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Mesto Modrý Kameň
Vás pozýva 

na kultúrno – spoločenské podujatie

spojené so súťažou vo varení guľáša

Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatia. 
Na podujatí budú platiť protipandemické opatrenia podľa platnej legislatívy a Covid Automatu. 

Sobota 7. augusta 2021
Lipové námestie Modrý Kameň

 Zavolajte nám, ak chcete predať alebo kúpiť dom, 
byt, pozemok, alebo poľnohospodársku pôdu

realitná kancelária

Ak potrebujete: 
 vypracovať odhad trhovej ceny nehnuteľnosti 
     k dedičskému konaniu,
 vypracovať kúpne, darovacie alebo zámenné zmluvy,
 predať nehnuteľnosti zaťažené exekúciou.

  

Kontakt:  Katarína Sarvašová, tel. 0908 787 713, 
e-mail: sarvasova.katarina@gmail.com

J. A. Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš

Ponúkame vám: 
 poradenstvo 
     a komplexný servis
     pri predaji vašich
     nehnuteľností,
 hypotekárny servis. 

Agro - Real s.r.o. S&K 

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np - 638 0908 233 053

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

np - 587 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:
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Ponúkame 
výškové práce, 
čistenie striech 
a fasád. 

 0948 262 007

Montážne práce 
a spiľovanie
 stromov.
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Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. 
Zostanú len spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala 

dokorán. Dúfame, že si v nebi a pozeráš sa
 na nás zhora, navždy Ťa milujeme 

- odkazujeme Ti zdola. Že čas žiaľ zahojí, 
je len veľký klam, čím ďalej ubieha, 

tým viacej chýbaš nám. Spi sladko, synček náš, 
snívaj svoj večný sen, 

v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.
S hlbokým žiaľom sme si dňa 31. 7. 2021 

pripomenuli prvý smutný rok, 
ako nás opustil náš milovaný syn 

JOŽKO „DODO“ ČERNÁK 
zo Záhoriec vo veku 33 rokov.

Veríme, aj keď nevieme ešte kedy, raz určite sa stretneme 
s Tebou a nekonečnou láskou v nebi. 

S láskou a nekonečnou bolesťou v srdciach 
na Teba vždy spomínajú Tvoji milujúci rodičia. 

Nechcelo sa mi ešte odísť, 
chladný vietor mi zavial tvár. 
So slzami som odišiel od Vás, 

pamätajte, život je ten najväčší dar. 
Nechcelo sa mi ešte dať Vám zbohom, 
na moju pamiatku vyrastie kvietok za 

naším domom. Objímam si Vás 
všetkých vo vrúcnom objatí, tá krása 

života sa mi už nikdy nevráti. 
Dňa 4. 8. 2021 uplynie tretí smutný 
rok odvtedy, čo nás vo veku 72 rokov 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko LADISLAV KOSIBA 

z Veľkého Krtíša. S láskou spomínajú: manželka Juliana, 
dcéra Vierka s manželom Lackom a vnuk Lacko. 

Staral sa vždy o blaho druhých, bol pokorný 
a do poslednej chvíle mal chuť žiť.

Prázdno a ticho. Bolesť a žiaľ. 
Kdeže je Tvoja usmiata tvár? 

Do smútku a sĺz zahalený 
bol Tvoj odchod boľavý. 

Odišla si bez slova, s bolesťou
 a na rozlúčku nebol čas. 

Spomienky na Teba však zostanú
 navždy v nás.  

S veľkou bolesťou v srdci a hlbokým 
zármutkom oznamujeme, 

že nás 23. 7. 2021 navždy opustila naša 
milovaná mamička, starká a prastarká 
ANNA VARGOVÁ z Veľkého Krtíša

 (*15. februára 1942), ktorá prehrala svoj životný boj s ťažkou 
chorobou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou 26. júla

 prišli rozlúčiť na veľkokrtíšsky cintorín a slovami útechy 
a kvetinovými darmi zmierňovali našu stratu. 

Naše úprimné slová vďaky patria všetkým pracovníkom 
zariadenia Radosť pri VšNsP, n.o., vo V. Krtíši pod vedením

 Mgr. Zlaty Nagyovej, ktorí sa o ňu starali s láskou. 
Ďakujeme im za to, že nás nahrádzali v dňoch, 

kedy sme kvôli Covidu - 19 neboli 
pri nej a všemožne jej uľahčovali

 a spríjemňovali čas 
strávený v Radosti. 

Spi v pokoji, 
mamička drahá. 

Navždy budeme na Teba 
spomínať. Smútiaca rodina. 

20. 7. Mária Töröková (*1936)  z Kosíh nad Ipľom
21. 7. Jozef Povalač (*1954)  z Veľkého Krtíša
21. 7. Vincent Balla (*1959)  z Kamenných Kosíh
23. 7. Ján Pomoti (*1947)  z Príbeliec
23. 7. Anna Vargová (*1942)  z Veľkého Krtíša
24. 7. Etela Zaťková (*1932)  z Kiarova 
25. 7. Štefan Tuček (*1953)  z Veľkého Krtíša 
26. 7. Helena Balgová (*1944)  z Čeboviec

 

Tvoja láska zostane navždy v nás Spustla už záhradka, osirel náš dom...
Chýbaš nám, stále viac, deduško v ňom

  Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár...

  Opustili nás         

Česť Vašej pamiatke a odpočívajte v pokoji!
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K narodeninám sa všeličo 
želá, dobré, pekné, ba i veľa. 
No my Ti chceme zo srdca 
priať, aby si sa mohol vždy 
v živote smiať. Zdravie, 
šťastie, lásku a usmiatu tvár, 
to je ten najkrajší dar. 
Dňa 31. 7. 2021 
sa významného životného
 jubilea, krásnych 90 rokov, 
dožíva náš otecko MICHAL HORVÁTH z Bátorovej. 
Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 
veľa dobrých vecí želáme Ti všetci. Všetko najlepšie
 Ti želajú syn Michal s rodinou, dcéry Helena a Mária
 s rodinami, osem vnúčat a sedem pravnúčat.

Človiečik, vitaj! 
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. V jednej z nich 
už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha.
 V lučenskej nemocnici sa narodili tieto bábätká z nášho okresu: 

17. 7. René z Veľkého Krtíša a 19.7. Maxim z Bušiniec.  
Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou SR, 
príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, 

mimovládnymi organizáciami a samosprávami organizuje

V noci na pondelok 26. júla bo-
lo v tesnej blízkosti veľkokrtíš-
skej autobusovej stanice rušno. 
Už od druhej hodiny ráno tu 
policajti začali vyšetrovanie 
smrti muža, ktorý bol nájdený 
bez známok života. Podľa na-
šich informácií mal mať mŕtvy 
muž výrazné poranenie hlavy, 
policajti tak na mieste nevylú-
čili cudzie zavinenie. Okrem 
toho, pri tele nebohého mala 
byť nájdená aj rozbitá sklene-
ná fľaša. Tiež bol ťažko identi-
fikovateľný a nebol pri ňom 
nájdený žiadny preukaz totož-
nosti. Osobné veci nebohého 

policajti od rána hľadali v 
okolí. 
Tiež v ranných hodinách pri-
šiel na miesto aj vyšetrovací 
tím z Banskej Bystrice, ktorý 
bližšie skúmal okolnosti smrti. 
Policajtom sa neskôr podarilo 
zistiť, že mŕtvy muž je 60-roč-
ný Miroslav, ktorý prespával 
na ulici. „Polícia začala v tomto 
prípade trestné stíhanie pre 
trestný čin zabitia. Príčina smrti 
bude známa až po vykonaní 
súdnej pitvy,“ informovala 
PhDr. Mária Faltániová z KR 
PZ v B. Bystrici.
                                          -ŠK-

Po tom, čo neďaleko hraníc 
nášho okresu došlo v priebehu 
niekoľkých dní k vážnym do-
pravným nehodám, veľkokr-
tíšski policajti kontrolovali do-
držiavanie pravidiel cestnej 
premávky aj na cestách nášho 
okresu. 
„Neustále upozorňujeme na 
zvýšené kontroly počas letného 
obdobia a rovnako aj na to, že 
v prípade zistenia porušenia 
pravidiel cestnej premávky bu-
deme postupovať nekompro-
misne. Vedeli by o tom určite 
rozprávať dvaja vodiči, kto-
rých „nachytali na hruškách“ 
dopravní policajti z Veľkého 
Krtíša,“ informovalo Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru 

v Banskej Bystrici. V polovici 
júla totiž dvaja vodiči prechá-
dzali obcou Príbelce rýchlos-
ťou 104, resp. 107 km/h. Ako 
vodič VW Passat, tak aj vodič 
Škody Octavie dostali pokutu 
500 EUR. Vodičovi, ktorému 
bolo v obci, kde je povolená 
maximálna rýchlosť 50 km/h, 
nameraných 107 km/h, bol aj 
zadržaný vodičský preukaz.

Chata Prameň v Dolnej Strehovej znova hostila 
vo svojich priestoroch mladých filmárov - 
amatérov, pozvaných na filmársky workshop, 
ktorý každoročne organizuje Hontiansko-ipeľ-
ské osvetové stredisko s finančnou podporou 
Fondu na podporu umenia. Tento rok nás nav-
štívili aj deti z detského domova DD Rišo v Ri-
mavskej Sobote. 
O program a odbornú stránku podujatia sa po-
staral náš bývalý kolega Mgr. art. Ivan Vredík, 
ktorý sa filmu venuje už dlhé roky a veru, mal čo 
ponúknuť. V priebehu dvoch dní, 9. a  10. júla 
2021, sme sa spolu stihli ,,pozrieť na zuby” ani-
mácii aj krátkemu hranému snímku. Deti sa po-
hrali s profesionálnou filmovou technikou, tvor-
bou scenárov, rekvizít a filmových kulís. Nato-
čené snímky boli v rýchlosti zostrihané a pripra-
vené na večerné premietanie.  Pohyblivé obrázky 
rozveselili a podnietili zvedavosť a záujem. 
Druhý deň sa natáčali krátke reklamy, ktorých 
zostrih sme tiež poobede stihli zhliadnuť a zhod-
notiť. Krátka spoločná animovaná snímka na 

 pamiatku bol už len čerešničkou na 
torte. Deti odchádzali spokojné, plné 
nových dojmov a inšpirácie. Veríme, 

Tvorím, kade chodím 2021 - f i lmársky workshop 

Účastníci workshopu videli, ako vzniká film.  

