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Veľká strata
pre Banícky
cech Dolina 

Odchod každého človeka z toh-
to sveta zamrzí, zarmúti a za-
bolí. Zvlášť takého, ktorého ste  
osobne poznali, a ktorý bol dlhé 
roky súčasťou vášho života. Ta-
kého, s ktorým ste prežili mno-
ho krásnych spoločných chvíľ – 
či už ako spolupracovníci, pria-
telia alebo ako známi. Zvlášť,  
ak vás taký človek obohacoval 
svojim prístupom a postojom k 
životu. K takým patril aj 81 
ročný JÁN ZIMAN, o ktorom 
sme niekoľkokrát v Pokroku 
písali. Chcete vedieť, čím bol 
tento obdivuhodný muž, ktorý 
doslova celý svoj život, okrem 
svojej rodiny, zasvätil Bani 
Dolina Veľký Krtíš? 
Možno ste ho ešte aj vy mali 
možnosť pred pár  mesiacmi 
stretávať, keď pracovný deň, 
zvyčajne aj v sobotu, pomalým 
ale rozvážnym krokom meral 
cestu zo svojho domova na Pí-
seckej ulici vo Veľkom Krtíši 
na starú banícku slobodáreň. 
Ak sa ho niekto, kto nevedel, 
kam ide,  spýtal na to, so šibal-
ským úsmevom odpovedal: 
,,No predsa do roboty!“ ...a 
kráčal spokojne ďalej. On 
skutočne chodil a veľmi rád, aj 
ako 80 – ročný (!) do roboty, 
ktorú miloval, ktorú robil v ča-
se svojho už dôchodkového 
voľna, keď mohol len tak 
sedieť so založenými rukami a 
venovať sa svojim koníčkom. 
Vlastne aj on sa venoval svoj-
mu koníčku, ktorým bola 
práca pedantného a precízneho 
archivára Baníckeho cechu 
Dolina založeného 12. 10. 2011 
a kroniku písal od 15. 12. 2014. 
Písal ju úhľadne, cez šablónu, 
aby si aj tí, ktorí prídu po ňom, 
mohli bez problémov aj po ro-
koch v kronike prečítať, čo sa 
kedy stalo na Bani Dolina Veľ-
ký Krtíš; čo robili a čo sa stalo 
so stovkami a tisíckami baní-
kov aj ľudí na povrchu za vyše 
70 rokov trvania Bane Dolina. 
Bol známy svojou precíznos-
ťou, keď prijímal dokumenty a 

fotografie o živote a práci v 
bani, o ľuďoch, ktorí v nej ne-
chali časť svojho života, niekto-
rí aj zdravie a mnohí bani obe-
tovali aj to najvzácnejšie – svoj 
život. Ján Ziman podrobne 
všetko zaznamenával, selekto-
val a zachovával, aby každý 
jeden údaj ostal zachovaný aj 
pre budúcnosť. Vedel, že je dô-
ležité vždy včas pýtať presné 
údaje, lebo si uvedomoval, že 
ľudská pamäť je ako zrkadlo, 
na ktorú raz, ak čas dýchne, za-
hmlí sa a spomienky, tváre, 
hlasy a udalosti sa začnú rozp-
lývať pod nánosom nových 
zážitkov, udalostí a podnetov. 
Až sa raz celkom vytratia... 
Aj bez patričného archivárske-
ho vzdelania bol JÁN ZIMAN 
archivár par excellence, lebo 
miloval históriu a poznal hod-
notu historických dokumentov. 

Zaujala ho najmä história 
šľachtického kráľovského rodu 
Habsburgovcov. O tomto rode 
preštudoval hádam všetko, čo 
sa o ňom popísalo a čo bolo do-
stupné na našom knižnom tr-
hu. Svoj záujem o tento rod do-

kumentoval zostavením krá-
ľovského rodokmeňa podľa 
dostupnej literatúry. Podarilo 
sa mu zostaviť rodokmeň rodu 
od roku približne 1200 až po 
syna posledného rakúskeho 
cisára a uhorského kráľa Otta 
von Habsburg, ktorý zomrel v 
roku 2011 vo veku 98 rokov. 
Samotná tvorba rodokmeňa 
habsburského rodu mu trvala 
približne 6 mesiacov. Možno 
práve aj táto práca a záujem o 
históriu podnietili Jána Zimana 
k vypracovaniu rodokmeňa Zi-
manovskej rodiny. 
Ako pre Pokrok pred časom o 
tom povedal: ,,Najskôr som si 
naštudoval, ako sa takéto 
rodokmene robia, kde možno 
nájsť podklady a kde získať in-
formácie. Potom začala samot-
ná práca. Kúsok po kúsku som 
zliepal fakty, aby som splnil 
svoje predsavzatie. Takmer 
desať rokov som sa venoval 
zbieraniu podkladov, zhováral 
sa so skôr narodenými známy-
mi ľuďmi i rodinnými prísluš-
níkmi. Napriek snahe a pomoci 
mne blízkych ľudí som sa v 
pátraní po existencii mojich 
predkov dostal iba do prvej 
polovice 19. storočia. Väčšina z 
nás pozná svojich rodičov, 
starých rodičov a tí, čo majú 
šťastie, aj prastarých rodičov. 
Každý z našej generácie, ktorý 
sa dopátra k predkom z 18. sto-
ročia môže byť spokojný. Kto 
nazrie do histórie svojej rodiny 
ešte o sto rokov ďalej, môže 
byť šťastný, pretože tam kon-
čia záznamy matrík. Všetko os-
tatné staršie sa už nedá overiť.“ 

J Á N Z I M A N 

Rodák zo starobylej baníckej obce Sirk po skončení ZŠ navštevoval Priemyselnú školu geologickú a banícku v Spišskej N. Vsi, ktorú ab-
solvoval v roku 1960 v odbore Banské strojárenstvo, mechanizácia a elektrifikácia baní. Od 1. júla 1960 na základe ministerskej umies-
tenky sa zamestnal v Modrokamenských uhoľných baniach, n. p., Pôtor. Jeho prvým pracoviskom bol závod Bukovec. Po vojenčine v 
rokoch 1960 - 62 sa vrátil do už nového podniku Baňa Dolina. Ako banský elektrikár začal pracovať na II. ťažobnom úseku a pracoval 
tu až do roku 1977. Vtedy ho vo voľbách do orgánov ROH (Revolučné odborové hnutie) zvolili za predsedu Závodného výboru. Túto 
funkciu vykonával až do roku 1990, kedy sa znovu vrátil do podzemia k svojej profesii elektrikára. Do podzemia fáral aj po dovŕšení dô-
chodkového veku v roku 1994. Na zaslúžený odpočinok odišiel po 38. rokoch odpracovaných na bani, v roku 1998. 

Odišiel vzácny človek a pedantný archivár veľkokrtíšskeho baníctva 

Rodokmeň Zimanovskej rodiny odchodom do večnosti JÁNA ZI-
MANA nekončí, skončila ale, tak ako jeho životná púť, záslužná 
práca archivára Baníckeho cechu DOLINA. Jeho členovia na čele 
s predsedom Ing. Branislavom Mojžišom a členmi Ľubomírom 
Gallom, Stanom Petrůjom a mnohými ďalšími mu aj prostredníc-
tvom týždenníka POKROK vzdávajú hold za jeho dlhoročnú 
mravčiu prácu, ďakujú mu za všetko a odkazujú mu tam hore:  
,,Janko, sľubujeme ti, že Tvoj život, Tvoju prácu a zanietenosť 
pre banícku činnosť v našom okrese zachováme a nikdy na Teba 
nezabudneme. Momentálne posledný zápis v našej cechovej kro-
nike bude o veľmi smutnom 7. januári 2021, kedy sme Ťa, na-
priek našej snahe, nemohli vyprevadiť na Tvojej poslednej ceste v 
takom počte, ako by sme si to boli želali, a ako by si si bol zaslúžil. 
Mal si odísť – so všetkými banskými poctami a čestnou strážou 
pri Tebe. Česť Tvojej pamiatke, česť Tvojmu životu a práci. 
      Zdar boh!“  -R. HORNÁČEKOVÁ-

Ján Ziman 
s hrdosťou 

nosil banícku 
uniformu.  

Na foto pred 
vlastnoručne 

vyšitým znakom 
Baníckeho cechu 

Dolina 
v jeho 

kancelárii. 

  

Ján Ziman celkom vpredu v sprievode 
 Dňa bielych ruží, keď kráčal popred 
banícku slobodáreň, kam denne chodil. 
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Spoločenská rubrika

Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. V jednej z 
nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
5. 1. Jakub z Dolnej Strehovej, 9. 1. Rebeka z Veľkej Čalomije. 
 

 Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. Pozdravy na 
stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
3. 1. Zuzana Trháková (*1933) z Banskej Bystrice; 4. 12. 
Ing. Imrich Gunda (*1951) z Banskej Bystrice; 6. 1. Helena Fili-
pová (*1950) z Vinice, Margita Koloničová (*1949) z Čelár; 9. 1. 
Anna Matušovová (*1937), z Dačovho Lomu, Rozália Michňová 
(*1929) z Leseníc, Helena Balgová (*1943) z Čeboviec; 10. 1. 
Alžbeta Bogdányová (*1954) z V. Krtíša, Jaroslav Ladno 
(*1957) z Dolnej Strehovej.                      Odpočívajte v pokoji! 

Ďakujeme za prejavy sústrasti či účasť 
na poslednej rozlúčke s našim zosnulým 
JÁNOM ZIMANOM z Veľkého Krtíša, 
ktorý nás navždy opustil dňa 4. 1. 2021 

vo veku 81 rokov. Osobitné poďakovanie 
patrí členom Baníckeho cechu za mimoriadne 

si uctenie a rozlúčku s našim zosnulým, 
ktorý celý život bol aj členom 

,,baníckej rodiny.“ Smútiaca rodina. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, 
aj tým, ktorí nemohli osobne prísť...  

Tíško dotĺklo srdce Tvoje. Vieme, neodišiel si. 
Zostali po Tebe spomienky, Tvoja láska 
a dobrota. Tak si Ťa navždy pamätáme. 

Chceli by sme Ti ešte raz dať znať, ako vrúcne
 Ťa radi máme. Naša láska s Tebou letí tam
hore na oblohu, kde ako hviezda svieti všetkým.
 Už je prázdny domov, drahý náš, navždy 

zostaneš v srdciach našich a do mrazivého
 ticha znie veta: stále viac a viac chýbaš nám. 

S veľkým žiaľom si pripomíname v týchto dňoch, 
že pred rokom, 11. 1. 2020, nás náhle 

a nečakane opustil náš milovaný manžel, syn, otec a brat 
ŠTEFAN LAUKO zo Sklabinej vo veku päťdesiat rokov. 

S hlbokým žiaľom spomína manželka Mária, 
syn Štefan s priateľkou, maminka, brat a sestra s rodinami, 
svokra, švagriná s rodinou, celá smútiaca rodina a známi.  

 

Nestačil si nám zbohom dať 

Skláňame sa hlboko 
a ďakujeme. Ďakujeme 
každému ránu, keď sme 

Vás mohli pozdraviť. Tešili 
sme sa s Vami, keď ste 
obdivovali svet a tešili 

sa z našej lásky. Ďakujeme 
za život, ktorý sme prežili

 s Vami, za prácu a lásku, 
ktorú ste nám darovali. Nuž, 

snívajte tíško svoj sen, nech šelest vetra a šepot listov 
Vám spieva tú najkrajšiu uspávanku. 

So žiaľom v srdci sme si v týchto dňoch viac ako inokedy 
pripomenuli prvé smutné výročie, ako nás po ťažkej chorobe 

navždy opustil dňa 7. januára 2020 
milovaný otec, svokor, starký a prastarký JUDr. JÁN ROJÍK 

z Veľkého Krtíša vo veku 85 rokov. 
Zároveň si s láskou v srdci spomíname na našu drahú mamičku,  

svokru, starkú a prastarkú  
EMÍLIU  ROJÍKOVÚ z Veľkého Krtíša, ktorá nás 
14. októbra 2014 navždy opustila vo veku 75 rokov. 

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva... 
Odpočívajte v pokoji, naši drahí, stále na Vás myslíme: 

dcéra Evka s manželom Jozefom, vnuk Martin s manželkou 
Mirkou a pravnúčikmi Miškom a Marekom.  

 
 

Čas rýchlo plynie,
no na Vás sa nedá 

zabudnúť, 
preto stále žijete s nami. 

Milovali sme Vás 
a mali radi. 

Dňa 12. 1. 2021 uplynulo 
dvadsať rokov, ako nás 

opustila drahá mamička
 JUSTÍNA KUBOLEKOVÁ (rod. VRAŇÁKOVÁ) 

z Dačovho Lomu vo veku nedožitých 61 rokov. 
Dňa 31. 1. 2021 uplynie devätnásť rokov od vtedy, 

ako nás opustil ocinko JÁN KUBOLEK 
z Dačovho Lomu vo veku 65 rokov. 

S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá, 
pravnúčatá, ostatná rodina a známi.  

 
 

Najčastejšie mená bábätiek narodených v roku 2020 u dievčatiek 
boli Ema, Sofia a Nina. U chlapcov vedú Jakub, Samuel a Michal. 
V prvej desiatke obľúbených chlapčenských mien sa ďalej 
umiestnili Adam, Tomáš, Filip, Oliver, Martin, Matej a Lukáš. 
Rodičom sa páčili aj dievčenské mená Viktória, Eliška, Natália, 
Nela, Sára, Mia a Hana. 
Kým Jakub obhájil prvenstvo z minulého roka, u dievčat Ema 
predbehla minuloročnú víťazku Sofiu. Z vlaňajšej prvej desiatky 
vypadli mená Tamara, Laura a Michaela. Chlapčenská silná zo-
stava zostala rovnaká, len sa zmenilo poradie.
Tieto mená novonarodených detí sú populárne na Slovensku už 
niekoľko rokov. Aké sú však najrozšírenejšie mená v celej populá-
cii? Na Slovensku žije najviac mužov s menami Peter, Ján a Jozef. 
Ženy sú najčastejšie nositeľkami mien Mária, Anna a Zuzana.
Ako v minulých rokoch, aj tento rok, pribudli bábätká s netradič-
nými a nie častými menami. Narodili sa dievčatá s menami Her-
miona, Šeherezáda, Kleopatra, Andromeda, Perpetua, Ariel, Fa-
biola či Infinity a chlapci s menami Achille, Kassandros, Melody, 
Mustafa, Neymar, Rolex, ale aj Vladan či Vieroslav.
Zákon o mene a priezvisku umožňuje mať najviac tri mená. Ne-
možno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu 
mena. Takisto nemožno dať dieťaťu prvé meno totožné s menom 
žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste. Nie je 
tiež možné osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je 
všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou 
štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úra-
du tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupi-
teľského úradu cudzieho štátu.

Tento týždeň si pripomíname: 
 23. 1. Deň patriotizmu, hrdosti na príslušnosť k určitému 
národu.  24. 1. Deň komplimentov - vznikol v r. 1998 na základe 
iniciatívy Američaniek Katie Chamberlin a  Debbie Hoffman. V 
tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľu-
ďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na nich oceňuje.  24. 1. Sviatok sv. 
Františka Saleského, ktorý bol vyhlásený za svätého v r. 1665, za 
učiteľa Cirkvi v roku 1871, za patróna tlače a žurnalistov v roku 
1923. Sviatok súvisí s prenesením jeho ostatkov do Annecy  24. 1. 
1623. Na jeho sviatok pápež vydáva posolstvo k Svetového dňu 
spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi na 
Siedmu veľkonočnú nedeľu.
Meniny majú: 8. 1. Bohdana; 19. 1. Drahomíra, Mário; 20. 1.  - 
Dalibor; 21. 1. Vincent , 22. 1. Zora; 23. 1. Miloš; 24. 1. Timotej. 

