Jednota Málinec.
V IV. lige sk JUH tak bude mať 
náš okres naďalej len dvoch zá-
stupcov, no V. liga sk D. až šies-
tich. K Baníku, Čebovciam, Vi-
nici, Olovárom a Balogu nad 
Ipľom pribudol víťaz okresnej 
6. ligy – TJ Sokol Opatovská 
Nová Ves. Spomedzi 14-tich 

účastníkov tak bude skoro po-
lovica z okresu V. Krtíš. Z okre-
su R. Sobota sa do súťaže pri-
hlásil FK Veľký Blh, a to aj na-
priek tomu, že v barážovom zá-
pase podľahol Ožďanom. Tie 
ale pravdepodobne o postup 
záujem nemali. 
Lučenskú okresnú súťaž vy-
hral niekedy tradičný piatoligo-
vý klub TJ Slovan Tomášovce.
Kompletný program futbalovej 
jesene vám tradične prinesieme 
aj na našich stránkach na konci 
júla – v číslach 29 a 30 nájdete 
rozlosovanie IV., V. a 6. ligy.

Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo Celkovo

1 V. Furáková, M. Straciny 13 15 28
2 Š . Korbeľ, M. Krtíš 9 18 27
3 J. Pažítka, V. Krtíš 11 14 25
4 J. Košík, Čebovce 12 13 25
5 M. Varholák ml., S. Ďarmoty 12 12 24
6 Ľ. Dibala, V. Krtíš 14 10 24
7 Ing. D. Fodor, V. Krtíš 12 12 24
8 J. Macka, Záhorce 11 12 23
9 M. Mázor, V. Krtíš 10 12 22

10 M. Penksa, V. Krtíš 10 12 22
11 M. Andráško, V. Krtíš 12 8 20
12 J. Kiss, Vinica 10 9 19
13 S. Mačuda, D. Strehová 8 9 17
14 K. Varanaiová, V. Krtíš 0 16 16
15 P. Marčok, Senné 11 0 11
16 J. Pavlík, Lesenice 8 0 8

Poukážku na večeru v SAHIBE získava ...
Po tom, čo sme jesennú časť našej futbalovej tipovačky anulovali, na začiatku júna sme vám 
avizovali, že ako náhradu za ňu pre vás pripravujeme Jarnú bleskovú tipovačku. Zahrnuli 
sme do nej dokopy tridsať zápasov, ktoré boli rozdelené na dva tikety. Po dohratí všetkých 
zápasov sezóny sme tak v nedeľu večer 27. júna spoznali jej výhercov.

Najvýraznejšie sa zmení mapa V. ligy sk. D 
Ďalšia bezprecedentná futbalová sezóna je už minulosťou. Kým minulý ročník príslušné orgány 
anulovali, uplynulá sezóna bola ukončená v jej polovici. Napriek tomu, v zmysle novelizovaného 
súťažného poriadku, si mužstvá vybojovali postup, resp. boli odsúdené na zostup do nižších líg.

 Účastníci IV. ligy sk. JUH v sezóne 2021/2022: MFK Zvolen, ŠK 
Badín, TJD Príbelce, FK Mesta Tornaľa, FK Šalková, FK Sloven-
ské Ďarmoty, ŠK Partizán Čierny Balog, TJ Tatran VLM Pliešov-
ce, TJ Sklotatran Poltár, TJ Sokol Medzibrod, FC 98 Hajnáčka, 
MFK Detva, TJ Jednota Málinec, FK Sitno Banská Štiavnica.
 Účastníci V. ligy. sk. D v sezóne 2021/2022: MŠK Tisovec, MFK 
Revúca, FK Iskra Hnúšťa, FK Jesenské, MFK Baník Veľký Krtíš, 
OŠK Radzovce, TJ Vinohrad Čebovce, OFK Olováry, ŠK Vinica, 
1. FK Buzitka, TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, TJ Sokol Opatovská 
Nová Ves, TJ Slovan Tomášovce, TJ FK Veľký Blh.

- Stranu pripravil Mgr. ŠTEFAN KOČI-
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Som začínajúci farmár 

np - 660 0904 354 594  
s nosnosťou 14 ton



POKROK 196. júl 2021

Tomáš Bartal
0949 788 582

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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