 Mŕtvola pri autobusovej stanici  V obci nepribrzdil, zobrali mu vodičák 

-ŠK-

Blahoželanie

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19

Očkovanie sa  uskutoční dňa 17. 8. 2021 od 10.00 – do 13.00 hod.,
v priestoroch Kultúrneho domu 

na Nám. A. H. Škultétyho 4 vo Veľkom Krtíši 

  - Mgr. MARTIN SITÁR, HIOS Veľký Krtíš - 

že workshop sa podarí usporiadať aj o rok 
a D. Strehová sa znova objaví na plátne 
videná očami mladých filmárov.                                  
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Stretnutia sa zúčastnili riadite-
lia Úradov práce, sociálnych ve-
cí a rodiny vo Veľký Krtíš, 
Nové Mesto nad Váhom, Nitra, 
Žilina a Prievidza. Zároveň boli 
do aktivity zapojení aj riaditelia 
odborov služieb zamestnanosti 
predmetných úradov. Cieľom 
stretnutia bolo hľadanie prieni-
ku riešení a na riešenie pracov-

ných úloh sme sa snažili aj my 
hľadať iné pohľady.
Stretnutie otvorilo množstvo 
zaujímavých tém. S čitateľmi 
týždenníka POKROK by som 
sa rád podelil o kľúčové úlohy, 
ktoré bude nutné v krátkodo-
bom horizonte riešiť. Regionál-
ny trh práce vyžaduje vytvore-
nie katalógu nedostatkových 
profesií aj v regiónoch s mierou 
nezamestnanosti vyššou ako 5 
%. V prípade aktívnej politiky 
trhu práce je potrebné zamerať 
sa práve na zatraktívnenie ta-

kýchto pracovných miest pre 
uchádzačov o zamestnanie a 
nástroje vzdelávania je preto 
potrebné sústrediť práve na 
tieto nedostatkové profesie 
(nutnosť nástroja, kde bude 
možné úradom zvyšovať poten-
ciál uchádzačov o zamestnanie 
zamestnať sa).
Aby sme dokázali udržať vý-

robné kapacity v regióne, je ne-
vyhnutné do problematiky voľ-
by budúceho povolania vtiah-
nuť aj rodičov detí, a to už pri 
žiakoch základných škôl. Preto 
v prípade dobrej epidemiolo-
gickej situácie plánujeme zor-
ganizovať burzu informácií v 
zastúpení partnerov, ktorými 
sú v tomto prípade regionálne 
stredné školy, základné školy, 
zástupcovia VÚC i zamestnáva-
teľský sektor.
Na stretnutí boli predmetom 
jednania aj možné dôsledky do-

padov pandémie, hľadali sme 
riešenia v prípadoch, ak by bol 
ohrozený väčší počet pracov-
ných miest. Základom koncep-
cie by mala byť práca s uchá-
dzačom o zamestnanie, kde by 
sme všetky nástroje sústredili 
cielene: vzdelávacie aktivity 
(školstvo), psychologickú po-
moc, výberové konania, EU-
RES, rekvalifikácie, aktívnu 
politiku trhu práce. Zároveň by 
úrad ešte pred ukončením vý-
roby sústredil informačné a 
poradenské aktivity priamo u 
zamestnávateľa.

Rozdielnosť regiónov 
Z rozhovorov vyplynulo ziste-
nie, že by bolo vhodné nastavo-
vať nástroje aktívnej politiky 
trhu práce podľa hlavných 
strategických cieľov, ktoré v re-
gióne chceme dosiahnuť. Na-
príklad absolventská prax mô-
že byť v niektorých regiónoch 
pre zamestnávateľov, aj pre 
uchádzačov o zamestnanie ne-
zaujímavá, inde môže byť daný 
nástroj veľmi prospešný. Za-
mestnávatelia považujú za dô-
ležitú aj svoju prezentáciu na 
pôde stredných, či vysokých 
škôl, zároveň zabezpečenie uby-
tovacích kapacít pre manaž-
ment prichádzajúci spoza hra-
níc okresu. Ak chceme dosiah-
nuť atraktívnosť „byť zamest-
naný“, bude nevyhnutné hľa-
dať mix sociálnych benefitov 
pre zamestnancov (participácia 

štátu a aj zamestnávateľa).
Keďže máme v regióne výraz-
ný podiel uchádzačov o zamest-
nanie so základným vzdelaním, 
prípadne bez základného vzde-
lania, bude do budúcna nevy-
hnutné zamerať sa na túto 
cieľovú skupinu. Osvojenie si 
základných zručností, cit pre 
presnosť a kvalitu práce je z 
nášho pohľadu nevyhnutný. 
Danú myšlienku by bolo možné 
zastrešiť v adaptačných podni-
koch, ktoré by sústredili svoje 
odborné kapacity na prácu s 
touto skupinou uchádzačov o 
zamestnanie.

Návšteva múzea
 i vinárstva 
Každé stretnutie by malo mať 
aj neformálny program, preto 
som veľmi vďačný Slovenské-
mu národnému múzeu – Hrad 
Modrý Kameň za predstavenie 
ich expozície, kde úrad dlhé ro-
ky participuje pri obnove kul-
túrneho dedičstva. Rovnako by 
som rád poďakoval vedeniu 
spoločnosti MOVINO, spol. s 
r.o. za predstavenie modernizá-
cie ich výrobnej prevádzky a 
výrobného programu.
Nakoľko cítime potrebu sa 
daným témam aktívne veno-
vať, plánujeme v pracovných 
stretnutiach pokračovať, vtiah-
nuť do diskusie aj predstavite-
ľov zamestnávateľského sekto-
ra a centrálnych orgánov štát-
nej správy. Za pomoc s prí-
pravou ďalších aktivít a pria-
teľský rozhovor by som sa rád 
poďakoval Lackovi Černému a 
priateľom z iných úradov za in-
špiratívne podnety.

Riaditelia piatich úradov práce sa stretli vo V. Krtíši 
Nakoľko som lokal patriot, cítil som potrebu ukázať, že aj náš región je veľmi pútavý a že naše 
aktivity dokážu byť inšpiráciou aj pre kolegov. V dňoch 15. a 16. júla sme preto zorganizovali 
pracovné stretnutie, kde sme sa zamerali na prezentáciu našich regionálnych špecifík, chceli 
sme sa podeliť so skúsenosťami zo stretnutí so zamestnávateľmi a zároveň predstaviť náš so-
ciálno-spoločenský program. 

- Ing. MARIÁN BALKO, riaditeľ ÚPSVaR Veľký Krtíš -

Kým na konci mája bolo bez 
práce takmer 11 % obyvateľov 
okresu Veľký Krtíš, v posledný 
júnový deň bol tento ukazova-
teľ na úrovni 10,33 %. V pora-
dí okresov podľa miery neza-
mestnanosti sme ale naďalej na 
dvadsiatom mieste. 
Na začiatku tohto rebríčka sú 
naďalej okresy Rimavská So-
bota, Revúca a Kežmarok, na 
jeho konci je zase Hlohovec, 
Piešťany a Ilava, kde je neza-
mestnanosť na úrovni od 3,7 do 

4 %. Nezamestnanosť medzi-
mesačne stúpla len asi v päti-
ne okresov. Najviac, až o 
jedno percento, klesla v Poltá-
ri, výrazne klesla aj v Brezne, 
Kežmarku či Stropkove.
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny vo V. Krtíši tak v po-
sledný júnový deň evidoval 2 
227 uchádzačov o zamestna-
nie, pričom 1 175 z nich je žien 
(52,8 %). 
Medzi evidovanými je aj 176 
uchádzačov s vysokoškolským 

vzdelaním a 579 len so základ-
ným vzdelaním. Ani základné 
vzdelanie nemá ukončených 

184 uchádzačov o zamestnanie.

          -ŠK, zdroj: ÚPSVaR-
Nezamestnanosť znovu klesla 
Začiatok letnej sezóny, a s ňou aj príchod letných a brigádnických 
prác, sa prejavil aj na klesajúcich čísla nezamestnanosti. Tá klesla 
v okrese, kraji i na celom Slovensku. Tabuľka nezamestnanosti v okrese V. Krtíš od apríla 2020.

Na fotografii: Mgr. Roman Vajaš (Nové Mesto nad Váhom), NBA, 
Mgr. Denisa Uhrinová (Nitra), Mgr. Ladislav Černý, Ing. Marián 
Balko, Mgr. Katarína Kujanová (Žilina). Na fotke nie je Ing. Jozef 
Fabian (Prievidza).
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Vietor lámal stromy 
V priebehu od 15. do 20. júla, bola motoro-
vá píla jedným z najvyužívanejších pra-
covných nástrojov hasičov z OR HaZZ 
Veľký Krtíš. Tí odstraňovali popadané 
stromy až štyrikrát, raz dokonca strom za-
siahnutý bleskom aj hasili. Spadnutý 
strom tvoril prekážku na ceste najprv za 
Modrým Kameňom v smere na Riečky, v 
nedeľu 18. júla zlomila búrka a silný dážď 
stromy v Dolnej Strehovej a Pôtri a v uto-
rok 20. júla tvoril spadnutý strom prekáž-
ku v jednom jazdnom pruhu aj pri obci 
Ľuboriečka. Príslušníci HaZZ všetky spad-
nuté stromy popílili použitím motorovej pí-
ly, vozovku očistili a následne umožnili 
prejazd v oboch jazdných pruhoch. Ako 
sme naznačili, k požiaru stromu smerovali 
hasiči v sobotu 17. júla k obci Pravica. 
Požiar jeho koruny vznikol po zásahu 
blesku a bol uhasený použitím vysoko-
tlakového prúdu vody z cisternového auto-
mobilu.

 Požiar a dopravná 
nehoda vo V. Krtíši 

Požiar elektrickej skrinky v bytovom 
dome na Ul. Hviezdoslavovej vo V. Krtíši 
zalarmoval hasičov v piatok 16. júla pod-
večer. Na miesto bol vyslaný automobil ha-
sičskej záchrannej služby a cisternový au-
tomobil so šiestimi príslušníkmi. Tí po prí-
chode na miesto zásahu zistili, že sa jednalo 
o požiar káblovej izolácie elektrickej 
prípojky NN v elektrickej skrini pred 
vstupom do bytovej jednotky. Príslušníci 
požiar uhasili použitím jedného ručného 
hasiaceho práškového prístroja, zadymený 
priestor odvetrali pomocou pretlakového 

ventilátora, následne elektrickú skriňu 
prekontrolovali pomocou termokamery a 
kontaktovali správcu bytového domu.
V nedeľu 18. júla došlo k ďalšej dopravnej 
nehode na tzv. modrokamenskej križovat-
ke. Jej účastníkom bol motocyklista, ktorý 
sa zrazil s osobným motorovým vozidlom a 
po zrážke tvorili prekážku v oboch jazd-
ných pruhoch. V čase príchodu príslušní-
kov HaZZ bol zranený motocyklista v opa-
tere zdravotných záchranárov v sanitnom 
vozidle. Príslušníci na mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, zabránili 

úniku prevádzkových kvapalín a po zdo-
kumentovaní DN príslušníkmi PZ očistili 
vozovku od nečistôt a naložili motocykel na 
odťahovú službu.
V stredu 21. júla pomáhali hasiči s otvore-
ním bytu a umožnením vstupu zdravot-
ným záchranárom. K udalosti došlo na Ve-
nevskej ulici vo V. Krtíši. Hasiči otvorili 
dvere pomocou jednoduchého náradia, 
čím záchranárom umožnili vstup. Prísluš-
níci následne asistovali zdravotným zá-
chranárom a následne transportovali pa-
cienta prostredníctvom nosidiel do sanitné-
ho vozidla, ktoré zabezpečilo transport do 
zdravotníckeho zariadenia. 