Rebríček top mien vedú Ema a Jakub

-red-

Svet pokoja je Váš domov 

Navždy ste v našich srdciach 

Človiečik, vitaj 

Opustili nás 
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Ako sme vás informovali už minulý týždeň, budova Mestského 
úradu vo Veľkom Krtíši je aj naďalej dočasne uzatvorená. „Na zá-
klade nových usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky, 
uznesení Vlády Slovenskej republiky a zvyšovania sa počtu pozi-
tívnych prípadov ochorenia Covid – 19 je Mestský úrad vo Veľ-
kom Krtíši zatvorený do 24. januára 2021,“ spresňuje asistentka 
primátora mesta Lucia Zvarová. Ako ďalej dodáva, obmedzený 
bude taktiež počet zamestnancov, pričom bude ale riadne zabezpe-
čený výkon nevyhnutných úkonov, ako napríklad vybavovanie 
pohrebov či rodných listov (výhradne v rozsahu výnimiek zo záka-
zu vychádzania definovaných v Uznesení Vlády SR č. 808 z 31. 12. 
2020). „V týchto prípadoch si obyvatelia mesta môžu dohodnúť 
termín prípadného osobného stretnutia s konkrétnym zamestnan-
com. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení 
nájdete na webovej stránke mesta, prípadne na budove Mestského 
úradu. Všetky ostatné záležitosti môžete vybaviť telefonicky, e-
mailom, elektronicky prostredníctvom Ústredný portál verejnej 
správy, prípadne použite schránku na listové zásielky, umiestnenú 
pred budovou mestského úradu,“ informuje L. Zvarová z MsÚ.
Toto obdobie roka je typické aj tým, že počas neho občania mesta 
potrebujú vyriešiť najmä nasledovné záležitosti. Preto sa vedenie 
mesta snaží vyjsť v ústrety Veľkokrtíšanom aj v tomto období a 
informuje, ako môžete pri vybavovaní danej agendy v týchto 
dňoch postupovať.
 Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2020, 
nakoľko nedošlo zo strany štátu k predĺženiu termínu na splnenie 
povinnosti podania tohto daňového priznania (najneskorším ter-
mínom je 31. január 2021). Uvedené daňové priznanie môžete za-
slať poštou, vhodiť do schránky pred Mestským úradom, prípad-
ne zaslať elektronicky prostredníctvom ÚPVS. V prípade akých-
koľvek otázok je možné kontaktovať pracovníkov miestnych daní 
na  047/48 12 118, a to každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 
hod. Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu

►alena.kadancova@velky-krtis.sk,
►maria.hevesova@velky-krtis.sk.

 Podanie žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad fyzic-
kých osôb pre rok 2021. Tlačivo pre vyplnenie nájdete na stránke 
mesta (tlačivá na stiahnutie), rovnako sú k dispozícií aj pri vstupe 
do budovy Mestského úradu. V prípade akýchkoľvek otázok je 
možné kontaktovať príslušného pracovníka  047/48 12 142, a to 
každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 hod. Rovnako je možné na 
tento účel využiť e-mailovú adresu

►jakub.mazuch@velky-krtis.sk.
 Podanie žiadosti o vyhradenie parkoviska. Tlačivo pre vyplnenie 
nájdete na stránke mesta (tlačivá na stiahnutie), rovnako je k dis-
pozícii aj pri vstupe do budovy Mestského úradu. V prípade 
akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať príslušného pracovní-
ka   047/48 12 123, a to každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 
hod. Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu 

►peter.eviak@velky-krtis.sk.

Mestský úrad odporúča, aby platby (dane, komunálny odpad a 
iné) obyvatelia realizovali prostredníctvom Slovenskej pošty, prí-
padne bankovým prevodom. 

 Stavebný úrad bude v tomto období taktiež fungovať v obme-
dzenom režime. Ústne pojednávania nebudú zvolávané a je po-
trebné príslušných pracovníkov kontaktovať telefonicky 
 047/48 12 135, a to každý pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 hod. 
Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu
 ►peter.petrezel@velky-krtis.sk, eva.bartosova@velky-krtis.sk.

Škôlky a školské kluby sú čiastočne otvorené 
 Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš 
je od 11. januára 2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov, 
ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, ako sú zdravotní pracov-
níci, policajti, vojaci či hasiči (podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o 
kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým z 
povahy práce vyplýva, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home 
office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste 
výkonu práce. Na základe uvedeného boli otvorené triedy len v 
jednom alokovanom pracovisku Materskej školy (na Ul. SNP).
Mesto Veľký Krtíš zároveň od pondelka 11. januára 2021 na jed-
notlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
zabezpečilo celodenné fungovanie školských klubov detí, vrátane 
školských jedální, avšak iba pre deti zákonných  zástupcov pracu-
júcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, 
ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa plánované pretestova-
nie žiakov základných škôl a ich následný nástup na prezenčné 
vzdelávanie zrušilo a žiaci aj našich základných škôl sa naďalej 
budú vzdelávať dištančnou formou. 
„Pripravujeme  sa na celoplošné antigénové testovanie obyvateľov, 
ktoré by malo prebehnúť v rámci víkendu 23. a 24. januára  2021.  
Bližšie informácie zatiaľ nemáme, nakoľko o celoplošnom testova-
ní sa rozhodlo len teraz. Vzhľadom na skutočnosť, že situácia na 
Slovensku je vážna,  vyzývame všetkých obyvateľov mesta, aby 
prísne dodržiavali nariadenia vlády a riadili sa všetkými odporú-
čaniami, predovšetkým používanie rúška, dodržiavanie odstupov 
a časté umývanie rúk,“ povedala pre POKROK Lucia Zvarová, 
asistentka primátora mesta Veľký Krtíš.

Mestský úrad Veľký Krtíš je zatvorený, 
no jeho zamestnanci vaše žiadosti vybavia nasledovne:

Uzávierka tejto strany bola v stredu 13. januára dopoludnia. Ak 
sa medzičasom niektoré skutočnosti zmenili, čo je v súčasnej situ-
ácii možné, nájdete ich aktualizované na našej 
              stránke Pokrok – týždenník pre okres Veľký Krtíš.                        

Pre kontakt so zamestnancami 
MsÚ, ale aj inými ištitúciami v 
budove, využite internet alebo 
schránku pri vchode.  

Veľkokrtíšska idylka nenasvedčuje tomu, 
že všetci prechádzame náročným obdobím. 

 -ŠK-
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Kým počty pozitívne testova-
ných na ochorenie COVID-19 v 
decembri každý deň rapídne 
stúpali, záver roka a začiatok 
januára sa niesli už v o niečo 
nižších prírastkoch. Dňom s 
najvyšším počtom pozitívnych 
PCR testov bol 17. december, 
kedy sa o svojom pozitívnom 
výsledku dozvedelo až 71 tes-
tovaných obyvateľov. Deň pred 
tým bolo pozitívnych PCR tes-
tov tiež pomerne veľa, a to až 
44. Ako nám povedala hlavná 
regionálna hygienička MUDr. 
Slávka Ďurišová, vysoký počet 
nakazených so sebou priniesol 
a vysoký počet úmrtí. „Epi-
demiologická situácia bola v de-
cembri výrazne zhoršená, Po-
čas posledného mesiaca v roku 
sme zaznamenali nárast počtu 
potvrdených prípadov PCR 
testom o 508 a Ag testom o 462 
osôb. V decembri umrelo v sú-
vislosti s týmto ochorením 
trinásť obyvateľov nášho okre-
su,“ informuje vedúca RÚVZ 
vo Veľkom Krtíši. Táto situácia 
sa môže ešte zhoršovať, a to aj 
v súvislosti s novou mutáciou 
koronavírusu, ktorá bola prvý 
raz objavená vo Veľkej Britá-
nii. Tá sa rozšírila už do viace-
rých kútov Slovenska. K 8. ja-
nuáru sa táto mutácia v našom 
okrese ešte nenachádzala. 

„Novú mutáciu koronavírusu z 
Veľkej Británie sme v našom 
okrese nezachytili. Od druhej 
polovice decembra boli všetci 
navrátilci z V. Británie testova-
ní negatívne,“ hovorí Ďalej 
MUDr. Slávka Ďurišová.

Kapacita 
okolitých nemocníc 

Ako sa dozvedáte od odborní-
kov, tieto čísla sa do pohľadu 
na stav hospitalizovaných 
prenášajú po asi dvoch týžd-
ňoch. Ako ukazuje iniciatíva 
Dáta bez pátosu, veľkokrtíšska 
nemocnica mala k 9. januáru 
2021 na svojich lôžkach deväť 
pacientov, ktorí sa liečili na 
ochorenie Covid-19. Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou vo V. 
Krtíši má k dispozícii dokopy 
devätnásť takýchto lôžok. Tie 
boli naplno využité ešte 31. ok-
tóbra minulého roka. 
Na prelome rokov bolo využi-
tých trinásť z nich. Pre porov-
nanie, nemocnica v Lučenci vy-
užívala ešte 5. januára všetky 
„covid lôžka“, ktorých tu bolo 
na začiatku roka 47. Pravdepo-
dobne po reprofilizácii sa počet 
takýchto lôžok v Lučenci zvýšil 
až na 106, pričom k 9. januáru 
2021 bolo zaplnených 39 z nich. 
Rimavskosobotská nemocnica 

pristúpila k rovnakému kroku 
a počet lôžok v prvý januárový 
víkend zvýšila z 37 na 45. K 
danému dátumu bolo obsa-
dených 19 z nich.

Podiel nakazených 
máme horší ako 
v okrese Lučenec

V siedmy januárový deň nové-
ho roka mal náš okres spome-
dzi všetkých okresov na Sloven-
sku druhú najnižšiu sedem-
dňovú incidenciu nových prípa-
dov, a to 37. Lepšie na tom bol 
už len okres Tvrdošín. Naopak, 
ako iste viete, najkritickejšie to 
bolo na začiatku roka v okrese 
Nitra, kde za prvých sedem dní 
nového roka pribudlo až 677 
nakazených.
Od vypuknutia pandémie k 11. 
1. 2021 malo pozitívny výsledok 
PCR testu už 1 166 obyvateľov 
nášho okresu. V prepočte na 

percentá to je 2,69 % (celkový 
počet obyvateľov k 31. 12. 2019 
bol 43 263).

 Bohužiaľ, počet obetí pandé-
mie naďalej prudko rastie. Do 
oficiálnych štatistík sa zapisujú 
úmrtia pozitívnych osôb, kto-
rých hlavnou príčinou bolo 
ochorenie Covid-19 i tie, ktoré 
boli pozitívne, no hlavnou príči-
nou smrti bolo iné ochorenie. 
Preto je pri informovaní o poč-
te mŕtvych rozdiel, či pacient 
umrel „na“ covid alebo „s“ co-
vidom. Každopádne toto číslo 
prudko rastie a 11. januára Ná-
rodné centrum zdravotníckych 
informácií evidovalo v súvislosti 
s Covid-19 3 572 úmrtí (2 918 
na + 663 s).
Ak sa chcete pozrieť, aká je si-
tuácia v okolitých okresoch, 
alebo kdekoľvek na Slovensku, 
kliknite na:
 https://mapa.covid.chat/

V decembri sa situácia zhoršila aj v našom okrese
Okres Veľký Krtíš patril od začiatku pandémie k tým, kde sa po-
čet nakazených zvyšoval oproti iným okresom pomaly. V druhej 
vlne sa však situácia zhoršovala aj u nás, a to najmä koncom ok-
tóbra a najviac v decembri.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Veľký Krtíš

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža 
vo Veľkom Krtíši oznamuje, že v súvislosti s preventívnym 
predĺžením núdzového stavu z dôvodu zabránenia šírenia 
ochorenia COVID – 19 sú výjazdové (mobilné) odbery pláno-
vané na rok 2021, zatiaľ, zrušené. Národná transfúzna služba 
SR Banská Bystrica má oznam o zrušených odberoch uverej-
nený aj na svojej stránke. Ľudia, ktorí chcú darovať krv, môžu 
tak urobiť v NTS v Banskej Bystrici. Na odber krvi v B. Bys-
trici je však potrebné sa objednať na telefónnom čísle  0908 
991 461. Darca dostane časenku na presne určený čas, ako aj 
podrobné informácie o pokynoch k odbere.

  

OZNAMUJE DARCOM  KRVI  

JAROSLAVA UBRANKOVIČOVÁ, predsedníčka MS SČK V. Krtíš

Dôležité rozhodnutia 
vydávala regionálna hygienička 
MUDr. Slávka Ďurišová. 

Na obidvoch testovacích miestach - hore budova RÚVZ, dole 
mobilné odberové miesto pri VšNsP, n. o. V. Krtíš sú počas 
pracovných dní takmer neustále dlhé rady záujemcov o testovanie. 

-ŠK, zdroj, nczi.sk, covidsk.sk-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banícka 5, V. Krtíš
 oznamuje, že v budove úradu vykonáva
 antigénové testy 

v pracovné dni v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. 

Antigénové testovanie 
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Reštaurácie, jedálne, bary i 
kaviarne dnes vyzerajú diamet-
rálne odlišne oproti tomu ako 
vyzerali na začiatku roku 2020. 
Pre ich majiteľov a prevádz-
kovateľov, ale rovnako aj za-
mestnancov či dodávateľov, za-
čali pred takmer rokom ťažké 
existenčné časy. Reštrikcie, ob-
medzenia, opatrenia a nariade-
nia, ktoré musia dodržiavať aj 
dnes, prispeli k markantnému 
poklesu ich tržieb. Kompenzá-
cia od štátu je podľa niektorých 
nízka a prichádza s výrazným 
oneskorením. Na celom Sloven-

sku sa nájdu desiatky prí-
padov, kedy prevádzkova-
teľ reštaurácie svoju čin-
nosť ukončil a bol prinúte-
ný svojich zamestnancov 
prepustiť. Veľkokrtíšsky 
štáb televízie Markíza sa s 
majiteľom jednej z obľú-
bených reštaurácií v našom 
okresnom meste stretol 
preto aj osobne. Ing. Ladi-
slav Malík otvorene opísal 
situáciu, do ktorej sa reš-

taurácia SAHIB dostala, aký 
bol začiatok tejto krízy, aká bo-
la letná sezóna, či musel pre-
pustiť svojich zamestnancov i 
to, na ktoré otázky by rád po-
znal odpovede od kompetent-
ných.
Sahib určite väčšina z vás 
dobre pozná. Reštaurácia v 
meste Veľký Krtíš, ktorá pri-

pravuje chutnú pizzu, denné 
menu ale aj vychytené indické 
špeciality. V teplejších mesia-
coch je okrem obľúbených 
jedál lákavá jej návšteva aj pre 
veľkú letnú terasu, čapované 
pivo a schopnú obsluhu. Od 
roku 2004 sa o jej chod starajú 
manželia Malíkovci. Na jej 
chode sa podieľali donedávna 
ešte s 12 zamestnancami a pod-
ľa potreby 2 až 6 brigádnikov. 
Dnes ich je stále 12. „Keď došlo 

v polovici marca k uzatvoreniu 
prevádzok, manželka sa zľakla 
a začala plakať, že čo budeme 
robiť. Nikto vtedy nevedel, na 
ako dlho zatvárame a aký to 
bude mať na nás dopad. Boli 
sme vtedy v slabých mesiacoch 
a počítali sme s tým, že nabeh-
neme na tie dobré letné mesiace 
a z tržby budeme vedieť do-
platiť vzniknuté jarné výpadky 
tržieb,“ začal Ing. L. Malík. 
Ako ďalej ozrejmil, pre reštau-
rácie v našom okolí sú dôležité 
letné mesiace. Vtedy majú ich 

majitelia najviac zákazníkov a 
najvyššie tržby, ktoré dokážu 
vykryť slabšie mesiace na za-
čiatku roka či z jesene. Okrem 
leta je dôležitý aj december. 
„Ľudia prichádzajú domov zo 
zahraničia a z iných častí repu-
bliky, na konci roka máme tiež 
firemné večierky, stretávky zo 
škôl atď. Tieto rezervácie nám 
v roku 2020 chýbali. Pokles 
tržieb v roku 2020 bol dosť 
značný a naďalej to pokračuje. 
My sme totiž počas dobrých 
mesiacov doplácali výpadky a 
nedoplatky, ktoré nám vznikli 
na jar. V roku 2020 sme mali 
ale pomerne slabšie aj inokedy 
celkom dobrý jún a september. 
Mali sme nedoplatky, ale snažili 
sme sa platiť riadne a včas, ale 
nie vždy sa to dalo. V októbri, 
sme znovu spadli k nedoplat-
kom, ktoré sú už tak vážne, že 
nám spôsobujú existenčné 
problémy,“ pokračuje majiteľ 
indickej reštaurácie.
Pre gastro prevádzky zriadil 
štát v októbri schému, ktorou 
im sčasti vynahradí výpadok 
tržieb. Prevádzky z cestovného 
ruchu a gastro prevádzky, kto-
rým klesli v porovnaní s rokom 
2019 tržby o viac ako 40%, mô-
žu prostredníctvom webu 
ministerstva dopravy pred-
kladať žiadosť o štátnu pomoc, 
ktorá je zameraná na zmierne-
nie dopadov krízy, ktoré spôso-
bila pandémia. Pomoc je na-

stavená tak, aby reštauráciám a 
ostatným prevádzkam pomoh-
la pokryť fixné náklady, no 
žiadateľ musí splniť štyri pod-
mienky. Jednou z nich je aj to, 
aby žiadateľ nemal evidované 
žiadne nedoplatky na poistnom 
a sociálnom poistení. S tým si 
na jeseň majitelia reštaurácie 
Sahib museli poradiť. Ing. La-
dislav Malík má preto na štát 
ťažké srdce: 
„Manželka požiadala 11. no-
vembra 2020 o príspevky za 

Zatvárať nechceme, cítime zodpovednosť voči našim zamestnancom – hovorí Ing. LADISLAV MALÍK 

Na stránkach našich novín vám pravidelne zvykneme prinášať informácie aj o tom, koľko ľudí v 
našom okrese je k danému mesiacu bez práce. Štatistika nezamestnanosti nám robievala až done-
dávna radosť, pretože sa medziročne takmer každý mesiac zlepšovala. Tento trend však prestal 
platiť pred ôsmimi mesiacmi. Pracujúci človek sa (všetci vieme prečo) dostal do neistoty a mnoho z 
vás o svoju prácu v priebehu roka aj prišlo. Jedným z odvetví, ktoré pandémia a s ňou súvisiace opa-
trenia postihlo najviac, je gastro priemysel.

Gastro prevádzky bojujú s existenčnými 
problémami, ale nevzdávajú sa 

(Pokračovanie na str. 7)

Ing. LADISLAV MALÍK, 
spolumajiteľ reštaurácie SA-
HIB vo Veľkom Krtíši, by bol 
najradšej, keby jeho zariadenie 
mohli opäť hostia navštevovať.  

Kuchár Peter Pavúk 
dokáže navariť nielen 
chutné, ale aj 
okulahodiace jedlá. 

Interiér reštaurácie skrýval niekoľko zaujímavých zákutí. 
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mesiac október s tým, že som 
počítal, že prídu do desiatich 
dní ako bolo deklarované. 
Opak bol pravdou a finančné 
prostriedky za október  nabehli 
len v decembri. Sklz bol aj pre-
to, že nám bolo oznámené, že 
máme nedoplatky v Sociálnej 
poisťovni. Preto sme navštívili 
pobočku poisťovne, aby sme sa 
opýtali, či je možné vytvoriť na 
tieto nedoplatky splátkový 
kalendár. Oni nám povedali, že 
to možné nie je, pretože sme ne-
mali dva mesiace po sebe vy-
platené poistné – ale to je sa-
mozrejmé, pretože tržby za dva 
mesiace nedokážu potiahnuť 
výpadok za polroka. Marec až 

jún boli naozaj veľmi slabé.“ 
Jeho slová potvrdzujú aj eu-
rópske štatistiky. Údaje z 27 
krajín Európskej únie zo-
zbierané do konca septembra 
ukazujú výrazný prepad slu-
žieb aj v oblasti ubytovania a 
reštaurácií. Návštevnosť re-
štaurácií začala klesať už v 
polovici februára, pričom dno a 
až 60%-ný pokles nastal v aprí-
li. V lete sa prepad zmenšoval, 
no krivka začala znovu nabe-
rať neželaný smer začiatkom 
septembra, kedy do Európy 
prišla druhá vlna pandémie.

Okrem toho sa majiteľom tejto 
reštaurácie, rovnako ako aj 
stovkám ďalších, objavujú ďal-
šie otázky – nevedia, kedy bude 
týmto problémom koniec, či si 
zamestnancov majú ponechať, 
alebo ich, živiteľov rodín, pre-
pustia, odkiaľ zoberú peniaze 
na paušálne platby za energie a 
pod. „Zavrieť reštauráciu ne-
chceme, nemáme to v pláne. 
Pôjdeme na hranu našich mož-
ností aj preto, že máme voči za-
mestnancom nejakú zodpoved-
nosť, sú nám lojálni. Chceme, 
aby zamestnanci u nás zostali, 
pretože nájsť dobrého kvalitné-
ho kuchára či čašníka je ťažké 
a skôr si ho musíme vychovať 
ako nájsť,“ povedal pre redak-

torku Michaelu Bendíkovú Ing. 
Ladislav Malík. Na otázku, od-
kiaľ dnes čerpá peniaze potreb-
né na udržanie reštaurácie 
hovorí, že z niekoľkoročných 
rodinných úspor. Aj v týchto 
dňoch je produkcia jedál výraz-
ne nižšia ako vlani a klesla asi 
na štvrtinu.  „Verím tomu, že 
dokážeme prežiť. Myslím si ale, 
že v tejto situácii robí štát zo za-
mestnávateľov dlžníkov a, po-
vedzme si na rovinu, zo zamest-
nancov žobrákov. Do nového 
roku som si preto prial, aby 
prevádzkovatelia barov či re-
štaurácií prežili, a to aj vďaka 

pomoci od štátu,“ uzavrel maji-
teľ veľkokrtíšskej reštaurácie 
SAHIB.
Maroš Pavúk a Pavel Torňoš sú 
zamestnanci reštaurácie. Prvý z 
nich je čašník, druhý má na 
starosti pečenie pizze. M. Pa-
vúk má manželku a malé dieťa 

a ako hovorí, obmedzenia cíti aj 
na rodinnom rozpočte. „Ako 
čašníkovi mi po finančnej 
stránke chýba najmä sprepitné. 
Inokedy som z neho vedel na-
kúpiť napr. vianočné darčeky, 
no na to som teraz ani nepo-
myslel. Mám rád svoju prácu, 
rád s našimi hosťami komuni-
kujem a nechcem z nej odísť. 
Ponuky by som aj mal, ale ne-
viem, či stojí za to ísť preč od 
rodiny a z práce samotnej,“ po-
vedal Maroš Pavúk. Svoju 
robotu si cení aj pizzér P. Tor-
ňoš a ako povedal, je vďačný za 
každú príležitosť pracovať. 

„Som rád, že si ma majitelia ne-
chali aj v týchto časoch, že nás 
tu podržali a takýmto spôso-
bom nám pomáhajú. Veď na-
koniec svojou prácou pomáha-
me aj my im. Momentálne si 
neviem predstaviť, že by som 
išiel robiť niečo iné,“ dodal 
šikovný pizzér Pavel Torňoš.

Všetkým prevádzkovateľom reštaurácií, ale i barov a kaviarní, 
prajeme mnoho síl. Rovnako tak aj všetkým menším podnikate-
ľom, ktorým pandémia výrazne narušila bežný chod svojich pre-
vádzok. Buďme preto zodpovední a ohľaduplní, pretože až keď 
budeme zdraví a nebude nás už obmedzovať žiadny vírus, tak až 
potom si budeme môcť vychutnať dobré jedlo s priateľmi v jed-
nom z našich obľúbených podnikov. Ako za starých dobrých čias.  

– Z podkladov, ktoré nám poskytla TV MARKÍZA spracoval ŠK - 

(Dokončenie zo str.6)

Pavel Torňoš dáva pizzu do murovanej pece.  

Čašník Maroš Pavúk zvykol
 zo sprepitného poriešiť 
vianočné darčeky... minulé 
Vianoce na to musel zabudnúť. 

Priestory vonkajšej terasy, kým sa dalo, využívali 
zákazníci hlavne na priateľské a rodinné posedenia. 

SAHIB je bez návštevníkov tichý a ponurý.  
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Juraj Fábry sa narodil 8. decembra 1948 v 
Modrom Kameni. Po skončení základnej 
školy študoval v modrokamenskej SVŠ. Po 
maturite sa prihlásil na Vysokú školu do-
pravnú v Žiline, kde už potom ostal žiť na-
trvalo. Vysokú školu nedokončil, v piatom 
ročníku, tesne pred štátnicami, ju opustil, v 
liste autorovi tohto príspevku dôvody také-
hoto vážneho kroku neuviedol. Potom ex-
terne absolvoval  strednú knihovnícku ško-
lu, odbor kultúra. V neskorších rokoch 
práve táto škola prispela k tomu, že sa za-
čal venovať vydavateľskej práci. Od roku 
1973 pracoval ako kultúrny referent v Ži-
linskom Dome odborov. V týchto rokoch 
ako spevák účinkoval v hudobných skupi-
nách Sírius, Fontána gong a Pop top 7. 

Prvé víťazstvo 
na domácom javisku 

Prvý väčší úspech ako spevák dosiahol na 
domácej pôde. Na 1.ročníku speváckej sú-
ťaže O zlatý erb mesta Modrý Kameň zví-
ťazil. Pôsobivo odspieval pieseň Mám roz-
právkový dom, s ktorou Karel Gott vyhral 
Bratislavskú lýru. „Po odchode na VŠD do 
Žiliny napísala Jana Kamenská v Pokroku 
z 31. januára 1995, som sa prihlásil do vte-

dajšej vychytenej súťaže Žilinské San 
Remo. Po tvrdom postupe do finále som 
obsadil prvé miesto. Tým som sa nenápad-
ne zaradil medzi vtedajšiu amatérsku špič-
ku Slovenska. Potom nasledovalo pozvanie 
do súťaží Zlatá kamera (šlo o televíznu sú-
ťaž, pozn. J. F.), Detvianska zlatá ruža, 
Oravské synkopy a tiež celoštátnu súťaž do 
Jihlavy. V tom čase som absolvoval pár na-
hrávok v banskobystrickom rozhlase. Po-
čas tohto obdobia som bol rovnocenným ri-
valom Karlovi Konárikovi, Dušanovi Ru-
žičkovi, Mirovi Ličkovi, Marike Kles-
niakovej, Eve Sepešiovej a ďalším. Toto 
všetko sa dialo v rokoch 1966 až 1973.“

Stal sa profesionálnym
spevákom 

V rokoch 1974 - 91 pracoval Juraj Fábry v 
Dome odborov a v tom čase s orchestrom 
Pavla Zajíčka absolvoval niekoľko turné 
vo Švédsku, Rakúsku a Fínsku. V rokoch 
1992 - 93 pôsobil ako profesionálny spevák. 
Ako hosť často vystupoval na modroka-
menskom Erbe. Tu padol do oka Ivanovi 
Krajíčkovi, ktorý spevácku súťaž modero-
val. Ivan Krajíček vtedy v televízii presadil 
projekt Repete. S domácimi a svetovými 

šlágrami sa tu prezentovali slávne staršie 
spevácke hviezdy. Juraj Fábry v Repete in-
terpretoval piesne Zlatý kolovrátok, Bez te-
ba a Jaj, Zuzka, Zuzička. V rozhlase sa čas-
to vysielala jeho pieseň Moja Irena. Okrem 
toho pravidelne účinkoval v Kúpeľnom or-
chestri v Rajeckých Tepliciach.  
V roku 1977 mu vyšiel  profilový CD nosič 
s názvom  Z melódie kvet. Väčšinu textov 
piesní mu napísal straší brat Pavel. Prezen-
tácia CD bola v žilinskom kultúrnom 
dome. Pavel Fábry autorovi príspevku o 
nej napísal: ,,...Bola z toho celožilinská slá-
va s náročným a krásnym reprezentačným 
programom.“  Po Zlatej kamere a Repete 
jedným z nasledovanejším programov s 
populárnymi piesňami bola relácia košic-
kého speváka Petra Stašáka kaviareň 
Slávia. Juraj Fábry sa v nej predstavil 
16.novembra 2002 . V jeho podaní zazneli 
piesne Moja Irena a Smútok v srdci ( his-
pánsky hit s názvom Kukurukuku). V relá-
cii sa vtedy objavila speváčka Jadranka 
Handlovská a ukrajinský top spevák Giga. 
V jednom zo svojich listov autorovi tohto 
príspevku Jurajov brat Pavel o. i. napísal: 
,,...Keď brat vyhral Zlatú kameru ( najvýz-
namnejšiu spevácku súťaž v tom čase), sa 
Juraj cez TV stal známym človekom.” 

Dobrodružné vystúpenie
 v Bušinciach 
Pri stretnutí v rodnom Modrom Kameni 
sme si vymysleli také malé dobrodružstvo 
na čierno. Peter Weiss poskytol auto a zašli 
sme do Bušiniec na Miestny národný vý-
bor, nech  v obecnom rozhlase vyhlásia, že 
o 17. 00 hod. v kultúrnom dome vystúpi 
slávny spevák z Bratislavy Juraj Fábry. Za 
ochotu, že správu vyhlási, sme pani úrad-
níčke poskytli päť vstupeniek zadarmo. V 
kultúrnom dome sa zišlo vyše sto divákov. 
Juraj hral na gitare a spieval súčasné hity. 

Medailón speváka JURAJA FÁBRYHO, rodáka z Modrého Kameňa

V druhej polovici 60-tych rokoch minulého storočia sa vďaka televízii, rozhlasu a naj-
rozmanitejších speváckych súťaží, inšpirovaných legendárnou bratislavskou Zlatou lý-
rou, začal výrazný kvalitatívny rozvoj slovenských populárnych piesní. Na hudobnej 
scéne sa postupne predstavili kvalitní speváci a speváčky a zároveň aj kvalitní skladate-
lia a osobitne mladá generácia autorov podmanivých textov. Časť z nich sa venuje 
spevu dodnes. Pripomeňme si aspoň zopár mien: Pavol Hammel, Karol Duchoň, Oľga 
Szabová, Dušan Grúň, Marcela Leiferová, Jozef Benedik, Ľudovít Nosko, Ivo Heller 
(pochádzal z Lučenca), súrodenci Peter a Júlia Hečkovci, Jana Kocianová (istý čas bola 
vokalistkou v kapele Karla Gotta), Zora Kolínska, Zdeno Sychra, vokálna skupina 
Trend, Ivan Krajíček, Miroslav Ličko, či Lýdia Volejníčková (pod pôvodným priezvis-
kom Korimová vyhrala jeden ročník modrokamenského erbu). V 60-tych,  70-tych a od 
polovice 90-tych rokov do tejto elitnej zostavy patril aj náš rodák JURAJ FÁBRY. 