S postupným uvoľňovaním pro-
tiepidemiologických opatrení sa 
naplno rozbieha aj aktivita v 
podnikoch a na pracoviskách. 
Navyše, v letných mesiacoch sa 
vykonávajú rôzne sezónne prá-
ce, pri ktorých často dochádza 
k pracovným úrazom. Inšpek-
cia práce v tejto súvislosti upo-
zorňuje zamestnancov aj za-
mestnávateľov, aby aj v tomto 
období venovali zvýšenú pozor-
nosť otázkam bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci. 
Národný inšpektorát práce len 
v priebehu uplynulých júlových 
dní zaznamenal niekoľko zá-
važných úrazov, pri ktorých 
prišli pri práci o život štyria 

ľudia - traja zamestnanci a 
jedna samostatne zárobkovo 
činná osoba. 
„Aj keď sa inšpekcii práce aj 
prostredníctvom rôznych pre-
ventívnych aktivít darí neustále 
znižovať celkové počty závaž-
ných pracovných úrazov, ne-
dávne udalosti nám pripomí-
najú, aby sme mali neustále na 
pamäti, že život je najvyššia 
hodnota a každý zamestnanec 
by sa mal ku svojej rodine z 
práce vrátiť živý a zdravý,“ 
pripomína generálna riaditeľ-
ka Národného inšpektorátu 
práce Hedviga Machayová.
V letných mesiacoch sa z 
dlhodobých skúseností inšpek-

cie práce ukazuje byť zvlášť ri-
ziková predovšetkým práca v 
oblasti poľnohospodárstva a 
stavebníctva, ale aj dopravy, 
kde došlo v ostatnom čase k via-
cerým závažným pracovným 
úrazom s následkom smrti, 
resp. k úrazom s ťažkou ujmou 
na zdraví. Podľa generálnej 
riaditeľky NIP budú inšpektori 
práce preto v najbližších týžd-
ňoch venovať zvýšenú pozor-
nosť dodržiavaniu predpisov o 
BOZP na pracoviskách po 
celom Slovensku. Aktuálne pre-
bieha mimoriadna kontrolná 
akcia inšpekcie práce zamera-
ná na bezpečnú prevádzku vy-
hradených technických zaria-
dení – výťahov a v najbližšom 
čase zamerajú inšpektori práce 
svoju pozornosť aj na sektor 
poľnohospodárstva a dopravy.
V tomto roku inšpekcia práce 
zaznamenala do 20. júla 15 
smrteľných pracovných úrazov 
a 28 úrazov s ťažkou ujmou na 
zdraví. V rovnakom období mi-
nulého roka to bolo 20 závaž-
ných pracovných úrazov s ná-

sledkom smrti a 35 úrazov s 
ťažkou ujmou na zdraví. Počet 
registrovaných pracovných úra-
zov v medziročnom porovnaní 
poklesol o 318, keď k 20. júlu 
2021 zaregistroval Národný in-
špektorát práce celkom 3765 
registrovaných pracovných úra-
zov, zatiaľ čo rok predtým to 
bolo 4083 RPÚ.

 Čierny víkend na pracoviskách
V pondelok 19. júla usmrtil v obci Banská Belá 69-ročného muža 
býk, v ten istý deň došlo k smrteľnému pracovnému úrazu na vy-
sielači Skalka, keď jeden zo zamestnancov pri schádzaní nadol sa 
zachytil postrojom o výťah, ktorý šiel opačným smerom. Muž utr-
pel zranenia nezlučiteľné so životom. Inšpekcia práce preto varuje 
zamestnávateľov i zamestnancov, že aj chvíľková nepozornosť 
môže znamenať stratu života.

- LADISLAV KEREKEŠ, hovorca NIP -

Generálna riaditeľka Národ-
ného inšpektorátu práce 
Hedviga Machayová.

HASIČI 150

Ešte v stredu 21. júla smerovali hasiči zo 
stanice v Modrom Kameni do Stredných 
Plachtiniec, kde mala horieť hospodárska 
budova. Na miesto požiaru bol preto vy-
slaný automobil hasičskej záchrannej služ-
by a cisternový au-
tomobil so šiestimi 
príslušníkmi. Po prí-
chode k požiaru bo-
la hospodárska bu-
dova v pokročilom 
štádiu horenia, 
požiarom zasiahnuté 
boli vnútorné prie-
story a strecha bu-
dovy. Do príchodu 
príslušníkov HaZZ 
sa občanom podari-
lo vyviesť časť hos-
podárskeho dobyt-
ka, v dvoch prípa-
doch došlo k uhynu-
tiu. Hasiči požiar 

uhasili použitím troch „C“ prúdov vody za 
súčasného vynášania a dohášania usklad-
neného sena a ochladzovania strechy 
susedného rodinného domu. V dôsledku 
silného zadymenia zasahovali v dýchacích 
prístrojoch. Príčina požiaru je v štádiu šet-
renia.

Pri požiari uhynuli zvieratá 

  - ŠK, zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ-  
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Na konci minulého roka mu v 
jeho domovskom vydavateľstve 
Orego vyšla ďalšia, už pätnásta 
kniha Bez fraku a smokingu s 
podtitulom Od vznešeného ku 
smiešnemu ...spomienky, prího-
dy, kuriozity. Kniha má temer 
600 strán. Pokojne jej možno 
dať prívlastok veľký almanach. 
Príspevky zo známejších osob-
ností, spomeňme aspoň básnika 
Pavla Janíka, bývalého šéfa ŠtB 
Alojza Lorenza, či českého bás-
nika Karla Sýsa – sú napísané 
po česky i po slovensky. 
V Úvodnom zamyslení  (O dip-
lomacii, oficialitách života a 
umení vyjednávať) Stanislav 
Suja o. i. napísal:
„V priebehu mojej viac než 
dvadsaťdvaročnej zaujímavej a 
náročnej práce v zahraničnej 
službe, ale i pri plnení iných 
zodpovedných povinností, či to 
už bolo pri práci poradcu v 
Európskom parlamente alebo 
zamestnanca v podnikateľskej 
sfére, som sa stretával s ľuďmi 
rôznych profesií od nižších po 
najvyššie priečky spoločenskej 
hierarchie. Boli medzi nimi aj 
takí, čo mali zaslúžený rešpekt, 
úctu a uznanie, až po tých, ktorí 
len tušili čosi o zmysle svojho 
poslania, nehovoriac o tom, ako 
tápali, keď mali s rozmyslom 
vyjednávať v zložitých situ-
áciach. Boli medzi nimi majstri 
svojho remesla, muži i ženy so 
závideniahodnou erudíciou, 
takmer encyklopedickými zna-
losťami z viacerých spoločen-
ských odborov, alebo polygloti, 
ktorí ovládali štyri či päť a výni-
močne až pätnásť jazykov. 
Stretával som však aj také oso-
by, nevynímajúc rýchlopeče-
ných diplomatov, ktorí poriadne 
nevedeli ani to, že White Tie 
(biela viazanka) na pozvánke, 
ktorú dostali z oficiálnych miest 
(vrátane hláv štátov, ministrov 
zahraničných vecí alebo niekto-
rých cudzích veľvyslancov, oso-
bitne z konštitučných monar-
chií), znamená prísť na audien-
ciu, recepciu či slávnostnú ve-
čeru vo fraku, a pokiaľ je na nej 
uvedené Black Tie (čierna 
viazanka), že to znamená smo-
king s motýlikom a pre manžel-
ku v oboch prípadoch večernú 

toaletu. A stretol som medzi 
nimi aj takých, ktorí si neboli is-
tí, či nápis No smoking v recepč-
ných miestnostiach alebo v hote-
loch je zákazom nosenia smo-
kingu alebo výzvou nefajčiť. Pa-
mätám si mužov, ktorým okrem 
zručnosti nechýbal rovný cha-
rakter a odvaha stáť si za svo-
jím dôsledne no taktne až do 
konca. A pamätám si aj takých, 
ktorí považovali za svoju hlavnú 
prednosť v zložitých prípadoch 
odísť z miesta činu o polhodiny 
skôr, bez strachu, žeby im za to 
čosi hrozilo...”
Z úvodných viet S. Suju už vie-
me, o čom je jeho najnovšia kni-
ha – čitateľom ponúka možnosť 
nakuknúť do trinástej komnaty 
politického života doma i vo 
svete, v ktorej sa ovplyvňuje 
chod sveta a nášho bytia (v 
mieri, či vo vojne...) Sujova kni-
ha je tematicky svetovo originál-
na – všíma si predovšetkým dip-
lomatické „trapasy“. Tie sa ne-
publikujú, zväčša čupia v kúti-
ku dejín ako rozprávková Popo-
luška. 
Sujovu knihu si aspoň sčasti pri-
pomeňme názvami niektorých 
kapitoliek:
Neplánovaná audiencia u An-
dropova (Z. Hrabica), Ceauses-
cove vývrtky v Prahe (F. Kán, 
Ceausescu bol posledným ru-
munským komunistickým pre-
zidentom, ktorého počas 
vnútroštátneho prevratu na za-
čiatku deväťdesiatych rokov 
popravili spolu s jeho manžel-
kou (Zmysel pre humor a cha-
rizma v politike) J. Skála (Čína 
volá! Volá  Čína!) Z. Hrabica, 
Neľahké poslanie v službe vlasti 
(F. Kán), S ministrom obrany v 
Amerike (P. Barták), Kto rád 
udiera na vojnové zvony (Z. Što-
rek), Diplomacia a spravodajské 
služby (P. Janík), Kto, kde a ke-
dy začal II. svetovú vojnu (P. 
Janík), August 1968 a november 
1989 (S. Suja) či  Úvaha k 30. 
výročiu Novembra 1989 (A. Lo-
renc). Autora tohto príspevku 
mimoriadne zaujal príspevok 
českého historika PhDr. Josefa 
Skálu, CSc., Zamyslenie nadča-
sové.
Doktor Skála vo svojej stati 
hodnotí 30 rokov existencie no-

vého režimu bez kurately komu-
nistickej strany. Zákonite sa 
vracia k Novembru 1989. Nie je 
nijakou novinkou, že tzv. Nežnú 
revolúciu charakterizuje ako 
štátny prevrat. Hoci odvtedy 
uplynulo už vyše tridsať rokov, 
stále nie je jasné, kto dal rozho-
dujúci povel na jeho spustenie. 
Zatiaľ je jasné iba to, že za pre-
vratom stála čs. tajná služba 
ŠtB (Štátna bezpečnosť). Dr. 
Skála dokonca píše o fragmen-
tácii  ŠtB a skupinových služ-
bách pre najambicióznejších 
politikov komunistickej strany 
Urbánka, Biľaka, Mohoritu, 
Hoffmana, no predovšetkým 
mladého straníckeho dravca 
Miloslava Štepána. Istá je aj 
účasť ruskej tajnej služby KGB 
(a možno aj GRU). Kto a kedy 
napísal scenár prevratu (využiť 
naň spomienkový pochod štu-
dentov a naaranžovanie smrti 
študenta M. Šmída...) je tiež stá-
le nevysvetlené. Z tohto dôvodu 
je mimoriadne cenná informá-
cia zo Skálovho príspevku. Citu-
jeme z podkapitolky Robili zo 
strany bizarný servis: 
„Toto všetko, až do polovice 
relácie (historik reagoval na te-
levízny dokument o politikovi V. 
Dlouhom, ktorý zo straníckeho 
funkcionára pohotovo konver-
toval na progresívca), je však len 
predohrou. Pokusom o alibi pre 
„kandrdasov“  (v česko-sloven-
skom slovníku som toto slango-
vé slovo nenašiel, s veľkou prav-
depodobnosťou ide o rýchlok-
vasených doktorov a kandidá-
tov vied, ktorí vstúpili do centra 
odporu – Prognostického ústavu 
ČŠAV) „odovzdanie moci“, ako 
zamatovej revolúcii hovorí Petr 
Pithart. Že sa muselo stihnúť do 
„Malty miesto Jalty – Gorbačo-
vovej frontálnej kapitulácie 
pred Bushom, st., – bilo do očí 
už vtedy. Vyvrátiť to sa nepokú-
ša asi nikto z tých, komu dala 