Ži l s hudbou a kn ihami

JURAJ FÁBRY HVIEZDIL MEDZI TÝMITO SPEVÁKMI

MILAN 
POPELÁR GRÉTA

 ŠVERCELOVÁ
MICHAL 
DOČOLOMANSKÝ

LÝDIA
VOLEJNÍČKOVÁ

EVA MÁRIA 
UHRÍKOVÁ DUŠAN 

GRÚŇ
JANA
KOCIANOVÁ

JURAJ 
FÁBRY

(Pokračovanie na str.9)

JURAJ  FÁBRY
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Jeho vystúpenie som moderoval ja. Snažil 
som sa byť čo najvtipnejší. Sestra Zlatica 
tancovala. Skupinu pod názvom Rytmus 
doby, napochytro vymyslený, uviedol Peter. 
Juraj mal úspech. Juraj nedočkavcom 
podpisoval svoje fotografie. Toto bušinské 
dobrodružstvo (doteraz si neviem vysvetliť, 
prečo sme sa rozhodli práve pre túto obec) 
bolo krásne, pre všetkých jeho aktérov 
nezabudnuteľné, s troškou adrenalínu, lebo 
sme porušili zopár predpisov o organizácii 
kultúrnych podujatí...

Zo speváka sa stal podnikateľ 
V roku 1993 sa Juraj Fábry dal na podni-
kanie. Pôvodne chcel založiť novú poisťov-
ňu, no čas ukázal, že takýto projekt je nad 
jeho možnosti. Potom sa rozhodol založiť 
knižné vydavateľstvo. Zámer mu vyšiel, nie 
nadarmo bol absolventom priemyslovej 
školy s polygrafickým zameraním. Po zalo-
žení firmy AJFA sa spojil s Ing. Ivanom 
Sliepkom, ktorý vlastnil vydavateľstvo 
AVIS. Nová firma tak dostala názov AJFA 
+ AVIS. Vo vydavateľskej sfére objavili 
voľné dvere – chýbala ekonomicky a 
národohospodársky zameraná literatúra. 
Od septembra 1994 do decembra 1996 vy-
dali knihy: Ako začať a úspešne rozvíjať 
podnikanie, Šesť zákonov podnikateľského 
úspechu, Tipy na peniaze, Tipy na manaž-
ment, Štrnásť spôsobov ako zvýšiť zisk, 
Ako získať a použiť peniaze, Ako zvíťaziť 
v konkurencii, Osobnosť vedúceho, Predá-
vaj úspešne a Výkladová tvorba. Neskôr 
pribudli knihy Dvanásť najzávažnejších 
podnikateľských chýb, Dvadsať rád z psy-
chológie. Vydali aj knihu JUDR. M. Boží-
kovej, zdravotné, nemocenské a dôchod-
kové poistenie a jeho praktické vykonáva-
nie. Pre podnikateľov a Ako získať päť-
násobný goodwill.  Vydal aj knihu JUDr. 
M. Božikovej Zdravotné, nemocenské a dô-
chodkové poistenie a jeho praktické vy-
konávanie .  V spomenutom vydavateľstve 
vydal aj dve brožúry Repetníček. Redigo-
val ich Ivan Krajíček. V Repetníčkoch boli 
publikované informácie o súťaži Repete, 
texty aj noty súťažných piesní a fotografie 
účinkujúcich spevákov. 
V rozhovore s J. Kamenskou v Pokroku z 
31. januára 1995 Juraj Fábry o. i. povedal: 
„...V súčasnosti vydávame zaujímavú 

trinásť zväzkovú edíciu Tajomstvo vyšších 
ziskov od svetoznámeho autora H. N. Cas-
sona. V súčasnosti je na trhu tretí zväzok. 
Predáva sa úspešne. Je to nesmierne zaují-
mavá knižka, z ktorej sa poučí každý, kto-
rý má niečo spoločné s predajom a služba-
mi, či už ako podnikateľ alebo zamest-
nanec.“
Vydanie Cassonovej knihy bolo význam-
ným edičným činom. Knihy s podobným 
špecifickým odborným zameraním sa zväč-
ša nerecenzujú, no táto pozornosti odborní-
kov neunikla. Milan Polák v denníku 
Slovenská republika z 21. novembra 1994 
o. i. napísal: „Knihy Herberta N. Cassona, 
známeho anglického ekonóma a teoretika 
podnikania, patria k základnej vzdelanost-
nej výbave ľudí, ktorí vstupujú na 
dramatickú pôdu podnikania v mnohých 
krajinách sveta a sú preložené do desiatok 
jazykov. Vydavateľstvu AJFA + AVIS sa 
podarilo získať práva na ich vydanie pre  
územie Slovenskej republiky a Českej re-
publiky...

Vydal užitočné rady
 pre podnikateľov 
Prednosťou Cassonovho  vyjadrovania je, 
že prepožičiava podnikaniu dôvtip, získaný 
skúsenosťou a v praxi bezprostredne ove-
rený. Oslovuje ľudí, ktorí síce nemajú vy-
soké ekonomické vzdelanie, ale nohami 
stoja pevne na zemi a majú v úmysle do-
siahnuť v podnikaní úspech. Vychádza pri-
tom zo základnej premisy, že budovatelia 
podnikov sú najužitočnejšími ľuďmi na 
svete, lebo vytvárajú a ochraňujú civilizá-
cie, slúžia spoločnosti a každý národ ich po-
trebuje mať čím viac. Napriek tomu, že 
vojaci, politici, spisovatelia, básnici, rečníci 
či iní umelci podnikaním opovrhujú,   nie 
je mu možné uprieť užitočnosť, romanti-
ku, hrdinskosť a slávu...
O hudbe J. Fábry hovoril, že ho duchom 
povznáša, upokojuje a ponúka mu potreb-
ný optimizmus. Jedno, druhé i tretie mu 
ponúkala aj práca vydavateľa. 

Celá rodina bola úspešná 
V minulom storočí v Modrom Kameni ne-
pochybne najúspešnejšou bola rodina Fáb-
ryovcov. Jurajov starý otec Pavel bol na 
prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 
richtárom mesta. V tomto postavení mal 
česť privítať v meste prezidenta T. G. 
Masaryka a jeho dcéru Alicu. Jeho syn 
Zoltán v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 
minulého storočia bol mimoriadne úspeš-
ným zamestnancom obuvníckeho magnáta 
Tomáša Baťu. V päťdesiatych rokoch bol 
politickým väzňom. Po rehabilitácii vo Veľ-
kom Krtíši položil základy Plety a potom 
úspešne riaditeľoval v podniku Reštaurácie 
a jedálne. Z tretej generácie Fábryovcov sa 
preslávil Juraj, no aj jeho starší brat Pavel 
(rozhlasový hlásateľ, organizátor kultúrne-
ho a športového života v Košiciach, vyso-
koškolský pedagóg, publicista i spisovateľ). 
Zo štvrtej generácie Fábryovcov treba 
spomenúť Jurajovu dcéru Zuzanu. Tá sa 
ako 19-ročná v roku 1998 stala víťazkou 
súťaže o Miss Slovenska. A o rok na to zví-
ťazila v súťaži - MISS SLOVENSKEJ RE-
PUBLIKY 1998. Finále sa konalo v Spiš-
skej Novej Vsi v priamom prenose STV. V 
porote okrem Jozefa Oklamčáka sedela aj 
MISS ČESKOSLOVENSKO 1989 Ivana 
Christová a jednou s finalistiek bola aj ses-
tra Silvie Šuvadovej Andrea. Zuzana Fáb-
ryová sa neskôr stala víťazkou svetovej sú-
ťaže modeliek TOP MODEL OF THE 
WORLD 1999. Finále sa konalo vo Frank-
furte nad Mohanom. Okrem toho získala 
aj čestný medzinárodný titul MISS UKRA-
JINY - ZLATÁ FORTUNA 1999. 
Juraj Fábry umrel 15. marca 2016. 
Pochovaný je v Žiline. 

Literatúra a pramene: 1. Korešpondencia autora s Jurajom a Pavlom Fábryovcami;  
2. Ján Fekete: Modrý Kameň (monografia) , Osveta, Martin 1990; 3. Reklamné letáčiky 
vydavateľstva AJFA + AVIS; 4.  Časopis Zmena č. 12/1997; 5.  Týždenník POKROK z 24. 
1. 1995, 31. 1. 1995 a 12. 11. 2002; 5. Brožúry REPETNÍČEK z rokov 1995 a 1996.

- PaedDr. JÁN FEKETE- 

(Dokončenie zo str. 8)

Manželia Fábryovci s dcérkou Zlaticou.
Všetci sú už na druhom svete. 

Mgr. Pavel Fábry písal texty bratovi
 a stále je literárne činný. 

Zuzana Fábryová 
očarila svojou krásou.
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Poľnohospodárstvo a 
život ľudí v minulosti

Aby sme mohli poznať a porov-
návať, musíme zalistovať aj do 
minulosti. Práca roľníka vždy 
bola, je a bude ťažká, pamätám 
si to z minulosti i rozprávania 
najmä starších. Pamätám si 
ako chlapec obdobie po II. sve-
tovej vojne. Na dedinách sa 
hospodárilo vždy ťažko. Pôda 
sa obrábala buď koňmi, volmi 
alebo aj kravkami. Obilie sa 
sialo ručne, tak isto sa aj žalo. 
Na kosenie lúk bola kosa. Po-
krokom boli prvé konské 
kosačky, hrabačky a už boli aj 
mláťačky najmä značky 
,,Bratia Pariskovci – NAPA-
JEDLÁ.“ Pohon mali dízlové 
motory chladené vodou, až ne-
skoršie to boli elektrické moto-
ry. Na roľníckych dvoroch 
gagotali husi, chovali sa kačky, 
sliepky, holuby, do dedín sa veľ-
mi málo dovážalo mäso. Vždy 
bolo čo zarezať, chovali sa ovce, 
bola vlna či syr, pri mlátení 
obilia sa navaril baraní guláš či 
perkelt, napiekli sa pampúchy, 
rozvoniaval chutný domáci 
chlieb či plameník. 
Ľudia si vzájomne pomáhali. 
Po ulici bolo plno husí, ktoré 
zbierali napadané moruše a 
neraz sa husi aj pomiešali. Gaz-
diná si svoje vždy poznala. 
Dnes si môžeme viac - menej 
len predstaviť vykŕmenú hus, 
obľúbené páračky, priadky či 
čistenie kukurice. Na našej ulici 
bolo okolo 50 domácností v kto-
rých bolo 25-30 záprahov. Roľ-
ník choval voly, ktoré pracovali 
celú sezónu a po jej skončení 
ich predal mäsiarovi, ale v maš-
tali už boli pripravené tzv. jun-
ce, ktoré do jari narástli a moh-
li sa využívať na prácu. Kolo-
beh sa opakoval. Choval sa 
dobytok, kravy nenadojili toľ-
ko mlieka, rozruch nastal keď 
sa objavili v chovoch kravy 
švajčiarky s vyššou dojivosťou. 
Rodiny si dorábali vlastné pro-
dukty a nadbytok sa predal do 
mesta. Pamätám si ráno keď 
som vstal, stará mama sa pešo 
vrátila z mesta, kde roznosila 
požadovaný tovar (maslo, 
mlieko, tvaroh, smotanu, či za-

rezanú hydinu.) Mala aj také 
domácnosti, kde nosila tovar aj 
20 rokov. Chovali sa ošípané 
mangalice, ktoré sa vyháňali 
pred pastiera, v jeseň sa prikŕ-
mili pred zabíjačkou, váha ne-
bola veľká a zabili sa aj 2-3 ku-
sy. Až neskoršie sa začalo 
chovať ďaleko výnosnejšie 
biele plemeno. 
V dedine bolo len málo domác-
ností, kde nechovali ošípané či 
hydinu. Takmer v každej do-
mácnosti bola pec, a keď sme 
šli dedinou, zďaleka sme zavo-
ňali, kde sa pečie chlieb. Ten vy-
držal celý týždeň, ba i viac. 
Dnes idete popri pekárni žiad-
na vôňa, chlieb je vzhľadovo 

pekný, ale nevydrží dlho. 
Na dedinách sa žilo ťažko, ale 
ľudia si vzájomne najmä pri 
letných prácach pomáhali, boli 
ohľaduplnejší. Nedele boli dni 
oddychu, pracovalo sa len vte-
dy, ak bolo napr. nasušené seno 
alebo obilie a bolo ho treba 
ochrániť pred búrkou či daž-
ďom. Takto sa pracovalo, ťažké 
časy boli po vojne, vojaci po-
brali záprahy. Pamätám si cez 
front, ako sa všetko skrývalo. 
Aj keď môj otec spal s ruskými 
vojakmi aby ochránil na povale 
v koryte zabitú ošípanú, aj 
schod na povalu odložili, ale rá-
no celá ošípaná aj s korytom 
bola fuč! A my sme si mohli len 
prsty oblízať. Ťažký, ale aj pek-
ný život sa opakoval, keď prišla 
nová éra zakladanie družstiev, 
ale to je už iná kapitola.

Družstvá 
– záhumienkové 

hospodárstvo
Mnohí z nás si pamätajú, ako 
prebiehalo zakladanie druž-
stiev. Boli to päťdesiate roky. 
Na niektorých dedinách druž-
stvá boli  založené ľahšie, na 
niektorých ťažšie a na iných 
veľmi ťažko. Aj metódy pri za-
kladaní boli rôzne. Na tie nera-
di spomíname. Dokonca boli 
dediny, v ktorých nikto prihláš-
ky nepodpísal. Tam sa založili 
štátne majetky. Tam pri prá-
cach, najmä pri zbere úrody, 
pomáhali študenti, ba dokonca 
aj armáda. Po dedinách chodili 

rôzni agitátori, boli aj také 
prípady, že niektorí  občania, 
tzv. kuliaci, boli vyvezení naj-
častejšie do Čiech na Šumavu, 
majetok im bol zoštátnený, 
záležalo to vždy na tom, ako to 
posúdilo vedenie obce a straníc-
ky funkcionár. 
Začiatky po založení družstva 
boli ťažké. Dobytok sa musel 
sústreďovať do väčších maštalí 
v dedine. Na práce sa najviac 
využívali konské poťahy. Tých 
bolo veľa, obyčajne na nich 
pracovali bývalí majitelia. 
Množstvá koní sa museli redu-
kovať, odovzdávali sa, lebo 
konské mäso bolo hľadané naj-
mä v Taliansku. Najčastejšie sa 
vyvážali staršie kone. Ak sa sta-
lo, že niektorí roľníci ostali sú-
kromne hospodáriaci, mali po-
zemky vymerané na najhorších 
pozemkoch, okrem toho museli 
odovzdávať mlieko, vajcia a 

bravčovú masť. Pri zabíjač-
kách sa povinne odovzdávali 
tzv. kupóny z ošípanej, každý 
krupón musel mať mieru, (oby-
čajne sa pokazila najkrajšia 
slanina.) Za odovzdaný krupón 
bola smiešna odmena, viac sa 
zaplatilo za cestovný lístok na 
autobus, ako bola cena za ku-
pón, ten sa odovzdával na ur-
čených bitúnkoch, aj tak sa po-
vrávalo, že sa znehodnotili a 
dali sa do odpadu. Na dedinách 
sa ďalej chovali kravy, ľudia si 
navzájom s mliekom vypomá-
hali, na niektorých dedinách to 
funguje ešte aj dnes, ale dnes je 
to už skôr rarita. 
Ďalej sa chovali aj ovce a kozy, 
existovalo záhumienkové hos-
podárstvo, pestovalo sa obilie, 
zelenina či iné produkty, vráta-
ne krmovín pre zvieratá, oby-
čajne to bola lucerna. Obilie sa 
obyčajne mlátilo pre zahumier-
károv po skončení prác na 
družstve, tzv. fajronte. Prišli 
prvé traktory ZETOR, 
SUPER, MAJOR, pásaky na 
orbu, prvé kosačky, samoviaza-
če, neskoršie prvé kombajny 
ruskej výroby SK4. Po i v novi-
nách bolo počuť heslo: ,,Ani 
zrno nazmar.“ Keď sa robila 
podmietka po žatve, všade sa 
zelenelo poschodené obilie 
(krajšie ako zasiate). Neskoršie 
na polia prišli modernejšie 
kombajny zn. 512 nemeckej vý-
roby, tieto boli kvalitnejšie, ale 
nedajú sa porovnať s dnešnou 
technikou, slama sa zberala už 
pomocou lisov. Do práce boli 
družstevníci zadeľovaní tzv. 
skupinármi   alebo aj obecným 
rozhlasom. V nárazových prá-
cach sa povinne organizovali 
brigády (žatva, zber, zemiakov, 
oberačky hrozna, zber tabaku, 
ovocia a pod.) 