ČT slovo. Pozoruhodný čriepok 
do mozaiky pridáva režisér Jirí 
Svoboda, šéf strany hneď po K. 
Urbánkovi a Ladislavovi Adam-
covi  s Vasiľom Mohoritom. Je z 
roku 1987, keď navštívil Mos-
kvu a jednal s Karenom Šach-
nazarovom, profesijným kole-
gom a, dnes šéfom Mosfilmu. 
Ten mu umožnil stretnutie s 
vlastným otcom, šéfom oddele-
nia ÚV KSSZ pre vzťahy s vlád-
nucimi stranami socialistických 
štátov. Sám si ho pamätám z 
porád ich rezortných tajomní-
kov v prvej pol. 80-tych rokov. 
Vtedy tam poťahoval za uši 
„príliš reformných“ Maďarov a 
Poliakov. Svoboda hodil udicu, 
ako by sa Moskve páčilo, keby 
sa ministrom kultúry stal Vác-
lav Havel. Georgij Chosrojevič – 
Arméni mávajú aj kostrbaté 
priezviská – kontroval, že Mos-
kva má s Havlom oveľa 
ďalekosiahlejší plán. „Na tomto 
mieste autor príspevku opätov-
ne pripomína, že vtedy sa písal 
rok 1987!” 
V Sujovej knihe sú publikované 
aj dva príspevky našich kraja-
nov. Mgr. Pavol Fábry je auto-
rom príspevku Príhody aj bez 
vyžehlených nohavíc. Zaspomí-
nal si v ňom na svoje modroka-
menské detstvo a študentské ro-
ky v miestnej Jede-násťročnej 
škole a vysokej škole v Bratisla-
ve. Príbehy, na ktoré spomína, 
sa udiali v ťaživých 50-tych ro-
koch min. st. Cenný na ňom je 
aj fakt, že zachytáva atmosféru 
mesta v tých rokoch. 
Dr. J. Fekete má v knihe publi-
kovaný príspevok Príbehy zba-
vené protokolu. S. Suja k nemu 
priradil pár autorských básní zo 
zbierok Modré hrady Novohra-
du a Tajný denník Pozemšťana. 
Jeho príbehy sú z rokov 1992 – 
98, keď bol členom SNR a NR 
SR. Z pamäti vylúskol iba zopár 
– tie politicky najšťavnatejšie: o 
hanebnom správaní poľského 
ministra zahraničných vecí B. 
Gieremeka počas prijatia slo-
venskej parlamentnej delegácie 
vo svojom úrade a pijanských 
praktík a z toho vyplývajúcich 
diplomatických faux pas v za-
hraničnom výbore SNR poslan-
ca, ktorého kolegovia podľa ini-
ciálok volali Ábé. 

( Recenzia knihy JUDr. Stanislava Suju – Bez fraku a smokingu )
Kniha o bizarnom zákulisí vo vysokej politike
O JUDr. Stanislavovi Sujovi, našom krajanovi, dlhodobo žijúcom v Ostrave, sme sa na stránkach PO-
KROKU zmienili už viackrát. Z príspevkov o ňom sme sa mohli dozvedieť, že od konca 60-tych ro-
kov min. st. až do Novembra 1989  patril k elite československých diplomatov (pôsobenie v OSN, veľ-
vyslanec v USA ...) Po odchode do dôchodku sa naplno začal venovať písaniu kníh zo sveta diplo-
macie a istý čas bol aj poradcom českého europoslanca Ransdorfa. 

Rozsiahly rozhovor PaedDr. Jána Feketeho s bývalým diplomatom JUDr. Stanislavom Sujom prinesieme na pokračovanie už čoskoro.

Sujova kniha Bez fraku a smokingu je pre slovenských čitateľov ťažšie 
prístupná. Predpokladáme, že sa dá objednať kliknutím na klávesnicu in-
ternetu s heslom Vydavateľstvo Orego production (v Ostrave). V týchto 
dňoch okresná knižnica A. H. Škultétyho začína robiť prvé kroky, aby sa 
Sujova zaujímavá a originálna kniha stala súčasťou jej knižného inventá-
ru. 
                                                                                  -PaedDr. JÁN FEKETE - 
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Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 

  

 Upratovačka (dohoda) 2 x do týždňa,

 plat 4 €/hod. brutto,

 pracovníka (dohodára) na rezanie pri pásovej píle 

 odpadového materiálu 5 €/hod. brutto.

      od 8.00-15.00 hod. v pracovných dňoch 

Bližšie informácie: 

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:

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

np 659

Som začínajúci farmár 

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Pizzeria ANELI v Dolnej Strehovej

Kontakt:  0908 243 941 

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

np - 630

ZŠ s MŠ Modrý Kameň 
príjme do zamestnania učiteľov II. stupňa 
s aprobáciami MAT, TSV, INF, GEG, THD, 
FYZ. Nástupný plat: od  900 EUR a vyššie 

(podľa zaradenia). 
np – 685

Kontakt: riaditel@zsmsmk.sk, tel. č. 0905 132 662. 
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Obyvateľ Slovenska vyprodu-
koval v roku 2020 v priemere 
446 kg komunálneho odpadu. 
Je to o 53 kg viac ako je prie-
merná ročná hodnota vy-
produkovaného odpadu za 
predošlých päť rokov (2015 – 
2019). Celkovo tak domácnosti 
SR vyprodukovali za minulý 
rok 2,43 mil. ton komunálneho 
odpadu. Vyplýva to z dát o 
komunálnom odpade v roku 
2020, ktoré zverejnil Štatistický 
úrad Slovenskej republiky.
Z regionálneho hľadiska sa 
najviac odpadu – viac ako 500 
kg na jedného obyvateľa za rok 
- vyprodukovalo v troch kra-
joch západného Slovenska a to 
v Trnavskom (584), Bratislav-
skom (531) a Nitrianskom kraji 
(521). Naopak, najmenej odpa-
du vygenerovali obyvatelia v 
Prešovskom, Košickom a Ban-
skobystrickom kraji. V týchto 
regiónoch množstvo odpadu na 
obyvateľa nepresiahlo 400 kg.

Skládkovanie prvýkrát 
pod úrovňou 50 %

Dlhodobým environmentálnym 
problémom Slovenska je vyso-
ká miera skládkovania. V roku 
2020 však na skládkach skonči-
lo menej ako polovica vy-
produkovaného komunálneho 
odpadu, len 48 %. Nepriaznivá 
situácia sa posledné roky zlep-
šuje, ešte pred piatimi rokmi na 
skládky putovalo až 69 % 
komunálneho odpadu.
Situácia v jednotlivých regió-
noch sa však líši. Celkovo v 
šiestich z ôsmich krajov Sloven-
ska ešte stále prevažuje sklád-
kovanie odpadu nad spaľova-
ním a recyklovaním. V dvoch 
krajoch je situácia výrazne 
priaznivejšia – v Bratislavskom 
kraji sa na skládky dostane len 
štvrtina a v Košickom tretina 
odpadu. Dôvodom je skutoč-
nosť, že v týchto dvoch regió-
noch sa okrem recyklácie od-
pad zhodnocuje spaľovaním. V 
Bratislavskom kraji sa spaľuje 
(energeticky zhodnocuje) tak-
mer 30 % odpadu a v Košic-
kom kraji 27 %. Celkovo však 
na celoslovenskej úrovni zatiaľ 
energeticky zhodnocujeme (v 
spaľovniach premieňame od-
pad na teplo alebo elektrinu) 
len 8 % odpadu.
Pozitívny trend môžeme sledo-

vať aj v recyklovaní. Miera 
recyklácie komunálneho odpa-
du vrátane kompostovania sa v 
posledných rokoch významne 
zvyšuje, v roku 2020 bolo zre-
cyklovaných 44 % odpadov, 
kým pred piatimi rokmi to bolo 
len necelých 15 %. Najviac od-
padu recykloval vlani Trnavský 

kraj (47,2 %) a najmenej 
Košický kraj (39,4 %).
Okrem nakladania s komunál-
nym odpadom sa sleduje aj je-
ho zloženie. Z hľadiska zloženia 
bol najviac zastúpeným dru-
hom zmesový odpad, ktorý tvo-
ril až 47 % z celkového komu-
nálneho odpadu. V triedenom 
komunálnom odpade sú naj-
viac zastúpené vytriedené kovy 
(z kontajnerov aj zberných 
dvorov obcí a miest), ďalej pa-
pier, sklo a plasty. Môžeme oča-
kávať, že od roku 2022 bude 
plastov v odpade výrazne me-
nej. Plastové fľaše sa od 1. 
januára budúceho roka stanú 
totiž vratnými, pričom za kaž-
dý vratný obal (PET fľaša ale-
bo plechovka) bude každému z 
nás účtovaný poplatok 15 cen-
tov. Po vrátení fľaše alebo ple-
chovky práve do takéhoto auto-
matu získame túto sumu späť 
formou lístka na ďalší nákup.

 Ako predchádzať 
vzniku odpadov 
v domácnosti?

• Neplytvajme jedlom – po-
traviny správne skladujme, na-
plánujme si jedálny lístok, pri-
pravme správne porcie jedál.
• Nekupujme zbytočné obaly – 
nekupujme výrobky, ktoré sú 

viacnásobne balené alebo ba-
lené v nerecyklovateľných oba-
loch. Vodu v PET fľašiach na-
hraďme vodou z vodovodu, 
mlieko kupujme z automatov, 
malé balenia nahraďme veľký-
mi, miesto tekutých mydiel po-
užívajme tuhé ...
• Odmietajme veci, ktoré ne-
potrebujeme – odmietajme bez-
platne rozdávané reklamné 
predmety, letáčiky a pod. Ak 
chceme obdarovať iných, 
uprednostnime zážitky (lístky 
do kina, koncert, skok z padá-
ku ...) pred hmotnými darček-
mi.
• Vymeňme jednorázové veci za 
opakovane použiteľné – zado-
vážme si sklenenú alebo nere-
zovú fľašu, do ktorej si budeme 

Odpadu produkujeme stále viac
Slovenské domácnosti v roku 2020 znova zvýšili objem vyprodukovaného komunálneho odpadu. 
Dobrou správou je, že podiel recyklovaného odpadu stúpol na 44 %. Okrem toho, prvýkrát v histó-
rii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu.

Otázka najmä pre mestskú časť čitateľov: Čo ste robili s ku-
chynským odpadom doposiaľ? Kam ste ho vyhadzovali, resp. 
ako ďalej ste ho zhodnocovali? 

Píšte na hornacekova.pokrok@gmail.com.
- ŠK, zdroj: ŠÚ SR, MŽP-

Ilustračná foto.

nosiť vlastnú vodu, čaj alebo ká-
vu. Vyhnime sa jednorázovým 
plastovým obalom. Namiesto 
jednorázových papierových ob-
rúskov, utierok a vreckoviek po-
užívajme textilné.
• Požičiavajme si veci – viac vy-
užívajme knižnice, požičovne a 
rôzne iné verejné služby. Ak má-
me funkčné veci, ktoré nepot-
rebujeme, môžeme ich ponúk-
nuť na využitie iným.
• Trieďme všetky odpady - ak 
sme nedokázali predísť vzniku 
odpadov alebo vec, ktorú sme 
dlhodobo používali, už doslúžila, 
odovzdajme ju na recykláciu. 
Recyklácii predchádza dôklad-
né triedenie odpadov už v do-
mácnosti. Trieďme všetky odpa-
dy, ktoré sa dajú.
• Kompostujme biologické od-
pady - svojpomocne kompostuj-
me svoje biologické odpady. 
Kompostovať sa dá na záhrade, 
v školskej alebo firemnej záh-
rade, pri bytovom dome (tzv. 
komunitné kompostovisko).

Mesto Veľký Krtíš oznamuje obyvateľom bytových domov, že v 
júli začína so zberom kuchynského a biologicky rozložiteľného 
odpadu. Na kontajnerové stojiská sa budú pridávať hnedé 240-
litrové nádoby.
Do hnedej 240-litrovej nádoby na BIO ODPAD PATRÍ: zvyšky, 
šupky, odrezky a ohryzky zo surového ovocia a zeleniny • Škrupi-
ny z vajíčok • Papierové čajové vrecúška (bez spiniek a pop-
lastovaných častí, aj vylúhované) • Sypané čaje (aj vylúhované) • 
Kávová usadenina • Zvyšky varených jedál sa odporúča  dávať 
len v malých množstvách • Mäso, ryby a mliečne výrobky (maslo, 
mlieko, kefír, syr...) v čo najmenších  množstvách • Kompostova-
teľné papiere a príbory • Zvyšky rastlín (interiérových aj exterié-
rových ) • Tráva, lístie, seno, slama, burina • Drevené piliny, drev-
ná štiepka • Menšie konáriky • Nahnité ovocie a zelenina, ale ne-
plesnivé (resp. vo veľmi malom množstve) • Podrvené orechové 
škrupiny, kôstky.
Do hnedej 240-litrovej nádoby na BIO ODPAD NEPATRÍ: sáčky 
(plastové, z vysávača..), igelitky, vrecia • Olej, masť, tuky a mastné 
potraviny (precedený kvapalný jedlý olej preliať do PET fľaše a 
odovzdať pri zbere triedeného alebo komunálneho odpadu) • 
Plast, kov, sklo, VKM (tetra-paky) a zmesový komunálny odpad 
príslušná nádoba na triedený zber a zmesový komunálny odpad • 
Uhynuté zvieratá – kafiléria • Kosti • Lieky – do lekárne • Obsah 
vrecka z vysávača – zmesový komunálny odpad • Kamene (príro-
da ak sú skutočne prírodné) • Cigarety – zmesový komunálny od-
pad • Výkaly domácich zvierat (mačky, psy...) • Použité (hoci aj 
kompostovateľné) plienky) – z hygienického hľadiska, zmesový 
komunálny odpad
Mesto V. Krtíš svojich občanov zároveň prosí, aby do týchto 
nádob pre BIOODPAD vhadzovali odpad bez akýchkoľvek oba-
lov(plastových, kovových, papierových).

Zber kuchynského a biologicky 
rozložiteľného odpadu 

-red-
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Patrí k nim aj vytvorenie pod-
mienok pre život rodinného 
spoločenstva a zosúladenie s 
komunitným štýlom danej ob-
lasti, kde podstatnú časť tvoria 
priestory na bývanie. Časové 
etapy storočia dozadu ukazujú, 
ako sa postupne menili spôsoby 
tvorenia mestských, ale i vidiec-
kych sídiel. Postupná moderni-
zácia, nové materiály a staveb-
né prvky bola dôvodom, že 
mnohé staré zaujímavé objekty 
boli zlikvidované a vymenené 
za nové modernejšie. Je to bež-
ný proces, aj keď je na škodu 
veci, že množstvo historických 
artefaktov tým úplne zaniklo a 
tým aj svedectvo o podobách 
architektúry v určitom období. 
Matica slovenská je síce zame-
raná najmä na duchovné kul-
túrne dedičstvo, tradičná archi-
tektúra má vo svojej podstate 
nie len materiálny, ale i duchov-
ný aspekt. Aj na základe toho 
bolo jednou z priorít záchrana 

tradičných foriem ľudového 
staviteľstva a súvisiacich čin-
ností. 
Po dohode Oblastného praco-
viska a Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej Hrušov s Hon-
tiansko-ipeľským osvetovým stre-
diskom Veľký Krtíš pripravili 
spoločne projekt zameraný na 
oživovanie tradičných remesiel 
týkajúcich sa tejto oblasti. Tvo-
rivé dielne sa realizovali v 
autentickom prostredí hrušov-
ských lazov v koncom mája a 
začiatkom júna 2021. Tohto 
roku boli témy – vypletanie ste-
ny lieskovými prútmi, stavba 
starej piecky a rekonštrukcia 
„zrúbku“ na gazdovskej studni. 
Vypletané steny boli v minulosti 
jedným z najrozšírenejších spô-
sobov predeľovania priestorov 
v hospodárskych, ale i obyt-
ných budovách. Je zrejmé, že v 
minulosti existovali aj celé stav-
by zhotovené touto technikou. 
Výplet z prútia alebo palíc (väč-

šinou lieska), omazaný hlinou 
nemá nosnú funkciu, tvorí len 
výplň steny. Základom plete-
ných stavieb je preto nosná 
drevená konštrukcia. Účastníci 
si mohli vyskúšať samotnú prí-
pravu prútov, pletenie a vy-
mazávanie hlinenou zmesou.
Súčasťou roľníckych obydlí bo-
lo vykurovacie teleso určené i 

na varenie. V rámci podujatia 
sa realizovala stavba piecky, 
ktorá bola zároveň pecou na 
pečenie chleba i prípravu jedál. 
Ďalšia skupina si osvojila prácu 
s tesárskym náradím, nakoľko 
drevená konštrukcia studňové-
ho prekrytia, „zrúbku“, je z 
drevených kresaných hranolov. 
Na tento typ stavieb sa používal 
najčastejšie agát, ktorý je odol-
ný voči vode. Ako náradie slúži-
li rôzne  sekery, kresačky, dláta, 
obojručné nože, topory, (široká 
tesárska sekera), ale hlavne um 
a zručnosť majstrov tesárov. 
Najstarším lektorom bol 82 
ročný tesár Ján Kamas, ktorý 
aj zaujímavým rozprávaním 
priblížil formy budovania o-
bydlí v minulosti. Organizačne 
podujatie zabezpečoval Ján Br-
loš z OP a MO MS Hrušov. 
Ďalšími lektormi boli Peter 
Brada, Boris Hochel a Ján Ben-
ko. Účastníci aktivity  prišli z 
rôznych kútov Slovenska i za-
hraničia sa niečomu priučili, 
zažili príjemné chvíle so zaují-
mavými ľuďmi v príjemnom 
prostredí, zároveň prispeli k 
zvýšeniu kultúrnosti a vizuálne-
ho efektu jedného z niekoľkých 
stanovíšť hrušovského náučné-
ho chodníka. Organizátori - 
Hontiansko - ipeľské osvetové 
stredisko, Matica slovenská v 
spolupráci so Stredosloven-
ským múzeom Banská Bys-
trica, ale isto aj účastníci boli i 
napriek pandemickým obme-
dzeniam s priebehom a výsled-
kom podujatia spokojní. Veria, 
že ďalší ročník zorganizujú as-
poň na takej istej úrovni.
Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia. 

 TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO V HONTE  

Technológie našich predkov zachovávame 
Vývoj tradícií slovenského národa je založený na niekoľkých pilieroch tvoriacich základy života 
mnohých generácií. Jedným prúdom je duchovná kultúra tvoriaca mentálny vývin myslenia a jeho 
postupný vzostup, pričom dôležité je aj prepojenie na súvisiacu materiálnu stránku zameranú najmä 
na spracovanie využiteľných  prírodných produktov k zabezpečeniu životných potrieb.

Príprava zmesi na mazanie.

Úprava trámov.

Kresanie.

- Text: JÁN BRLOŠ; Foto: HIOS V. Krtíš -  
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Hľadanie domova 
Autor: Kristi Ann Hunter
V
Jessamine Beaucheneová strá-
vila väčšinu svojho života scho-
vávaním sa a neustálym sťaho-
vaním z miesta na miesto. 
Chcela sa tak vyhnúť minulos-
ti, ktorú za sebou zanechala. 
Keď však zistí, že existuje 
nádej, že rodina, ktorú už dlho 
pokladala za mŕtvu, ešte žije, 
ale hrozí jej nebezpečenstvo, 
pochopí, že svoje tajomstvá ne-
bude môcť ukrývať pred svet-
lom sveta naveky. 
Derek Thornbury miluje veci 
minulé a práve preto sa stal od-
borníkom na históriu a arte-
fakty. Uvedomuje si, že Jess ho 
nikdy nemala príliš v láske, no 
keď ho požiada o pomoc s roz-
lúštením starého denníka svo-
jich predkov, neodolá a rozhod-
ne sa jej pomôcť odhaliť toto 
tajomstvo. Počas pátrania po 
ukrytom artefakte, ktorý musí 
Jess s Derekom nájsť skôr než 
nepriatelia jej rodiny, sa mno-
ho dozvedia jeden o druhom a 
zároveň sa veľa naučia aj o ži-
vote. Môže ich cesta k náprave 
minulosti napokon doviesť k 
ich spoločnej budúcnosti?
Knižka stojí 14.90€ -vy ju však 
môžete získať zadarmo. Res-
pektívne za vyplnený kupón.

Hľadanie domova KUPÓN
Meno:

Adresa:

Cestovanie, výlety a kopec zá-
žitkov sa nepochybne spájajú s 
letom. Takéto možnosti si za-
slúžia nielen deti zo školských 
lavíc, ale aj z materských škôl. 
Z iniciatívy pani učiteľky M. 
Bobálovej sa detičky z mater-
skej školy z Bátorovej zúčast-
nili výletu na hrad v Modrom 
Kameni. Naše ratolesti spolu s 
rodičmi a pedagogickým dozo-
rom absolvovali zaujímavú ex-
kurziu. 
Dozvedeli sa hodnotné infor-
mácie o histórii tohto význam-
ného hradu v našom okrese, o 
jeho panovníkoch a o ich živo-

te.  O odborný výklad a spo-
ločnosť ich obohatila sprievod-
kyňa v podobe milej hradnej 
pani, ktorú si deti ihneď obľú-
bili. Sprevádzala nás priestor-
mi a pútavo rozprávala príbe-
hy modrokamenského hradu. 
Taktiež mali možnosť sa obo-
známiť s hračkami, s ktorými 
sa hrávali ešte ich rodičia, ba 
aj starí rodičia. Deti z mater-
skej školy s nadšením sledovali 
a porovnávali svoje hračky s 
tými z dávnych čias a myslíme 
si, že nejednu hračku by radi 
privítali aj vo svojej detskej iz-
be. Počas exkurzie sa hradná 

pani rozhodla pasovať našich 
budúcich prváčikov tak ako 
bolo vo zvyku pasovať v minu-
losti rytierov. 
Teší nás, že naši škôlkari aj ta-
kouto formou mohli prvýkrát 
navštíviť hrad v Modrom Ka-
meni, a tak spoznať históriu v 
našom okrese. 
Chceme sa poďakovať prí-
jemnému personálu, ktorý sa 
počas našej návštevy ochotne o 
nás postaral. Myslíme si, že de-
ti z materskej školy budú ešte 
dlho spomínať na letný výlet v 
Modrom Kameni. 