Poľnohospodárstvo 
nám mohli závidieť 

Trvalo to dlho pokiaľ sa vybu-
dovali hospodárske budov, 
sklady, kravíny, ovčíny, hydi-
nárne, rozširoval sa strojový 
park, robili sa závlahy, po-
streky. Vytvárali sa špeciálne 
podniky (napr. Agrostav, Che-
mický podnik, Závody na spra-
covanie zeleniny, ovocia a 
bitúnky.) Pestovalo sa všetko. 
Rozkvitali sady, vinohrady, vy-
budovali sa veľkovýkrmne oší-
paných, zvyšovali sa zárobky 
družstevníkov, na dedinách vy-
rastali nové domy, bytovky, na 
družstvá prišli noví vysokoškol-
skí odborníci. Družstevníci do-
stávali obilie či produkty, ktoré 
družstvá vyrábali, prichádzali 

Pre poznanie, možno aj poučenie 
Koleso dejín sa nezadržateľne, akosi prirýchlo krúti. Keď porovnávam súčasnosť s minulosťou, pri-
chádzam k poznaniu, že nie všetko v minulosti bolo zlé a naopak, všetko čo sa odohráva v súčasnosti, 
je dobré. Aj názory politikov, ale aj ostatných ľudí sa rozchádzajú. Najmä tí solventní vidia všetko 
vlastnými ružovými okuliarmi voziac sa na svojich drahých autách ani si nevšimnú pohyb cien. Na 
druhej strane je veľká skupina ľudí, ktorí denne zápasia s problémom ako prežiť, pribúdajú skupi-
ny bezdomovcov, ktorí sa dostali na ulicu nie vždy svojou vinou. Sú ľudia, ktorí za každú cenu chcú 
zbohatnúť na úkor iných a neštítia sa ničoho.

(Pokračovanie na str. 11)

Ilustračné foto.
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dotácie od štátu, postupom 
času sa družstvá a podniky do-
stávali na vysokú úroveň, zača-
lo všetko klapať. Je však prav-
dou, že rozdiely boli, no v pod-
state môžeme povedať, že nám 
úroveň družstiev mohli aj iné 
štáty závidieť. Družstvá mali 
vybudované vlastné bitúnky, 
mraziarne, mliekarne, moder-
ný strojový park, družstvá do-
kázali vyrábať a predávať 
vlastné výrobky. 
Čas išiel a opäť postupom času 
prišlo k tomu, že zaniklo záhu-
mienkové hospodárstvo a na 
dedinách sa prestal chovať 
dobytok, ovce, kozy, hydina. 
Razilo sa heslo nič netreba, 
všetko sa dá kúpiť. Pravdaže, 
porovnávať sortiment v obcho-
doch vtedy a teraz sa nedá.  No 
nie je všetko zlato čo sa bliští, aj 
dnes sa problémy s odpadom, 
znečisťovanie životného pro-

stredia, zvyšovanie daní a po-
platkov, používanie chémie 
atď. a tak sa dlhé roky kolobeh 
života opakoval aj s chybami, a 
nedostatkami, ktoré dnes mô-
žeme porovnávať a vylepšovať 
život.

Roky 1968 a 1989  
Prešiel rok 1968 i nežná revolú-
cia v r. 1989.  Rok 1968 bol ne-
šťastným, poznačený vstupom 
vojsk Varšavskej zmluvy na na-
še územie a s ním dlhé roky po-
bytu ruských vojsk u nás. Ne-
pomohli ani demonštrácie ani 
ľudské obete. Ľudia boli dez-
orientovaní, prebiehali rôzne 
kádrovačky, odvolávania, vý-
mena postov, previerky, ob-
racanie kabátov - to všetko sme 
poznali a prežili, bolo to veľmi 
ťažké obdobie s pobytom vojsk 
Ruska na našom území. Boli s 
tým spojené menšie či veľké 
problémy a rôzne udalosti. Po-

stoje a poznatky z toho obdobia 
nech si každý  z nás zhodnotí  
sám!
Postupom dlhého času prišiel 
rok 1989. Nežná revolúcia, 
nová doba, nové hospodárenie, 
rôzne druhy privatizácie (Ku-
pónová privatizácia - podľa 
niektorých Mečiarov koreň zla) 
delenie pôdy, vracanie majet-
kov, pôdy, rozdelenie republiky, 
voľby, zmeny vládnych garni-
túr, znovu kádrovačky, vybavo-
vanie účtov, zakladanie veľké-
ho počtu strán rozbitie fungu-
júceho poľnohospodárstva. 
Zrazu sme zistili, že nám chý-
bajú naše dobré slovenské vý-
robky. Máme plné obchody to-
varu, prevažne z dovozu, pre-
stali sme testovať a chovať čo 
bolo v minulosti samozrejmos-
ťou. Viacej sa nám sľubuje ako 
plní. Robia sa časté zmeny v 
hospodárení, na poliach sa žlt-
ne repka, prevažne sa pestujú 

obilniny, najviac pšenica. Zlik-
vidovali sme rodiace sady a 
vinohrady, nové sa rodia ťažko. 
Mnoho ľudí je bez práce, rastú 
počty bezdomovcov, všade plno 
žobrajúcich  a na druhej strane 
plné kontajnery odpadkov 
chlieb a jedál, plno hlodavcov. 
Obnovilo sa staronové heslo - 
nič netreba chovať či pestovať, 
všetko sa dá kúpiť. Do života 
prichádzajú rôzne katastrofy, 
požiare, záplavy, búrky, 
choroba a v súčasnosti najväčší 
problém ,,COVID 19“. Ne-
vieme ako ďalej, čoho sa my, 
starší a starí ľudia ešte doži-
jeme, často si každý z nás 
kladie otázku, čo bude ďalej. 
Nad týmto všetkým sa musíme 
všetci bez rozdielu zamyslieť a 
porozmýšľať hlavne o ďalšom 
živote mladej generácie, ktorej 
v rukách je budúcnosť.  

              - ONDREJ  CÍFER - 

V polovici októbra Ministerstvo 
pôdohospodárstva a regionál-
neho rozvoja (MPRV) rozhod-
lo, že chovatelia, ktorí si dovte-
dy svoju povinnosť nesplnili a 
svoj chov ešte nezaregistrovali, 
tak môžu do konca októbra 
urobiť bezplatne a bez možnej 
sankcie. Štátna veterinárna a 
potravinová správa Slovenskej 
republiky (ŠVPS SR) poslala 
všetkým starostom na Sloven-
sku list, v ktorom ich vyzýva, 
aby o tejto možnosti informo-
vali svojich občanov.
„Nezaregistrovaným chovom 
hrozia pokuty až do výšky 3 
500 eur a tiež likvidácia zvierat. 
Ak farmár nesplní podmienky 
biologickej bezpečnosti, kontro-
lóri vydajú opatrenie na od-
stránenie nedostatkov s krát-
kym termínom odstránenia. 
Nasleduje opakovaná kontrola. 
Ak nepríde k náprave, chov 
sa likviduje, resp. chovateľ si 
môže urobiť domácu zabí-
jačku, ale musí dať vyšetriť 
mäso na AMO,“ vysvetlil eš-
te v októbri prof. Jozef Bíreš, 
riaditeľ ŠVPS. V prípade vý-
skytu AMO v chove s nedos-
tatočnou biologickou ochra-
nou, chovateľ stráca nárok 
na odškodné alebo poistné. 
Ak chovateľ nie je regis-

trovaný, automaticky nedos-
tane odškodnenie a tiež dostáva 
pokutu za neregistrovaný chov.

Počet registrovaných 
chovateľov v okrese 

prekročil tisícku

Dnes, tri mesiace po vyhlásení 
tzv. prasacej amnestie, ju od-
borníci označujú za dobrý 
krok, pretože mala pomerne 
úspešnú odozvu. 
„V októbri bolo podaných 770 
žiadostí o registráciu fariem s 
príznakom chovu ošípaných. 
Pre porovnanie, za august 2020 
bolo novozaregistrovaných 192 
fariem s príznakom chovu oší-
paných a v septembri 2020 to 
bolo 201,“ vysvetlil pre špeciali-
zovaný portál poľnoinfo.sk 

Daniel Hrežík z tlačového od-
boru MPRV SR. Nás zaují-
malo, koľko farmárov sa do 
tejto iniciatívy zapojilo aj z náš-
ho okresu. Ing. Andrej Wallner 
z tlačového odboru MPRV pre 
POKROK uviedol, že v rámci 
tzv. prasacej amnestie sa v ok-
rese Veľký Krtíš prihlásilo 198 
chovateľov. „V okrese Veľký 
Krtíš sme ku dňu 8. januára 
2021 evidovali dokopy 1 085 
chovateľov,“ doplnil Ing. A. 
Wallner.
Jedným z chovateľov z nášho 
okresu, ktorí v októbri svoj 
chov zaregistrovali, bol aj 72-
ročný Štefan Korbeľ z Malého 
Krtíša. Ako nám povedal, o tej-
to možnosti sa dozvedel vďaka 
hláseniu obecného rozhlasu. 
„Keďže bývame v blízkosti 
ŠVPS V. Krtíš, hneď v ten deň 
som sa išiel na toto pracovisko 
osobne informovať o ďalšom 
postupe. Pracovníci mi dali 
tlačivo, ktoré som doma vyplnil 
a poslal poštou do Žiliny. O nie-
koľko dní som následne dostal 
telefonát, kde ma informovali, 
že moju registráciu úspešne 
prijali,“ opisuje postup dôchod-

ca z M. Krtíša. Ak by te-
da jeho ošípaná náhodou 
uhynula na AMO, jeho 
stratu mu bude štát 
kompenzovať.
Veríme, že do domácich 
chovov sa AMO v našom 
okrese a v jeho blízkom 
okolí nedostane, avšak je 
dobré mať takúto poist-
ku, pričom vďaka regis-
trácií nikomu nehrozí 

prípadná sankcia za nelegálny 
chov. 
„Ministerstvo preto výsledok 
považuje za úspech. Rádovo sú 
to stovky novoprihlásených 
chovateľov. Informovanosť o 
chovateľoch, ktorí doteraz ne-
boli registrovaní, určite pomôže 
k lepšej kontrole aktuálnej situ-
ácie, monitoringu šírenia AMO 
a vykonávania opatrení. Ak 
chceme zavádzať efektívne 
opatrenia a mať situáciu pod 
kontrolou, musíme poznať re-
álnu situáciu v sektore, polohy 
chovov, počty chovov a zvie-
rat,“ dodal D. Hrežík z minis-
terstva.
Doposiaľ posledný prípad 
AMO identifikovaný v domá-
com chove pochádza ešte z kon-
ca septembra z okresu Košice. 
U diviakov sa AMO objavuje 
prakticky každý deň. V blíz-
kosti nášho okresu je doposiaľ 
najaktuálnejším ulovenie sami-
ce diviaka s AMO z 31. decem-
bra 2020 v okrese Rimavská 
Sobota.

(Dokončenie zo str. 10)

Prasacia amnestia mala úspech aj v našom okrese
Na začiatku roka sme vás informovali, že africký mor ošípaných 
bol v polovici decembra zaznamenaný aj u diviaka uloveného na 
území nášho okresu. Proti šíreniu moru sa na Slovensku i v iných 
okolitých štátoch už niekoľko mesiacov zavádzajú rôzne opatre-
nia. Jedným z nich je aj zaregistrovanie chovov domácich ošípa-
ných, vďaka ktorému bude kontrola prípadného šírenia 
jednoduchšia.

-ŠK-Ilustračné foto.

JOZEF BÍREŠ, ústredný 
riaditeľ Štátnej veterinár-
nej a potravinovej správy.
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Rozhodli ste sa vyhodiť kotvu a 
zotrvať v tomto štádiu bytia, ku 
ktorému ste sa dopracovali. Is-
toty sú fajn, ale dajte si pozor, 
aby vás nezačali nudiť, lebo bu-
dete vyhľadávať a zároveň do ži-
vota vnášať adrenalín, ktorý 
vám môže viac uškodiť ako 
prospieť. Keď ste sa už rozhodli 
zakotviť, tak minimálne tento 
týždeň v tom aj zotrvajte a neris-
kujte v žiadnom smere. Pokoj, 
ktorý vnesiete do svojich duší, 
vám prinesie veľké poznanie, 
vďaka ktorému sa budete usmie-
vať a sem tam až nevhodne uš-
kŕňať na samotný svet a život 
ako taký. Okolie vám dá najavo, 
že mu nevyhovuje vaše prezento-
vanie životných úvah a po-
hľadov, preto sa môže stať, že sa 
vytvoria menšie konflikty.   

Výzvy prichádzajú v živote neča-
kane a neplánovane a práve vy 
sa pred jednou z nich ocitnete. 
Bude sa jednať o vzťah, lepšie 
povedané o zaľúbenie, nezávisle 
od toho, či ste slobodní, zadaní, 
amor vás treskne po hlave kladi-
vom rovnako nečakane, ako sa 
zjaví blesk z jasného neba. Jedi-
ný háčik tkvie v tom, aby ste 
rozoznali, či sa jedná o skutočnú 
a perspektívnu lásku, alebo o 
dočasné, prevažne hormonálne, 
vzplanutie. Pýtate sa, v čom tkvie 
spomínaná výzva? – nuž „sran-
da“ je v tom, že to musíte rozlí-
šiť, pretože niektorí z vášho 
znamenia majú možnosť nájsť  
lásku a iní iba  dočasné   poblúz-
nenie, totiž nie je to pre všetkých 
jednotné.    

Čo to?  Kam sa zasa od minulého 
týždňa dostávate? Smútok a nos-
talgiu prenechajte tým, ktorí na 
ňu majú naozajstné a podložené 
právo. Vy chcete iba upadať do 
sebaľútosti a neklamme si, tým 
na seba upútať pozornosť vášho 
okolia a priateľov. Nuž, keď je 
problém, riešte ho s ľuďmi pria-
mo a nečakajte, kým niekto 
položí základnú otázku, po ktorej 
prahnete: Čo ti je? Čo sa stalo? 
Nerobte „caviky“ a jednoducho, 
keď sa niečo deje, riešte to a 
komunikujte bez zbytočného 
upozorňovania na seba – iba to 
všetko odďaľujete, a nevyhová-
rajte sa na to, že nikoho nechcete 
zaťažovať svojimi pocitmi a 
problémami. V globále je všetko 
u vás na poriadku a nemenné.   

U vás je všetko presne tak, ako 
má byť. Nezameriavajte sa zby-
točne na ďalekú budúcnosť, kto-

rá so sebou prináša riešenie fi-
nančných záležitostí, obavy o 
prácu, odchod detí z rodinného 
hniezda, starnutie a iné záležitos-
ti, ktoré k prirodzenému kolobe-
hu života patria. Nestresujte sa v 
predstihu, ale vychutnávajte si 
to, čo máte tu a teraz. Okrem 
akejsi bežnej nostalgie bude na 
vás doliehať syndróm straky – 
očarí vás všetko ligotavé, po-
mpézne, nápadité – preto pozor, 
aby to šlo v korešpondencii s va-
šimi financiami (dovoľte si len to, 
čo si naozaj dovoliť môžete). 
Trochu kontroly neuškodí ani 
nad tým, čo rozprávate, z čoho 
by mohli prameniť neúplné in-
formácie, za ktorými budete stáť 
práve vy.  