Budúcim prváčikom sa na hrade páčilo 

– OBECNÝ ÚRAD V BÁTOROVEJ -                                                                           

Počas exkurzie 
sa hradná pani 
rozhodla pasovať
našich budúcich
prváčikov tak 
ako bolo vo zvyku
pasovať v minulosti 
rytierov. 

Kniha na tento týždeň
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Tento týždeň budú od vás odska-
kovať iskry na meter ďaleko, 
preto nie je vhodné do vás rýpať. 
Pravdou je, že vaše nálady a 
správanie budú opodstatnené. 
Čím viac budete tlačiť na vy-
riešenie nezrovnalostí, o to menej 
sa vám bude dariť. Je priam nut-
né, aby ste sa upokojili a túto 
búrku nechali samovoľne do-
znieť. Plusom je, že sa vám za-
čnú krásne a hlavne postupne 
riešiť všetky finančné problémy 
a nezrovnalosti. V tomto smere 
máte dopriate. Aj keď to bude 
„bolestivé“, rozhodnete sa z neja-
kých príčin nastaviť svetu chrbát 
a potichu budete prijímať rany, 
ktoré považujete za nevyhnutné. 
Obdobie oddychu pre vás v tých-
to dňoch ešte nečakajte.  

Vaša namrzenosť, odutosť a 
vnútorný pocit nevpratania sa 
do kože bude rapídne stúpať a 
nafukovať sa do väčších roz-
merov a to do takej miery, že 
vám prasknú nervy. Budete 
podráždene reagovať na všet-
ko a na všetkých, ešte aj nevin-
né otázky vás budú rozčuľo-
vať. Uvedomte si, že sa za tým 
ukrýva vaša nespokojnosť a 
práve preto by ste si ju nemali 
ventilovať na nevinných ľu-
ďoch. Túžili ste po zmene a te-
raz, keď vám klope na dvere, 
tak sa tvárite, že ju nepočujete, 
ale pokojne jej otvorte. Pre vás 
je akýkoľvek posun obrov-
ským prínosom, drží vás v 
akomsi euforickom stave, kto-
rý potrebujete k skvelým vý-
konom.  

Ani vy nebudete oplývať 
dobrou náladou, čo je na 
škodu, pretože vám to zahmlí 
pohľad na reálny svet, ktorý 
má pre vás pripravené samé 
dobré veci. Ak sa nepoddáte 
svojim vlastným negatívnym       
emóciam, môžete sa tešiť na 
skvelé správy súvisiace s prá-
cou a hlavne s láskou. Keď bu-
dete v pohode, je veľká prav-
depodobnosť, že aj ľudia okolo 
vás budú na tom rovnako a o 
to viac vás budú obsypávať po-
zornosťou, chválami a par-
tneri aj veľkým priehrštím úp-
rimnej lásky. Vyvarujte sa po-
kušeniam a vzťahom, ktoré by 
sa postarali o uviaznutie v šia-
lenom trojuholníku, ste príliš 
rozumní na to, aby ste podľah-
li mámeniu fyzických zvodov.  

Láska, slovo ľubozvučné a ešte 
viac hrejivé, pokiaľ ju prežíva-
te. A presne tam sa ocitnete, 
zadaní prehĺbia tento cit, neza-
daní ho nájdu. Prejavujte svo-
je city a emócie každému 
človeku, na ktorom vám záleží, 
ani len netušíte, ako ho môžete 
vďaka týmto prejavom po-
vzbudiť, posilniť a prebrať k 
životu. Počas tohto týždňa bu-
dete žať nielen to, čo ste za-
siali, ale aj o niečo viac, berte 
to ako nejaké zadosťučinenie a 
kompenzáciu za peripetie a 
pletky, v ktorých ste sa trmá-
cali o niečo dlhšie obdobie, než 
bolo potrebné. Okrem toho 
trochu viac zabojujete s ne-
prajnosťou, závisťou a ohová-
raním, nedávajte tomu žiadnu 
váhu, pousmejte sa nad tým, a 
ani náznakom nedajte na sebe 
znať, že vás to zraňuje.  

Šantivá nálada sa u vás zmrazí 
okolo štvrtku, tu nastane veľký 
zlom a vy vpustíte do svojho ži-
vota o niečo väčší chaos, ktorý 
vám narobí neporiadok ešte aj 
v tom, v čom ste mali poriadok 
a jasno. Na niečo to ale bude 
dobré, môžete začať znovu v 
sebe a okolo seba upratovať, 
čím veľa nového objavíte. Ne-
mali by ste vzlietať do príliš 
vysokých výšin, skreslí sa váš 
pohľad na reálnu veľkosť a 
váhu záležitostí a v prípade, že 
by ste chytili balans, dopad by 
bol tvrdý, preto bude pre vás 
istejšia pevná zem pod nohami. 
Vaše rozhodovanie sa medzi 
podobnými situáciami nebude 
ľahké, akoby ste vyberali me-
dzi čiernou a čiernou len v 
iných odtieňoch. 

Nastáva pre vás búrlivé obdo-
bie. Ak sa neovládnete, urobí 
vám poriadnu spúšť a to nielen 
v práci, ale aj v súkromných 
kuloároch. Neovládnutím a ne-
zvládnutím situácií si môžete 
poriadne naštrbiť medziľud-
ské  a hlavne partnerské vzťa-
hy. Voľte svoje slová uvážlivo. 
Vaša opantanosť nejakými, po-
vedzme si pravdu, nereálnymi 
víziami, vás iba vyčerpáva, 
zbavte sa ich a nesnívajte s ot-
vorenými očami a ústami, ráta 
sa, samozrejme, vyslovene ten-
to týždeň, kde vám to pôjde na 
škodu a na úkor energie, ktorú 
budete potrebovať.  

Majte otvorené srdce vždy, 
všade a pre všetkých, pomôžte 
starším, nezabezpečeným a 
zlomeným ľuďom. Máte tú 
moc pomôcť tam, kde zlyhal 
nielen ľudský faktor, ale aj sa-
motná vôľa a viera v niečo lep-
šie. Staňte sa poslami a šíriteľ-
mi dobra. Vašou odmenou bu-
dú nielen úsmevy a poďakova-
nia zranených duší, ale aj pod-
pora univerza. Vaše kroky bu-
dú strážené a podporované, 
čím sa vyhnete všetkému zlé-
mu. O niečo väčšia zmena na-
stane vo vás samotných, pýtate 
sa – aká? Nuž vaša viera bude 
silnejšia, odhodlanie istejšie a 
srdce čistejšie.  Nedajte sa od-
radiť zložitejšími situáciami. 

Ťažší pondelok vystrieda uto-
rok, v ktorom sa u vás udeje 
veľa zmien, zmení sa aj to, čo 
bolo považované za isté a ne-
menné. Prvotne to môžete vní-
mať ako negatívum, ale s od-
stupom času pochopíte, že lep-
šie to už pre vás ani nemohlo 
dopadnúť. Nezabúdajte, že nič 
sa nedeje náhodou. Viac by ste 
mali dbať na svoje zdravie, 
ktoré bude trošku podlomené 
už okolo štvrtka, kde si únava 
vyberie svoju daň a preto je 
pravdepodobné, že počas ví-
kendu zaleziete pod svoju ob-
ľúbenú deku a z domu nevy-
strčíte ani špičku nosa. V 
akýchkoľvek situáciách sa 
ocitnete, vždy vás podrží váš 
životný partner. 

Skáčete do neznáma, strieľate 
bez zamierenia, čím si míňate 
veľa patrónov naprázdno. Stá-
le sa chcete meniť a chcete byť 
niekým iným, len nie sebou a 
možno práve tu sa ukrýva dô-
vod vašej neúspešnosti. Kašlite 
na ikony a idoly, nesprávajte 
sa umelo. S tým skoncujte, veď 
ako vďaka vášmu znameniu 
máte skvelú mušku, preto by 
ste vždy a vo všetkom mali 
triafať len do čierneho. Pome-
novanie vášho znamenia na-
šepkáva, že ste trošku uletení a 
presne z toho robte svoju deví-
zu a neberte to ako slabú 
stránku. To, čo vás samých na 
sebe irituje a hnevá, druhí 
zbožňujú, pretože je to pre vás 
prirodzené a vám dané.

Máte strach z nedostatku a 
tento budete pociťovať a aj 
pociťujete z dôvodu, že sa 
porovnávate s inými, vnímate 
to, čo majú druhí a vy nie. Ak 
vám táto poloha myslenia vy-
hovuje, nech sa páči, ale aby 
ste sa nepristihli pri tom, že ste 
svoj život obmedzili v číslach a 
eurách natoľko, že vlastne ani 
neviete ako chutí. Rozchody 
bývajú ťažké a ten váš mal na-
ozaj ťažký priebeh, no napriek 
tomu sa ocitnete v situácii, kde 
sa už bude “ex” pokúšať o 
udobrenie a o nový začiatok. 
Je to ťažké rozhodnutie, ale 
viac ako počúvať svoje srdce, 
už urobiť nemôžete. V práci to 
bude o stagnácii, z miesta sa 
pohnete len vtedy, keď k sebe 
pustíte inovácie. 

Tak ste sa zahĺbili do seba a 
svojich problémov, že si neuve-
domujete, ako veľmi vás po-
trebujú vaše deti, či už z pozí-
cie matky alebo otca. Za tým, 
že z ich tvárí mizne úsmev, nie-
čo bude a vy by ste tomu mali 
prísť na kĺb. Sadnite si spolu, 
rozprávajte sa a hlavne počú-
vajte, indície vás povedú k to-
mu, kde je problém. Ak spadá-
te do kategórie rozvedených 
rodičov, tak dĺžka času stráve-
ného s vašimi deťmi platí o to 
viac. O niečo menej sa vám bu-
de dariť v práci, niektoré ob-
chody padnú, ale na druhej 
strane, dariť sa vám bude v 
oblasti lásky, tou budete zasy-
pávaní každý deň. Možno je na 
správnom mieste pouvažovať o 
zmene práce. 

Aj pri vašom znamení platí, 
aby ste mali pod kontrolou 
svoje deti a obzvlášť v prípade, 
že majú svoje, či už platonické 
alebo fungujúce vzťahy. Nie 
nadarmo sa hovorí, že za všet-
kým treba hľadať lásku. Buď-
te nápomocní v prípade, že prí-
de k slzám, vzlykom a srdcabô-
ľu. Vy, ako zástupcovia vodné-
ho znamenia, by ste teraz na 
chvíľku mali postáť na jednom 
mieste, neplávať ani v smere, 
ale ani proti prúdu. Zastavte 
sa v šialenosti dní, inak sa úpl-
ne stratíte a vzdialite sa od svo-
jich lások, priateľov, rodiny. 
Teraz je ten čas, kedy si to mô-
žete dovoliť, postojte a kochaj-
te sa všetkým, čo vám život 
priniesol a čím vás obdaroval.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. Vodnár

21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. Ryby

19 2. − 20. 3. 
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Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

1 x 2
1 x 2
1 x 2
1 x 2

1 x 2
1 x 2
1 x 2
1 x 2

1 x 2

1 x 2

TJD Príbelce - TJ Tatran VLM Pliešovce
MFK Detva - FK Slovenské Ďarmoty
TJ Slovan Tomášovce - MFK Baník V. Krtíš
MŠK Tisovec - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
ŠK Vinica - OŠK Radzovce
TJ Sokol Op.  Nová Ves - FK Jesenské
TJ Vinohrad Čebovce - MFK Revúca
1. FK Buzitka - OFK Olováry
TJ Družstevník K. Kosihy - TJ Prameň D. Strehová
OFK Želovce - TJ Nenince

Budú vo Vinici udelené minimálne 4 žlté karty?      ÁNO - NIE

ROZLOSOVANIE    6. liga    2021/2022  
Výnimky z úradných hracích časov: 
FO Malé Zlievce – nedeľa 11.00 hod., FK Lesenice 3 hod. pred ÚHČ.