Po akomsi vláčnom týždni, na-
stupuje ďalší príjemný, ktorý 
bude zasvätený rodine. Pocítite 
neskutočne hrejivý pocit k 
domovu, rodine a každému blíz-
kemu, s kým prichádzate do 
kontaktu. Prebudia sa vo vás 
ochranárske inštinkty a nedovo-
líte nikomu, aby akokoľvek 
siahol na to, čo je „vaše“, nie to 
ešte sa pokúsil akokoľvek ublí-
žiť. Blíži sa ku vám veľmi inten-
zívna vlna vnímavosti a to na in-
tuitívnej úrovni, čo môže spôso-
biť vašu energetickú, a aj cel-
kovú oslabenosť (všetko vycítite 
a budete intuitívne vedieť skoro 
s úplnou presnosťou – budete o 
krok vpred pred ostatnými, čiže 
malý krok v budúcnosti, čo by 
ste však nemali zneužiť). Okrem 
toho, budete postavení skúš-
kam, ktoré s určitosťou rozo-
znáte.   

Ešte stále čakáte na akýsi zázrak 
a spasenie? Áno je pravda, že zá-
zraky sa dejú, ale pre vaše zname-
nie platí, že nie na počkanie. K to-
mu, aby sa zmeny, ktoré k vám v 
predchádzajúce týždne prišli, 
menili na výsledky a to samozrej-
me, pozitívne, musíte nejako aj 
prispieť. Keď chcete novú prácu, 
aj keď ju máte dopriatu, sama k 
vám nepricvála, tak treba k tomu 
prispieť a toto platí pre všetky ob-
lasti. Nebojte sa, nie je to veľa dri-
ny, stačí malý „ťukes“ a všetko 
potom pôjde už samé. Karta upo-
zorňuje, aby ste nezanedbali a 
nezabudli na záležitosti, ktoré sú 
prepojené a spojené s úradmi, 
takže všetky úradné záležitosti 
treba dať na poriadok v časovom 
termíne. Zdravie – chrbtica, ob-
lasť panvy. 

Komplexne ste nezmapovali 
malé vody a vy si v tomto štádiu 
trúfate na tie veľké, čo je po 

pravde obdivuhodné, ale naozaj 
pre tento čas nevhodné. Doriešte 
si všetko, čo ste k dnešným 
dňom nechali otvorené, vychy-
tajte všetky muchy prepojené 
na vaše správanie, postoje a po-
tom môžete postúpiť o krok 
vpred. Čakajú vás, aj keď síce 
menšie, ale o to viac významnej-
šie, vnútorné (duchovné) zmeny, 
ktoré vás poriadne zaskočia a 
sčasti aj vydesia. Potlačením, až 
vytesnením akéhokoľvek hnevu, 
nenávisti, zloby a otvorením 
svojej jemnejšej stánky a srdca, 
sa vám sprístupnia široké mož-
nosti, ako úročiť podklady, kto-
ré dostanete vďaka intuícii, 
vnútornému hlasu alebo dokon-
ca v snoch. Podporte sa zelenou 
a modrou farbou.  

No vidíte, na čo v myšlienkach 
otvárate dávno zamknuté a 
hlavne staré záležitosti, potom 
to takto dopadne. Každý deň sa 
budete umelo povzbudzovať a 
smiať sa, napriek tomu, že vaše 
vnútro bude uplakané a rozo-
rvané. Nemusí to tak byť, keď si 
raz a navždy spravíte za minu-
losťou hrubú čiaru a vôbec, keď 
prestanete prítomnosť s minu-
losťou porovnávať. Žijete tak, 
ako najlepšie viete, tak si za tým 
stojte a keď zotrváte, uvidíte aj 
výsledky. Tým, že prestanete ľu-
ďom dvíhať telefóny, pred 
problémami a skutočnosťou ne-
utečiete. Škorpiónov čaká veľa 
úspechov a zdarov, ale len v prí-
pade, ak si to sami prestanú 
zbytočne komplikovať a zamo-
távať rôznymi teóriami, tlače-
ním na pílu a inými zbytočnos-
ťami. Chce to hrubú čiaru a 
nový (vnútorný a na postoje, 
správanie zameraný) začiatok.   

Ako zvyknú z času na čas karty 
ukázať, aj v tomto prípade nad-
viažeme na minulotýždňový 
horoskop – spomínaná trma – 
vrma síce nastala, ale akosi ste 
neodhadli jej mieru. Pre zmenu 
ste sa do svojich činností obuli 
natoľko, že začínate strácať 
pevnú pôdu pod nohami. Točí sa 
vám hlava a neviete nájsť pevný 
bod. Tieto dni vás donútia k to-
mu, aby ste si našli akúsi rov-
nováhu, vyváženosť a všetko, čo 
v živote robíte, nerobili ako ex-
trémny šport. Trochu sa upokoj-
te a uvidíte, že všetko pôjde ako 
po masle, a o to vám predsa ide. 
Pokus riadiť a diktovať váš ži-
vot nevyjde staršej osobe, ktorá 
sa o to pokúsi už po niekoľký-
krát.   

Nemastný – neslaný, presne tak je 
pre vaše znamenie tento týždeň za-
definovaný a presne tak sa budete 
aj cítiť. Jediným „vzrúšom“, ktoré 
sa dá považovať za nečakané, bude 
akási cesta prepojená na vzdeláva-
nie (školenia, kontroly, spoznáva-
nia) alebo na nákupy. Síce nič pre-
vratné ani veľkolepé, ale nikdy ne-
viete, koho alebo čo, v prepojení na 
takúto cestu stretnete, zažijete alebo 
pocítite. Takže nejaké to „prekvap-
ko“ sa predsa len môže konať a 
týždňom znudení Kozorožci zrazu 
ožijú ako mávnutím čarovného 
prútika. Pokiaľ predsa len chcete 
nemastno – neslanosť prelomiť, šlo 
by to v oblasti vzťahov.  To v prípa-
de, ak sa zameriate na jemne 
„šmrncovnejšie“ oblečenie, stanete 
sa priam mucholapkou na pohľady 
a nové zážitky.

Minulotýždňové slová na margo 
obhajoby partnera ste si rozložili 
v hlave a uvedomili ste si, že za 
človekom, ktorý stojí po vašom 
boku sa oplatí stáť. Tieto dni bu-
dú práve preto priať vzťahom, v 
ktorých zahorí vášeň, láska, túžba 
a silný pocit prepojenia. Vychut-
návajte si prítomnosť partnera 
plnými dúškami, nechajte sa tým 
pocitom naplniť od vlasov až po 
prsty na nohách (získate obrovské 
množstvo energie a sily do záso-
by). Nezadaným tiež svitá na lep-
šie časy, nie je vylúčené, že vám do 
života vstúpi stará láska, ktorá, 
ako sami zistíte, naozaj nehrdza-
vie. Maličké upozornenie si, ako 
inak, neodpustíme, pokúste sa ne-
stať na partnerovi posadnutými 
(vydesí ho to – hlavne tá prudká 
zmena).   

Tak vy toho voľného času veľa 
mať nebudete, očakávajte roz-
lietanosť na všetky strany, preto 
si príliš plánov, ako budete trá-
viť voľné chvíle s blízkymi, ne-
plánujte, predídete tak ich 
sklamaniu a výčitkám. Ne-
sľubujte nič, čo nebude vo vašej 
moci splniť. V prípade cesty si 
rozmyslite, či chcete, aby vám 
niekto robil spoločnosť, aby ste 
to neskôr nebrali za obťažujúce 
a obmedzujúce. Ale aj vám pri-
nášame milé slová, nemáte sa 
čoho obávať a všetko hravo 
zvládnete, nech sa pustíte do 
čohokoľvek, po štarte úspešne 
prídete do každého cieľa. Po-
kúste sa byť vľúdnymi, z vášho 
pohľadu, k „otravným“ a 
zvláštne sa správajúcim ľuďom, 
predídete tak konfliktu a obraz-
ne povedané, vlastnému nervo-
vému zrúteniu a rozčúleniu. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 
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Kalkulačka na 
výpočet poistného

Sociálna poisťovňa (SP) v sú-
vislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho 
základu od 1. 1. 2021 pripravila 
nové informatívne kalkulačky 
na výpočet poistného pre SZ-
ČO a dobrovoľne poistené oso-
by (DPO). Nové kalkulačky sú 
prístupné cez webovú stránku 
SP  v častiach Kalkulačky alebo 
Poistné. Poslúžia na informatív-
ny výpočet poistného za obdo-
bie od 1. 1. 2021. 
Použitie kalkulačiek je jedno-
duché:
►SZČO si v kalkulačke najprv 
zadá príjem z podnikania a inej 
samostatne zárobkovej činnos-
ti, následne aj čiastkový základ 
dane a zaplatené poistné (na 
povinné verejné zdravotné po-
istenie, na povinné nemocenské 
a dôchodkové poistenie i do 
rezervného fondu solidarity). 
Takto si vypočíta vymeriavací 
základ a tiež jednotlivé sumy 
poistného. Ide o poistné na ne-
mocenské, starobné, invalidné 
poistenie a poistné do rezervné-
ho fondu solidarity. SZČO sa 
zároveň dozvie aj súčet – cel-
kové poistné, ktoré bude 
mesačne odvádzať SP. 
►Dobrovoľne poistená osoba 
si v kalkulačke najprv určí, aký 
je typ dobrovoľne poistenej 
osoby (pomôcku s popisom náj-
de pri kalkulačke), zadá svoj 
vymeriavací základ a kalkulač-
ka jej informatívne vypočíta 
jednotlivé druhy poistného a 
ich súčet. Takto sa dozvie, koľ-
ko má celkovo mesačne odvá-
dzať SP. 
SP pripravuje na svojej we-
bovej stránke aj Kalkulačku na 
informatívny výpočet poistného 
pre SZČO od 1. 2. 2021. Podľa 
nej živnostníci a ostatné SZČO, 
ktoré podali daňové priznanie 
za rok 2019, po 31. 3. 2020 zis-
tia, či budú od 1. 2. 2021 povin-
ní platiť poistné na sociálne po-
istenie, a tiež si budú môcť in-
formatívne vypočítať jeho výš-
ku. 
 Od 1. 1. 2021 bude platiť nový 
minimálny vymeriavací základ 
na sociálne poistenie pre povin-
ne poistené (SZČO) a dobro-
voľne poistené osoby (DPO). 
Nový bude aj maximálny vy-
meriavací základ na sociálne 
poistenie pre povinne poistené 
SZČO, DPO, zamestnanca a 
zamestnávateľa (pre zamest-

návateľa s výnimkou poistného 
na úrazové poistenie, ktoré nie 
je obmedzené najvyššou výš-
kou). SP pre lepšiu orientáciu 
poistencov a odvádzateľov po-
istného pripravila užitočnú po-
môcku – prehľadnú Tabuľku 
platenia poistného od 1. 1. 2021, 
ktorú zverejnila na webovej 
stránke:
 www.socpoist.sk
V tabuľke sa nachádzajú per-
centuálne sadzby poistného na 
jednotlivé druhy poistenia – ne-
mocenské, dôchodkové starob-
né a invalidné, poistenie v neza-
mestnanosti, garančné, úrazové 
a rezervný fond solidarity. Sa-
dzby poistného v tabuľke si 
možno zistiť z pohľadu zamest-
nanca, zamestnávateľa, povin-
ne poistenej SZČO a DPO. Sú v 
nej i sadzby poistného pre plat-
by uhrádzané štátom a SP za 
určité skupiny osôb. V tabuľke 
sú aj vypočítané sumy poist-
ného pre jednotlivé druhy pois-
tenia z minimálneho a maxi-
málneho vymeriavacieho zá-
kladu. 
V texte pod tabuľkou odvádza-
telia poistného nájdu doplňujú-
ce informácie k poistnému v 
roku 2021.

Aké budú nové 
vymeriavacie základy 
pre platenie poistného 

od 1. 1. 2021
SP upozorňuje živnostníkov, os-
tatné SZČO a DPO, že od roku 
2021 budú platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie 
poistného na sociálne poistenie.
Minimálny a maximálny vyme-
riavací základ na sociálne pois-
tenie pre SZČO a DPO sa od 
1. 1. 2021 zvyšuje takto:
► minimálny vymeriavací zá-
klad, ktorý je v súčasnosti 
506,50 eura, sa zvyšuje na 546 
eur,
► maximálny vymeriavací zá-
klad, ktorý je v súčasnosti 7 091 
eur, sa zvyšuje na 7 644 eur,
► minimálne poistné pre po-
vinne poistenú SZČO od 1. 
januára 2021 bude 180,99 eura.
Pre DPO, ktorá je dobrovoľne 
poistená dôchodkovo, nemo-
censky a v nezamestnanosti, 
predstavuje výšku 191,91 eura.
Informáciu o novej výške poist-
ného dostanú SZČO v priebehu 
januára 2021 zo SP aj písomne. 
Poistné v novej výške potom 
prvý raz zaplatia do 8. 2. 2021 
(za január 2021).

Pripomíname SZČO, ktoré 
podali daňové priznanie za rok 
2019 po 31. 3. 2020, najneskôr 
do 2. 11. 2020, že vznik, zánik, 
resp. trvanie povinného sociál-
neho poistenia sa im bude posu-
dzovať k 1. 2. 2021. Vznik, 
zánik, resp. trvanie povinného 
poistenia SZČO od 1. 2. 2021 aj 
s určením výšky „nového“ po-
istného na základe údajov z da-
ňového priznania za rok 2019 
im SP písomne oznámi do 22. 2.  
2021.

Čo platí pre SZČO 
v roku 2021

►Minimálny mesačný vyme-
riavací základ 546 eur, z toho 
vyplývajúce poistné je mesačne 
180,99 eura (pre SZČO, ktoré 
majú priznaný starobný dôcho-
dok alebo predčasný starobný 
dôchodok, a pre SZČO, ktoré 
sú poberateľmi výsluhového 
dôchodku a dovŕšili dôchod-
kový vek, je mesačná suma po-
istného 148,23 eura, keďže ne-
platia poistné na invalidné pois-
tenie),
► maximálny mesačný vyme-
riavací základ 7 644 eur, z toho 
vyplývajúce poistné je mesačne 
2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré 
majú priznaný starobný dôcho-
dok alebo predčasný starobný 
dôchodok a pre SZČO, ktoré 
sú poberateľmi výsluhového 
dôchodku a dovŕšili dôchod-
kový vek, je mesačná suma po-
istného 2 075,34 eura, keďže 
neplatia poistné na invalidné 
poistenie).