1. kolo - 1. 8. 2021 o 17.00 hod.
FO Malé Zlievce - TJ S. Plachtince - OFK

TJ Prameň D. Strehová - TJ Slovan M. Kameň
FK Záhorce - TJ Družstevník Sklabiná

TJ Inter Bátorová - TJ Družstevník K. Kosihy
FK Lesenice - FK Bušince

TJ Partizán Hrušov - OFK Želovce
TJ Nenince - OFK Dačov Lom

2. kolo - 8. 8. 2021 o 17.00 hod.
TJ Stredné Plachtince – OFK Dačov Lom

OFK Želovce - TJ Nenince
FK Bušince - TJ Partizán Hrušov

TJ Slovan Modrý Kameň - FK Lesenice
TJ Družstevník K. Kosihy - TJ Prameň D. Strehová

TJ Družstevník Sklabiná - TJ Inter Bátorová
FO Malé Zlievce - FK Záhorce

3. kolo - 15. 8. 2021 o 17.00 hod.
FK Záhorce - TJ S. Plachtince - OFK
TJ Inter Bátorová - FO Malé Zlievce

TJ Prameň D. Strehová - TJ Družstevník Sklabiná
FK Lesenice - TJ Družstevník K. Kosihy

TJ Partizán Hrušov - TJ Slovan Modrý Kameň
TJ Nenince - FK Bušince

OFK Dačov Lom - OFK Želovce
4. kolo - 22. 8. 2021 o 16.30 hod.

TJ Družstevník K. Kosihy - TJ Partizán Hrušov
TJ Družstevník Sklabiná - FK Lesenice

FO Malé Zlievce - TJ Prameň  D. Strehová
FK Záhorce - TJ Inter Bátorová

TJ S. Plachtince – OFK - OFK Želovce
FK Bušince - OFK Dačov Lom

TJ Slovan Modrý Kameň - TJ Nenince

5. kolo - 29. 8. 2021 o 16.30 hod.
OFK Ž elovce - FK Bušince

TJ Inter Bátorová - TJ S. Plachtince - OFK
TJ Prameň D. Strehová - FK Záhorce

FK Lesenice - FO Malé Zlievce
TJ Partizán Hrušov - TJ Družstevník Sklabiná

TJ Nenince - TJ Družstevník K. Kosihy
OFK Dačov Lom - TJ Slovan Modrý Kameň

6. kolo - 5. 9. 2021 o 15.30 hod.
TJ S. Plachtince – OFK - FK Bušince

TJ Slovan Modrý Kameň - OFK Ž elovce
TJ Drustevník K. Kosihy - OFK Dačov Lom

TJ Družstevník Sklabiná - TJ Nenince
FO Malé Zlievce - TJ Partizán Hrušov

FK Záhorce - FK Lesenice
TJ Inter Bátorová - TJ Prameň  D. Strehová

7. kolo - 12. 9. 2021 o 15.30 hod.
TJ Prameň D. Strehová - TJ S. Plachtince - OFK

FK Lesenice - TJ Inter Bátorová
TJ Partizán Hrušov - FK Záhorce
TJ Nenince - FO Malé Zlievce

OFK Dačov Lom - TJ Družstevník Sklabiná
OFK Želovce - TJ Družstevník K. Kosihy
FK Bšuince - TJ Slovan Modrý Kamň

8. kolo - 19. 9. 2021 o 15.00 hod.
TJ Inter Bátorová - TJ Partizán Hrušov
TJ Prameň D. Strehová - FK Lesenice

TJ S. Plachtince – OFK - TJ Slovan M. Kameň
TJ Družstevník K. Kosihy - FK Bušince
TJ Družstevník Sklabiná - OFK Ž elovce

FO Malé Zlievce - OFK Dačov Lom
FK Záhorce - TJ Nenince

9. kolo - 26. 9. 2021 o 15.00 hod.
FK Lesenice - TJ S. Plachtince - OFK

TJ Partizán Hrušov - TJ Prameň  D. Strehová
TJ Nenince - TJ Inter Bátorová
OFK Dačov Lom - FK Záhorce

OFK Želovce - FO Malé Zlievce
FK Bušince - TJ Družstevník Sklabiná

TJ Slovan M. Kameň - TJ Družstevník K. Kosihy
10. kolo - 3. 10. 2021 o 14.30 hod.

TJ Družstevník Sklabiná - TJ Slovan M. Kameň
FO Malé Zlievce - FK Bušince

FK Záhorce - OFK Želovce
TJ Inter Bátorová - OFK Dačov Lom
TJ Prameň D. Strehová - TJ Nenince

FK Lesenice - TJ Partizán Hrušov
TJ S. Plachtince – OFK - TJ Družstevník K. Kosihy

11. kolo - 10. 10. 2021 o 14.30 hod.
FK Bušince - FK Záhorce

TJ Slovan Modrý Kameň - FO Malé Zlievce
TJ Družstevník K. Kosihy - TJ Družstevník Sklabiná

TJ Partizán Hrušov - TJ S. Plachtince - OFK
TJ Nenince - FK Lesenice

OFK Dačov Lom - TJ Prameň  D. Strehová
OFK Želovce - TJ Inter Bátorová

12. kolo - 17. 10. 2021 o 14.00 hod.
TJ S. Plachtince – OFK - TJ Družstevník Sklabiná

FO Malé Zlievce - TJ Družstevník K. Kosihy
FK Záhorce - TJ Slovan Modrý Kameň

TJ Inter Bátorová - FK Bušince
TJ Prameň D. Strehová - OFK Želovce

FK Lesenice - OFK Dačov Lom
TJ Partizán Hrušov - TJ Nenince

13. kolo - 23. 10. 2021 o 14.00 hod.
TJ Nenince - TJ S. Plachtince - OFK

OFK Dačov Lom - TJ Partizán Hrušov
OFK Ž elovce - FK Lesenice

FK Bušince - TJ Prameň Dolná Strehová
TJ Slovan Modrý Kameň - TJ Inter Bátorová

TJ Družstevník K. Kosihy - FK Záhorce
TJ Družstevník Sklabiná - FO Malé Zlievce

np - 660 0904 354 594  
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Organizátori 44. ročníka tur-
naja O pohár starostu obce 
Dolná Strehová na podujatie 
pozvali dva kluby z okresnej 
súťaže v Lučenci – TJ Baník 
Ružiná a TJ Slovan Halič, ale i 
mužstvo z okresného mesta – 
MFK Baník Veľký Krtíš. Ako 
to na tomto podujatí býva 
zvykom, pre divákov bola pri-
pravená ľudová hudba, bohatá 
tombola s takmer štyridsiatimi 
cenami (televízor, smartphone, 
kávovar, vysávač ...), poľovníc-
ky guľáš, kapustnica i ďalšie 
chutné občerstvenie, ale najmä 
dobrá nálada. V ligovom areáli 
dolnostrehovského Prameňa sa 
organizátori zbierali už od 
skorého rána, futbalisti okolo 
obeda. V prvom zápase sa do-
máci TJ stretol s Haličou, ktorú 
jednoznačne porazil 3 : 0, keď 

dva góly strelil navrátilec Filip 
Kollár a jeden pridal kapitán 
Richard Hudec. Všetky tri góly 
pritom padli už v prvom dej-
stve. Očakávalo sa, že finálo-
vým súperom domácich bude 
veľkokrtíšsky Baník, no ten 
musel najprv zdolať futbalistov 
z Ružinej. Po jednoznačnom 

priebehu sa očakávanie naplni-
lo a po víťazstve 6 : 0 sa do fi-
nále prebojovali oba kluby z 
nášho okresu. Turnaj mierne 
predĺžila búrka, ktorá začala v 
závere zápase dvoch Baníkov a 
výdatný dážď kropil ihrisko 
bezmála tridsať minút. Počasie 
sa napokon ale umúdrilo a čo 

bolo v tom čase dôležité, výbor-
ne pripravené ihrisko nápor lit-
rov dažďovej vody zvládlo a nič 
nebránilo tomu, aby hlavný 
rozhodca fúknutím do píšťalky 
dal pokyn na začiatok zápasu o 
tretie miesto. Zápas dvoch 
mužstiev z lučenského okresu 
napokon zvládlo lepšie mužstvo 
Mareka Pensku, ktoré porazilo 
Halič 3 : 1.

Povzbudzoval aj 
hokejový majster 

V prestávke pred finálovým 
zápasom sa pred asi dvesto 
divákmi odohrala milá udalosť, 
keď pozvanie na turnaj prijal 
Ján Chlepčok, hokejový maj-
ster Slovenska. Ten so sebou 
priniesol aj oba majstrovské 
poháre (pre víťaza základnej 
časti i majstra Slovenska) a po 
milých slovách starostky Viesky 
Ing. Anny Makovníkovej, ktorá 
mu k tomuto fantastickému 
úspechu verejne zablahoželala, 
mu zatlieskala celá tribúna. Zá-
roveň sa s ním a víťaznými po-
hármi diváci, kamaráti i známi 
aj odfotili.
Do finálového zápasu nastúpili 
domáci zverenci Mariána Hri-
ňa aj s letnými posilami – v 
bráne s mladým talentovaným 
Šimonom Brnom a v stredovej 
formácii s bývalým hráčom Ba-
níka V. Krtíš a neskôr Sloven-
ský Ďarmôt  Martinom Tura-
nom. Nové posily na turnaji 
predviedol aj MFK Baník V. 
Krtíš, za ktorý tu prvýkrát na-
stúpili Milan a Peter Nilašovci i 
Michal Bariak. Domáce muž-
stvo nastúpilo na turnaj vekovo 
vyvážené a podalo dobrý vý-
kon, no na prvé miesto to napo-
kon po najtesnejšej prehre ne-
stačilo. Favorit svoju úlohu na-
plnil, a po góle Nikolaja Havri-
lu, ktorý v prvom polčase zblíz-
ka prepálil Š. Brnu, sa radoval 
zo zisku pekného pohára. Fi-
náloví súperi ovládli aj indi-
viduálne ocenenia – najlepším 
strelcom turnaja sa stal Peter 
Nilaš, najlepším hráčom Milan 
Nilaš a najlepším brankárom 
turnaja zase Šimon Brna.
Obec D. Strehová, TJ Prameň 
D. Strehová a OZ Srdcom 
Strehovčania tak znovu vo svo-
jej obci pripravili ďalšie vyda-
rené podujatie. Početná divác-
ka kulisa videla dobrý futbal, 
bezchybnú organizáciu a pri 
troche šťastia niektorí diváci 
odchádzali domov nielen so 
športovým zážitkom, ale i s vý-
hrou z tomboly.
- Text: ŠK, foto: Ing. JÁN 
GREGUŠ -

Domácim ušlo víťazstvo len tesne 
Tretí júlový víkend bol v našom okrese plný futbalu. Okrem prípravných priateľských stretnutí 
mužstiev, ktoré sa pripravujú na novú sezónu, sa hral futbal aj v Malých Zlievcach i Stredných 
Plachtinciach. Kým v M. Zlievcach sa v rámci Medziobecných športových dní konal futbalový tur-
naj, na ktorý sa prihlásilo štrnásť mužstiev, v S. Plachtinciach sa konali futbalové zápasy ako súčasť 
Trojplachtinského dňa. Kým na spomínaných ihriskách nastúpili viac-menej neregistrovaní futbalis-
ti, na turnaji v Dolnej Strehovej vylaďovali formu pred blížiacou sa novou sezónou mužstvá štyroch 
futbalových klubov.