Platenie poistného 
a príspevkov

Povinne nemocensky a povinne 
dôchodkovo poistená SZČO 
platí poistné v roku 2021:
► na nemocenské poistenie 
4,4 % z vymeriavacieho zá-
kladu,
► na starobné poistenie 18 % z 
vymeriavacieho základu, ak nie 
je sporiteľom starobného dô-
chodkového sporenia,
► na starobné poistenie 
12,75% z vymeriavacieho zá-
kladu a na povinné príspevky 
na starobné,
► dôchodkové sporenie 5,25 % 
z vymeriavacieho základu, ak 
je sporiteľom starobného dô-
chodkového sporenia (od roku 
2017 sa sadzba povinných prís-
pevkov na starobné dôchod-
kové sporenie zvyšuje o 0,25 % 
ročne až do výšky 6 %, prime-

rane, t. j. o 0,25 % ročne sa zní-
ži percentuálna sadzba poist-
ného na starobné poistenie),
► na invalidné poistenie 6 % z 
vymeriavacieho základu,
► do rezervného fondu solida-
rity so sadzbou 4,75 % z vyme-
riavacieho základu.
Poistné na invalidné poistenie 
neplatí SZČO, ktorá je dôchod-
kovo poistená po priznaní 
starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dô-
chodku. Poistné na invalidné 
poistenie neplatí ani SZČO, 
ktorá je dôchodkovo poistená, 
je poberateľom výsluhového 
dôchodku podľa osobitného 
predpisu a dovŕšila dôchod-
kový vek.
Na účely platenia poistného na 
invalidné poistenie právne 
účinky dovŕšenia dôchodkové-
ho veku nastávajú dňom, ktorý 
SP určila ako deň dovŕšenia dô-
chodkového veku, najskôr 
dňom jeho určenia, priznania 
dôchodku nastávajú dňom vy-
dania rozhodnutia o priznaní 
dôchodku.

Platby poistného
Povinne nemocensky a dôchod-
kovo poistená SZČO je povin-
ná poistné odvádzať na účet SP  
do 8. dňa kalendárneho mesia-
ca za predchádzajúci kalendár-
ny mesiac. Ak SZČO trvalo po-
istenie len časť kalendárneho 
mesiaca, poistné platí len za tú-
to časť.
Variabilný symbol je číslo fyzic-
kej osoby a právnickej osoby 
povinnej odvádzať poistné, kto-
ré prideľuje SP. Špecifický 
symbol (ŠS) je číselné označenie 
príslušného kalendárneho me-
siaca a kalendárneho roka, za 
ktoré sa platí poistné (napr. ŠS 
za január 2021 je v tvare 
012021 alebo 202101).
V prípade, ak odvádzateľ poist-
ného uhrádza poistné trvalým 
príkazom, je špecifický symbol 
v tvare 88.
Pri platení poistného predpísa-
ného rozhodnutím SP je špeci-
fický symbol uvedený vo výro-
kovej časti rozhodnutia.
Bez uvedenia variabilného a 
špecifického symbolu k platbe 
poistného spôsob zaevidovania 
a priradenia platby poistného k 
obdobiu určí SP. 

Vymeriavací základ
 SZČO
Vymeriavací základ SZČO sa 
určuje takto: 
► Čiastkový základ dane : ko-
eficient 1,486 : 12.
Čiastkový základ dane je pri 

Samostatne zárobkovo činné osoby ( SZČO) 

Aké poistné budete platiť v roku 2021?

(Pokračovanie na str. 14)
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tomto výpočte neznížený o za-
platené poistné na povinné ve-
rejné zdravotné poistenie a po-
istné na povinné sociálne poiste-
nie SZČO.
Na informatívny výpočet vyme-
riavacieho základu a výpočet 
poistného pre povinne poistenú 
SZČO možno použiť Kalkulač-
ku na informatívny výpočet po-
istného pre povinne poistenú 
SZČO.

SZČO a skončenie 
výkonu činnosti

Povinné poistenie a s tým spoje-
ná odvodová povinnosť zaniká 
živnostníkovi alebo inej SZČO 
odo dňa, od ktorého nie je 
oprávnená na výkon alebo pre-
vádzkovanie tejto činnosti. Ak 
má SZČO viac oprávnení, pois-
tenie jej zaniká až zánikom po-
sledného oprávnenia na výkon 
alebo prevádzkovanie činnosti 
SZČO. SZČO, ktorá ne-
vykonáva činnosť na základe 
oprávnenia, zaniká jej povinné 
poistenie odo dňa, od ktorého 
podľa čestného vyhlásenia ne-
vykonáva túto činnosť, najskôr 
odo dňa doručenia tohto vyhlá-
senia SP. 
Ak SZČO zanikne oprávnenie 

alebo prestane vykonávať čin-
nosť na základe čestného vy-
hlásenia (činnosť, ktorú možno 
vykonávať bez oprávnenia), 
vznik povinného poistenia sa jej 
nebude posudzovať k 1. 7. 2020 
(ak SZČO podala daňové pri-
znanie za rok 2019 do 31. 3. 
2020) alebo k 1. 2. 2021 (ak SZ-
ČO podala daňové priznanie za 
rok 2019 po 31. 3. 2020 do 2. 11. 
2020 alebo v prípade predĺženej 
lehoty na podanie daňového 
priznania za rok 2019 za pred-
pokladu, že pred 1. 7. 2020, 
resp. 1. 2. 2021 jej nevzniklo 
nové oprávnenie, resp. nezačala 
vykonávať opätovne činnosť, 
ktorú možno vykonávať aj bez 
oprávnenia).
To znamená, že povinné poiste-
nie SZČO sa bude k 1. 7. 2020, 
resp. k 1. 2. 2021 posudzovať 
tým SZČO, ktoré k tomuto dá-
tumu majú oprávnenie na vý-
kon podnikania alebo inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti, 
resp. vykonávajú činnosť, kto-
rú možno vykonávať aj bez 
oprávnenia (autor, umelec ale-
bo športovec).

SZČO a zmena 
formy výkonu činnosti

Čestné vyhlásenie o zániku ale-
bo vzniku povinného sociálne-

ho poistenia SZČO predklada-
jú pobočkám Sociálnej poisťov-
ne aj také fyzické osoby, ktoré 
síce majú oprávnenie podľa 
osobitného predpisu na vy-
konávanie podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti, 
ale na jeho základe vykonávajú 
činnosť výlučne v právnom 
vzťahu, z ktorého nedosahujú 
príjem z podnikania alebo inej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
(napr. pracovnoprávny vzťah). 
Zároveň však platí, že také fy-
zické osoby nemajú žiadne iné 
oprávnenie na vykonávanie 

podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti a nie sú ani 
fyzickými osobami vykonáva-
júcimi činnosť bez oprávnenia.
To znamená, že od istého času 
môžu uvedené fyzické osoby 
zmeniť formu vykonávania 
činnosti na základe oprávnenia. 
Keďže inštitúcie vydávajúce 
oprávnenia podľa osobitného 
predpisu, údaj o zmene formy 
výkonu činnosti SP neoznamu-
jú, toto deklarujú SP fyzické 
osoby predložením čestného vy-
hlásenia.

VEĽKÝ KRTÍŠ

Narodeninové párty, rozlúčky so slobodou, svadby, VIP eventy, 
zamestnanecké eventy, firemné večierky, plesy. 

 

0905 270 389

(Dokončenie zo str. 13)

Zdroj: -Sociálna poisťovňa-
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 Súrne kúpim menší lacnejší 
zachovalý domček v Modrom 
Kameni. 
 0910 664 145.             np – 237

 Kúpim prerobený jednoiz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
Podmienkou je väčšia kuchyňa, 
kvalitné vymenené radiátory a 
podlahy. 
 0910 664 145.             np- 260 

 Dáme do prenájmu niekoľ-
ko 1-izbových bytov vo Veľkom 
Krtíši. 

Inf. Ing. Chamula  
 0905 358 389.             np - 281

  Dám do prenájmu 1 izbový 
byt v centre Veľkého Krtíša. 
 0918 281 580.            np – 326
  

  
 Predám 2 izbový byt so za-
riadením, rustikálny nábytok. 
Tehlová štvorbytovka + malá 
záhradka. Byt je v Kokave nad 
Rimavicou. Cena dohodou.
 0903 766 485.             np - 334

Nehnuteľnosti
 Kúpim akýkoľvek 
(prerobený aj v neprero-
bený) 2 alebo 3-izbový 
byt vo Veľkom Krtíši. 
Svoje písomné ponuky 
posielajte alebo vhoďte 
do poštovej schránky 
redakcie POKROK. 
NIE SOM REALITKA. 
Odpoviem na každú 
ponuku.              np – 171

Dám do podnájmu 
čiastočne zariadený 

byt v centre 
Veľkého Krtíša. 

 0902 302 102

np
 – 

31
3 

np
 - 

33
8

 Dám do prenájmu 
pre tichú prevádzku 
(masér, kozmetika, 
účtovnícka firma) 
veľký 3-izbový byt 

84 m2, v centre 
Veľkého Krtíša. 
Inf.  V redakcii. 

 Predám 1 – izbový slnečný 
byt na B. Nemcovej 13 vo V. 
Krtíši, VII. poschodie. Bezpeč-
nostné dvere + plastové okná. 
Cena 25 000 €, prípadne doho-
da.   0911 245 920.     np – 345

 Súrne hľadám 2 alebo 3 iz-
bový byt do podnájmu pre 3 
osoby (2 pracujúci , 1 študent).
 0919 365 686.            np – 366  

 Dám do podnájmu 1 – iz-
bový byt. 
 0904 647 477.            np – 370  

 Predám 2 – izbový byt v cen-
tre V. Krtíša – vhodný na býva-
nie i na podnikanie. 
 0907 660 668.            np - 384

 Predám dom v Opatovskej 
Novej Vsi. 
 0907 100 355.            np - 385

 Predám rodinný dom v obci 
Želovce na Krtíšskej ceste. K 
domu patria aj dve priľahlé 
stavby.
 0908 918 122.            np – 386

 Predám veľký 2 – izbový 
svetlý byt v centre V. Krtíša (68 
m2).  0907 660 668.    np – 397 

 Prenajmem 1 – izbový byt 1 
osobu na Novohradskej vo V. 
Krtíši, čiastočne zariaený. Cena 
270 €/mesiaca, vrátane energií. 
Zn. Depozit 1 mesiac.

 0907 683 232  
od 9.00 – 16.00 hod.      np – 415

 Predám rodinný dom na 
Ľudovíta Štúra. 
 0907 842 214             np – 402 

 Súrne vymením 1-izbový vy-
stierkovaný byt s plastovými 
oknami na Novohradskej ulici 
za 2-izbový byt s balkónom na 
Venevskej. Rozdiel ceny dopla-
tím v hotovosti.
 0907 513 973.            np – 342

 Dám do prenájmu 1 – izbový 
byt.  0907 313 238.     np – 420

 Predám zariadenie do bytu.  
  0907 813 934.         np – 312

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

 Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, váľandu s 
úložným priestorom, kuchyn-
ský stôl, konferenčné stolíky, 
stoličky, skriňu, lavičku na 
cvičenie, 2 invalidné vozíky. 
Veľké koberce – nové. Zn. Všet-
ko lacno. Kúpim doma tkaný 
behúň 2,5 - 3 m. 
 0907 513 973.          np - 341

 Predám harmonikové kože-
né dvere 80 cm. 
 0907 850 917.        np – 363  

 Predám za symbolickú cenu 
20 € vysávač – vodník.
 0910 989 479.            np – 379

 Predám zimné pneumatiky 
na plechových diskoch – 196/65 
R 15 T, rozteč 112; ET 47. 
 0911 207 696.             np - 336

 Predám zánovný horský  
bicykel. Cena 80 €  - prípadne 
dohodou. 
  0908 056 450.           np - 332

 

A u t o  
m o t o

Š p o r t

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo.

Kúpim 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

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

n
p

 -
 7

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

 Predám štiepané 
palivové drevo 
napílené 
na klátiky.

 0902 298 511  

np
 –3

27

 0905 256 428     np - 328

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

np – 364    0905 790 110

Ponúkam 
 Štiepané tvrdé drevo 
v klietkach (1m x 1m x 1m) 
                  cena 63 €,
 palivové drevo: buk, cer, 
hrab, agát – predaj aj 1 prm,
                 cena 39 € za prm,  
 ZIMNÁ AKCIA:  
      Brikety kocka, borovica 
             163,20 €/paleta,
       kocka buk, valec dub 
             182,40 €/paleta, 
          pelety A1 borovica 
              3,00 €/15 kg. 
 
CENY PLATNÉ DO VYPREDANIA ZÁSOB

Poľovníctvo 
rybárstvo

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

29
8
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XLVII

Telefónny kontakt:

 Predám barana. Cena 70 €. 
Dohoda možná. 
 0915 673 400.           np – 365  

 Predám ošípanú – váha 230 
kg.  0908 617 626.     np – 414

 Predám králiky – kaliforn-
ské, burgundské. Barany fran-
cúzske, okrasné holuby a exo-
tické vtáctvo.  
 0911 154 680.              np - 383

 Predám zajace a ovcu. 
 0915 673 400.            np – 416

 Predám vlaňajšie kohúty a 
králiky. 
 0911 145 680.            np – 417

 Predám dva orechy – stromy 
na vypílenie. Cena dohodu. 
 0949 218 249.             np – 357

 Predaj jabĺk, hrušiek a ore-
chov. 
 047 48 873 25.           np – 369

 Predám naoberané jablká 
na zimné uskladnenie. Cena za 
1 0,60 €/ kg. 
 003 198 370.            np – 373

  Chovateľstvo

P r o d u k t y  
a p r e b y t k y

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 377

K ú p i m 
vymrvenú kukuricu.  

           

np
 –

 35
4

 0905 910 480. 

 Predám jablká – jonatánky, 
chemicky neošetrované, cena 
0,60 €/kg.  
 0910 799 640.           np - 404

 Ponúkam mrvenú kukuricu 
na predaj.  Cena dohodou. 
 0905 358 070.            np – 405

 Predám navrecovanú pšeni-
cu 18 €/ q, seno v okrúhlych 
balíkoch 30 €/ kus – po dohode 
doveziem. 
Volať od 18.00 – 21.00 hod.  
 0910 519 366.             np - 410 

 Sanitárka – opatrovateľka s 
praxou – ponúkam služby: 
opatera seniorov (VK) aj ťažšie 
stavy, ležiaci. 
 0905 691 164.           np – 303

 Hľadám prácu – som vy-
učený poľnohospodár (60 r.),  
pracoval som aj v nábytkárskej 
firme. Prispôsobím sa časovo – 
nebojím sa žiadnej práce! 
 0915 441 951.          np – 359

 Hľadám prácu v strojárskej 
výrobe – alebo inde. Ponúknite. 
 0949 149 035.            np – 419

 Hľadám prácu ako opatro-
vateľka starších ľudí. Som zod-
povedná, flexibilná, trpezlivá, 
mám desať ročnú prax v za-
hraničí. 
 0917 642 076.           np – 275

 Hľadám si prácu ako opa-
trovateľ na domáce opatrova-
nie.  0905 608 826.    np – 382

B u r z a 
p r á c e

P o n u k a  
s l u ž i e b

np
 - 

36
2

np - 346 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 CHLADNÉ DNI:

 0915 859 376
np – 380

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

 Kúpim staré peniaze, po-
hľadnice, vyznamenania, vo-
jenské, hasičské, banícke pred-
mety, sochy, obrazy, striebro, 
KROJE (aj časti) a rôzne iné.  
 0905 430 716.    np – 292

 Vykúpim autá (vraky), auto-
batérie, staré železo. Odtia-
hnutie a odhlásenie zabezpe-
čím.
 0948 291 624.          np – 389

np
 –

 39
2

np – 406

 R ô z n e

 Vykonávam murárske práce 
– dlažby, zatepľovanie, bytové 
jadrá, stierky a plávajúce pod-
lahy. 

np – 421

  0908 627 952.  

stavebného materiálu
a sťahovanie dodávkou
Fiat Ducato v rámci SR. 
   

 0904 016 735
np – 391

Rozvoz tovaru,
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 Prenajmem od 1. 2. 2021 
kompletne zariadený 1 – iz-
bový byt vo V. Krtíši na Ul. 
SNP č. 3. Nájomné vrátane 
energií je 300 €/mesačne. 
 0908 489 126.       np – 423

np – 409

np – 425

Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné 
aj sadbové a cibuľu. 

  0907 317 220 

 Dám do prenájmu 2 iz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
 0907 136 103.     np - 426

 Hľadám si prácu ako stráž-
nik alebo skladník. Mám 63 ro-
kov – nastúpiť môžem hneď. 
 0905 409 431.              np - 427 

Pri Sklabinej sa 
zrazili dve autá 

Dopravná nehoda dvoch osob-
ných motorových vozidiel v ob-
ci Sklabiná bola ohlásená pro-
stredníctvom tiesňovej linky na 
operačné stredisko HaZZ dňa 
8. 1. 2021. Operačný dôstojník 
vyslal na zásah automobil 
HaZZ so 4 príslušníkmi, ktorí 
po príchode na miesto zásahu 
zistili, že sa zrazili dve osobné 
autá a tvorili prekážku v križo-
vatke. V čase príchodu prísluš-
níkov HaZZ sa osoby nachá-
dzali mimo vozidiel, pri nehode 
sa nezranila žiadna osoba. Prí-
slušníci na mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ odtiahli osobné vozidlo na 
bezpečné miesto, vozovku očis-
tili a umožnili prejazd vo všet-
kých jazdných pruhoch.

Havarované auto 
aj v Záhorciach  

Dopravná nehoda osobného 
motorového vozidla v k. ú. obce 
Záhorce bola ohlásená pro-
stredníctvom tiesňovej linky na 
operačné stredisko HaZZ dňa 
8. 1. 2021. Operačný dôstojník 
vyslal na zásah automobil 
HaZZ so 4 príslušníkmi. Po 
príchode na miesto zásahu našli 
osobné auto mimo vozovky. Na-
šťastie sa ani pri tejto nehode 
žiadna osoba nezranila a hasiči 
vykonali tie isté úkony ako v 
predchádzajúcom prípade.

V Želovciach 
bol aj zranený  

K ďalšej dopravnej nehode 
došlo v pondelok 11. 1. 2021 v 
rovnakej časti okresu, a to v ob-
ci Želovce. Po príchode na 
miesto zásahu hasiči zistili, že 
osobné auto sa po náraze na-
chádza prednou časťou mimo 
vozovky a tvorí sčasti prekážku 
v jednom jazdnom pruhu. Žiaľ, 
pri tejto nehode sa jedna osoba 
ťažko zranila.
 

Horela udiarnička 
V pondelok zasahovali hasiči zo 
stanice v Modrom Kameni aj 
pri dvoch požiaroch. Požiar 
drevenej udiarne v k. ú. obce 
Ľuboriečka si vyžiadal zásah 
dvoch cisternových automobi-
lov so šiestimi príslušníkmi. Tí 
po príchode na miesto zásahu 
našli drevenú udiareň v pokro-
čilom štádiu horenia a rovnako 
tak už aj časti strechy rodinné-
ho domu, na ktorý sa požiar 
rozšíril. Príslušníci požiar uha-
sili s použitím dvoch vysokotla-
kových prúdov vody. Pri 
požiari sa nezranila žiadna oso-
ba, príčina požiaru je v štádiu 
šetrenia.

V Kosihovciach 
horel komín

V obci Kosihovce zasahovali 
hasiči pri požiari komínového 
telesa v rodinnom dome. Privo-
laní príslušníci HaZZ po prí-
chode na miesto zistili, že horia 
sadze v komínovom telese. Prí-
slušníci na mieste zásahu skon-
trolovali komínové teleso po-
mocou termokamery pre mož-
né poškodenie a skryté ohniská 
požiaru.

Z informácií 
pplk. Ing. D. DRIENOVSKÉHO,

 z OR HaZZ V. Krtíš 

 

Hasiči 150 
Bratislava – 28. decembra 2020 – Združenie miest a obcí Sloven-
ska sa v nedávnom prieskume venovalo možnostiam obcí a miest 
pri zabezpečovaní online vysielania z rokovaní zastupiteľstiev. 

Online prenos z rokovania zastupiteľstva 
Celkovo 7,1 % respondentov uviedlo, že majú technické možnosti, 
a už aj realizovali on-line vysielanie z rokovania zastupiteľstiev. 
Ďalších 17,4 % konštatovalo, že disponujú technickými možnos-
ťami, avšak doposiaľ ich nevyužili. Až 62,3 % štatutárnych pred-
staviteľov obcí a miest odpovedalo, že nemajú možnosti na zabez-
pečenie online prenosov z rokovaní zastupiteľstiev. Celkovo 9,4 % 
respondentov v odpovedi uviedlo, že nemajú informácie o tom, 
akým spôsobom je možné zabezpečiť online prenos. K tejto otáz-
ke sa nevedelo vyjadriť 3,8 % opýtaných. 

Rokovania zastupiteľstva formou videokonferencie 
Združenie miest a obcí Slovenska sa v prieskume tiež pýtalo: 
„Máte vo vašej obci/meste možnosť organizovať online rokovanie 
zastupiteľstva formou videokonferencie?“ Z výsledkov vyplýva, 
že 59,7 % samospráv nemá možnosť organizovať rokovanie za-
stupiteľstiev formami ako Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, 
GoToMeeting, Webex a pod. Takúto alternatívu má a rokovanie 
zastupiteľstiev jednou z online foriem už aj organizovalo 2,5 % 
samospráv. Ďalších 20,3 % uviedlo, že takúto možnosť majú, av-
šak doposiaľ ju nevyužili. Celkovo 10,6 % respondentov konštato-
valo, že nemajú dostatok informácií o tom, ako zorganizovať 
rokovanie takouto komunikačnou platformou. Zvyšných 6,9 % 
štatutárnych predstaviteľov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. 
Združenie miest a obcí Slovenska počas prvej vlny pandémie no-
vého koronavírusu COVID-19 požiadalo poslancov parlamentu o 
novelizáciu príslušnej legislatívy, aby vzhľadom na problémy s fy-
zickou účasťou poslancov zastupiteľstiev mohli byť ich rokovania 
rozšírené práve o tieto dve formy. Národná rada Slovenskej repu-
bliky tento návrh schválila 7. apríla 2020. 
Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie 
miest a obcí Slovenska v čase od 12. októbra 2020 do 24. novem-
bra 2020 na vzorke 523 respondentov. Výsledky prieskumu sú 
podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s 
názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je 
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou 
formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové 
triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s pri-
hliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. 
 – MICHAL KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS - 

Ako samosprávy využívajú online prenos, 
prípadne rokovanie formou videokonferencie? 

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

spracoval -šk-



POKROK18    18. január 2021

 1. Budem používať len kvalitné úsporné žiarivky. Sú síce drah-
šie, ale majú 5 x menšiu spotrebu a 15 x dlhšiu životnosť.
 2. Klasické žiarovky sú vhodné na krátkodobé svietenie (WC, 
kúpeľňa, šatňa). Časté rozsvecovanie by totiž úsporným žiariv-
kám škodilo.
 3. Pri kúpe nových spotrebičov sa rozhodnem pre energetickú 
triedu A alebo A+. Sú síce drahšie, no ušetrím až 40 – 45 % ener-
gie.
 4. Aj spotrebiče s rovnakou výbavou sa môžu líšiť v spotrebe. 
Niekedy až do 85 %. Výhodné sú tie, ktoré spotrebujú v pohoto-
vostnom režime jeden watt a menej.
 5. Spotrebu energie zistím podľa výkonu vo wattoch. Čím väčší 
výkon, tým viac spotrebovanej energie. Tá by pri nových spotrebi-
čoch nemala byť v pohotovostnom režime viac ako dva watty.
 6. Chladnička nám dvom stačí 75 l so zabudovanou  mraznič-
kou.
 7. Optimálne budem mať teplotu v chladničke 5 °C v strednom 
regáli. Pri tejto teplote sa nemusím  obávať, že by sa mi niečo po-
kazilo. Nastavenie mrazničky stačí na –18 °C.
 8. Dvere na chladničke i mrazničke budem otvárať len krátko. 
Inak budem zvyšovať teplotu v nich a opätovné schladenie 
spotrebuje viac energie.
 9. Skontrolujem si tesnenie dvier na chladničke.  
 10. Keď budeme mať rodinný dom, postavíme chladničku k 
schodisku alebo do pivnice.
 11. Ak pôjdeme na dovolenku, vyprázdnime mrazničku a odpo-
jíme ju od prúdu.
 12. Nezabudnem na pravidelné rozmrazovanie. Ľad zvyšuje 
spotrebu energie.
 13. Keď si budeme kupovať nový televízor, nepotrebujeme mať 
obrazovku veľkú ako plátno v kine Baník, lebo - čím väčšia ob-
razovka, tým vyššia spotreba. Plochá obrazovka s uhlopriečkou 
107 cm môže spotrebovať až 450 wattov. Plazma v najhoršom prí-
pade až 530 wattov.
 14. Nebudem nechávať elektroniku v pohotovostnom režime a 
odpojím ju zo siete. Ušetrím 5 – 10 % energie. 
 15. Aj pri počítačoch, tlačiarňach, faxoch či kopírkach sa dá 
ušetriť. Ak si vyberiem správne, zachránim až do 75 % energie.
 16. Monitor na počítači spotrebuje 50 až 100 wattov, pokojne ho 
vypnem, ak ho nebudem  používať dlhšie ako 20 minút.
 17. Šetrič obrazovky ušetrí 5 – 10 percent energie. Nedám si 
však naň žiadne meniace sa obrázky. Zožerie to viac energie ako 
wordovský dokument.
 18. Moderné ploché počítačové obrazovky ušetria, na rozdiel od 
televíznych, až 75 %  energie. Klasické monitory môžu mať spo-
trebu až 120 wattov.
 19. Pri bežnej prevádzke spotrebujú počítače s plochým monito-
rom 100 wattov, notebooky len 30.
 20. Ak tlačiareň nebudem dlhšie používať, vypnem ju. Sieťové 
tlačiarne spotrebujú v spacom režime o 75 % menej energie ako v 
pohotovostnom.
 21. Ak nebudem kopírku používať aspoň 15 minút, tak ju vy-
pnem. Aj obojstranné kopírovanie či zmenšovanie šetrí prúd a pa-
pier.
 22. Budem vypínať zo zásuvky aj nabíjačky, keď ich už ne-
používam – lebo žerú elektriku.  
 23. Ak skončím prácu s počítačom, vypnem ho aj zo zásuvky. 
Často totiž ostáva monitor v pohotovostnom režime. Do ďalšieho 
pracovného dňa spotrebuje 30 wattov.
 24. Klimatizáciu budem využívať čo najefektívnejšie, len pri za-
vretých oknách a dverách. 
 25. V lete budeme meniť kuchyňu, dobre si premyslím, aké spo-
trebiče si kúpim. 

 26. Plyn nemám, ale mamine musím povedať, aby pravidelne 
čistila plynové horáky. 
 27. Jedlo zohrievame v mikrovlnke. Vodu v rýchlovarnej kan-
vici. 
 28. Pri varení budem používať pokrievky a znížim spotrebu 
energie na polovicu. 
 29. Kúpime si hrnce z antikoru, dobre vedú teplo. 
 30. Nebudem zabúdať ani na pomer hrnca a platničky.
 31. Nerovné dno na hrnci zvýši spotrebu energie až o 30 %. 
 32. Energiu a môj čas ušetrí tlakový hrniec. Usporím ním aj 60 
% energie a 80 % času.
 33. Pri pečení nebudem otvárať rúru pričasto. Uniká z nej teplo. 
 34. Veľa vody v hrnci si vyžiada viac spotrebovanej energie.
 35. Pri elektrickom sporáku sa oplatí platničky vypnúť už desať 
minút pred koncom varenia. Zvyškové teplo jedlo dovarí a ja ušet-
rím na energii.
 36. Sklokeramické a indukčné varné dosky sú efektívnejšie ako 
obyčajné. 
 37. Nebudem rozmrazovať potraviny v mikrovlnke. 
 38. S vykurovaním miestností to nebudem preháňať. Každý 
stupeň nad 20 °C zvyšuje spotrebu energie o 6 %. 
 39. V spálni postačí 16 – 17 °C, v kuchyni 18 °C, v obývacej a 
detskej izbe po 20 °C a v kúpeľni 22 °C. Ideálna teplota pre dýcha-
cie cesty je 18 °C.
 40. Budem pravidelne vetrať - krátko, ale intenzívne. 
 41. Počas vetrania vypnem kúrenie. 
 42. Radiátory budem pravidelne odvzdušňovať, lebo vzduch v 
nich zvyšuje spotrebu. 
 43. Budem dbať na to, aby kúreniu nestálo nič v ceste. 
 44. Dáme si skontrolovať tesnenie okien a dverí. 
 45. Kúrenie staršie ako 15 rokov sa má meniť, lebo sa ušetrí až 
40 % energie.
 46. Kvalitná izolácia domu a strechy je finančne náročnejšia, ale 
z dlhodobého hľadiska tiež úspornejšia. Zachráni 40 až 50 % ná-
kladov na vykúrenie – musím to povedať rodičom. 
 47. Nebudem umývať ovocie a zeleninu pod tečúcou vodou. 
 48. Budem používať umývačku riadu, spotrebuje okolo 25 litrov 
vody. Pri ručnom umývaní miniem oveľa viac. 
 49. Umývačku budem používať na energeticky šetriacom prog-
rame. 
 50. Budem prať len s plným bubnom alebo použijem funkciu 
polovičného bubna. 
 51. Práčka musí stáť na rovnom a pevnom podklade, inak sa 
predlžuje čas odstreďovania a zvyšuje spotreba elektriny.
 52. Pre odstredenie postačí 500 otáčok za minútu. Viac otáčok, 
znamená viac energie.
 53. Spotrebičom s filtrom (umývačka, práčka, sušička) budem 
pravidelne čistiť sitko.
 54. Dám si sprchu namiesto kúpeľa vo vani. Na kúpanie 
spotrebujeme 140 litrov, na sprchovanie len 30 litrov vody.  
 55. Pri mydlení v sprche budem vodu zastavovať. 
 56. Zastavujem vodu aj pri mydlení rúk. Za ten čas sa do odpa-
du dostane 15 – 20 litrov vody.
 57. Zuby si umývam s použitím pohára na vypláchnutie úst. 
 58. Kvapkajúcu batériu hneď vymením. Inak za mesiac stratím 
až 170 litrov vody.
 59. Z priemernej dennej spotreby vody asi tretinu miniem na to-
alete (asi 45 l). Z toho sa dá ušetriť asi 30 – 50 %, lebo mám WC s 
úsporným splachovaním. Stopka zníži pôvodných asi  10 litrov vo-
dy na jedno spláchnutie na 3 – 6 litrov.
 60. Tatko zvykne umývať auto doma na dvore. Zatrhnem mu 
to, lebo na ručné umývanie auta potrebuje asi 200 litrov vody. Po-
viem mu, nech používa radšej autoumyvareň. Ušetrí nielen vodu, 
ale aj čas a aj životné prostredie pre svoje prvé vnúča, ktoré sa mu 
narodí tento rok...

Mnoho ľudí si na začiatku nového roku dáva predsavzatia. Jedni chcú skončiť s fajčením, druhí chcú začať cvičiť. Kamarátka si pri-
pla na chladničku lístok, dlhý ako týždeň pred výplatou a tvrdí, že sa tento rok tým zoznamom bude určite riadiť, lebo si povedala:

TENTO ROK BUDEM ŠETRIŤ ! AKO? 

Kamošky som sa spýtala, čo urobí s ušetrenými peniazmi. Šibalsky odpovedala: ,,Samozrejme si s manželom kúpime kočík...“ 
Nech už budete mať motiváciu na šetrenie akúkoľvek, dajte nám vedieť, na čom viete a chcete tento rok ušetriť vy. Píšte na adresu: 
hornacekova.pokrok@gmail.com                     Najoriginálnejší (alebo najvtipnejší) nápad odmeníme peknou knihou. 
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

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:
KOBERCOV A PVC KRYTÍN

KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

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:
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