Na turnaji v D. Strehovej ukázal víťazné trofeje rodák z Viesky Ján 
Chlepčok.  Na fotografii s Ing. Ľ. Dobrockým a Ing. A. Makovníkovou.

 TJ PRAMEŇ Dolná Strehová  obsadila na turnaji druhé miesto.  

Víťazom turnaja sa stal favorizovaný MFK BANÍK Veľký Krtíš.
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 Zoberiem do prenájmu 
dvoj alebo trojizbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Volať po 
17.00 hod.
 0905 437 190          np– 539

 Kúpim pozemok alebo star-
šiu nehnuteľnosť v blízkosti V. 
Krtíša s rozlohou cca 10-15 
árov, vhodný na včelárenie. 
 0908 853 198          np - 624

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

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

+++rámik 

 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804       np – 669

 Dám do prenájmu 3 – iz-
bový kompletne prerobený a 
zariadený byt (balkón a piv-
nica.)  
 0948 764 036         np – 672

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

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

 Dám do prenájmu záh-
radu (1 200 m2) v obci Kirť.
 0915 838 427         np - 686

 Dám do prenájmu 2 – iz-
bový byt na Ul. SNP vo V. 
Krtíši. 
 0949 076 332          np - 688

 Kúpim 3 –izbový byt vo V. 
Krtíši. 
 0951 415 773         np – 690

 Zoberiem dlhodobo do 
prenájmu jednoizbový byt vo 
V. Krtíši. Cena: max. 220€. 
 0949 688 887          np - 692
 Lacno predám automatic-
kú práčku a umývačku 
riadu.
 0910 664 145         np – 577

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný 
dámsky bicykel, masážny 
vankúš, obývaciu stenu, kon-
ferenčné stolíky, stoličky, 
malý televízor, veľký televí-
zor, elektrický sporák, inva-
lidný vozík, veľké koberce, 
novú garnižu, automatickú 
práčku. 
Kúpim starožitnú komodu.  
 0907 513 973         np - 667

 Predám bielu dvojskriňu 
so zrkadlom. Cena: 50 €.
 0904 663 677         np – 684

 Predám 4 ks zimné pneu-
matiky 185/60/R15. 
            Cena: 30 €/ks.
 0951 324 492         np – 663

np - 683

  0905 358 389 

Dám do prenájmu 
garáž na Venevskej.

Zariadenie do  
domácnosti

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt.
 0904 647 477  np – 682

 Vykonávam opravy moto-
rových osobných vozidiel, aj 
malotraktorov - vrátane 
elektroinštalácie.   
 0907 858 643         np – 677

 Predám Ford Galaxy.
 0907 313 332          np– 680

 Predám elektróny 5x112, 
R 19.
 0907 313 332          np– 681
 
 Predám 4 kusy pneumati-
ky – 175/65 R 14; 82TMT 16, 
zodraté na polovicu – za 
polovičnú cenu. 
  0917 282 302         np– 689

 0908 912 928        np – 633

 Predám Škodu 120 GLS, 
r. v. 1985 s prívesným 
vozíkom. Cena dohodou. 
 0911 264 102  np – 668

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

np-618  0905 358 389  
Cena dohodou

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

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

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-6181 0905 358 389

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

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

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

s výmerou 3963 m2 v pri križovatke smer na Selce. Pozemok je v jed-
nom celku v tvare písmena Z.  Prístup k nemu je po poľnej ceste vedú-
cej od cesty III. triedy. Na druhej strane oproti je záhradkárska osada. 
Vlastník parcely uvažuje s minimálnymi nákladmi zriadiť na tomto po-
zemku ďalšiu záhradkársku osadu. Ponuková cena je za celú parcelu po 
jej rozmeraní na jednotlivé záhradky.  

Predáme celistvý pozemok

Cena: 8 000 €, dohoda možná. 

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

 0905 358 389 np
 - 

65
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Nehnuteľnosti

  Auto - moto
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 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

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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

 0902 298 511

np - 614

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

 Predám zajace. 
 0917 075 588         np – 650

 Podarujem mačiatka, 
kocúra.
 0949 681 244         np - 658

 Predám 21 týždňové 
mládky ľahkých nosníc (čer-
vené)na začiatku znášky v 
cene 7,50 €/ks, nad 10 ks cena 
6,90 €/ks .
Tiež predám dvojúžitkové 
Brésske kurčatá 4-5 týž-
dňové (biele, modré nohy) v 
cene 4-5 €/ks po dohode mož-
ný dovoz. 
 0905 654 720          np - 664

 Predám zajace, živá váha 
okolo 2,5 kg. Cena dohodou. 
Viem aj spracovať. 
 0915 673 400          np - 666

 Predávam štvormesačné 
zajace. Cena: 10 €/kus. Inf. 
0905 184 627              np - 675
POĽNOHOSPODÁRSTVO

 Predám obilie, tohoročná 
úroda. Cena: 18 EUR/q.
 0907 654 235, 
 047/ 48 71 197       np - 670

  Chovateľstvo

np
 –4

99

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

  Poľnohospodárstvo

 Kúpim konštrukciu na fó-
liovník. 
 0908 261 391        np - 676

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

 Prijeme zámočníka do 
zámočníckej dielne (plat 800 
€ brutto). 
 0905 471 624,
 0911 444 144          np - 678

 Prijmem výpomoc na ob-
časné kosenie. 
 0905 471 624          np - 679

 Hľadám prácu – som vy-
učený automechanik, vlast-
ním preukaz VZV.
 0949 286 665         np – 657

Stroje a náradie 

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

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 np - 649

 Vykonávam všetky 
murárske práce, kosenie záh-
rad, rotavátorovanie, pílenie 
stromov a palivového dreva.
 0911 077 777          np– 603

 0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 66
5

 ZŠ s MŠ Modrý Kameň 
príjme do zamestnania 

učiteľov II. stupňa s 
aprobáciami MAT, TSV, 
INF, GEG, THD, FYZ.

Nástupný plat: 
od  900 € a vyššie 

(podľa zaradenia). 
Kontakt: 

riaditel@zsmsmk.sk, 
 0905 132 662   np – 685

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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Ku krádežiam vlámaním do 
vozidiel však nedochádza 
iba v letných mesiacoch. Ide 
o vlámania, ku ktorým do-
chádza počas celého roka, 
zlodeji striehnu kdekoľvek. 
Keď opúšťate svoje auto, či 
je to v meste, pred hyper-
marketom, pred svojim do-
mom, pred kúpaliskami, 
vždy treba pamätať, že 
“AUTO NIE JE VÝKLAD“!
Vo vozidle si nikdy nenechá-
vajte na sedadlách a od-
kladacích plochách žiadne 
dôležité a cenné veci, pretože 
aj zdanlivo bezcenná vec 
môže zlodeja prilákať. 
Zlodejovi stačí na krádež va-
šich vecí len niekoľko se-
kúnd, počas ktorých sa 
vzdialite od vozidla. Mnohí 
ľudia si z auta robia výklad-
nú skriňu a potom sa čudu-
jú, keď im niekto rozbije ok-
no a čo vidí, to zoberie - za-
pamätajte si, že príležitosť 
robí zlodeja a sú páchatelia, 

ktorí takéto príležitosti 
priam vyhľadávajú.
Ani pri krátkom opustení 
vozidla si v ňom nenechávaj-
te cenné veci, ako napríklad 
fotoaparáty, kamery, mobil-
né telefóny, notebooky, 
navigačné systémy, autorá-
diá, doklady, finančnú hoto-
vosť, kabelky, pracovné 
náradie, športovú výstroj, 
ale ani prázdne tašky a rôz-
ne iné veci, ktoré lákajú 
zlodejov a často sa stávajú 
pre nich ľahkou korisťou. 
Pri krádeži vlámaním do vo-
zidla často dochádza nielen k 
odcudzeniu vecí, ale aj k je-
ho nezanedbateľnému po-
škodeniu. Treba si uvedo-
miť, že auto nie je výklad 
ani pancierový trezor. Mno-
hí robia chybu aj v tom, že si 
povedia: „...a veď hodím si 
to do kufra...“
A robia tak práve tam, na 
mieste, kde auto parkujú. 
Keď toto budete robiť pred 

hypermarketom, môžu vás 
pri tom už sledovať poten-
ciálni páchatelia, ktorí pôjdu 
do vášho auta „nakupovať“ 
už potom, ako sa hovorí, na 
istotu.  Pri opustení vozidla 
je skutočne dobré, keď si 
skontrolujete uzamknutie 
vozidla aj fyzicky a ne-
spoliehajte sa len na centrál-
ne uzamykanie. Vozidlá od-
porúčame parkovať priorit-
ne na strážených a 
osvetlených parkoviskách.
No a čo robiť, keď sa nám 

už takéto niečo stane? „Ak 
už dôjde k vykradnutiu vo-
zidla, je veľmi dôležité ničo-
ho sa nedotýkať, nesadať do 
vozidla, nakoľko by mohlo 
dôjsť k zničeniu prípadných 
stôp, ktoré môžu identifi-
kovať páchateľa,“ radí polí-
cia. Dodržiavaním týchto 
pár základných odporúčaní 
a rád budete svoj majetok 
chrániť a znížite tým riziko, 
že sa práve vy stanete obe-
ťou takejto trestnej činnosti.
-ŠK, zdroj: KR PZ BB -

Auto nie je výklad 
Pred niekoľkými dňami vyšetrovali banskobystrickí 
policajti krádež vlámaním, ku ktorej došlo na parkovisku 
pred jedným z banskobystrických hypermarketov. „Na tam 
zaparkovanom osobnom aute neznámy páchateľ rozbil sklo 
na bočných zadných dverách vozidla a z jeho priestorov ukra-
dol rôzne elektrické pracovné náradie,“ informovalo krajské 
policajné riaditeľstvo.

np – 671 

Predám trojizbový byt 
s balkónom a pivnicou 
na ulici Lučenskej

 0944 332 870

Stredná odborná škola v Želovciach 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
vyhlasuje

na prenájom nehnuteľností. 
Bližšie informácie na informačnej 

tabuli Obce Želovce, SOŠ Želovce, na 
www.soszelovce.sk  

alebo na: ekon@soszelovce.sk

 +421 474 893 264 

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

  0908 627 952.       np – 422

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 SOŠ Veľký Krtíš 
vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž 
na prevádzkovanie 
bufetu a kávomatu. 

Viac na www.sos-vk.sk  
                                   np 691

np – 654
 0907 870 694

Poskytujeme
 ubytovanie 

v robotníckej 
ubytovni, ďalej 

ponúkame služby 
pranie a žehlenie 

bielizne. 

 R ô z n e
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Aj keď sa veľkokrtíšsky Baník 
sústredí na čo najlepšie výsled-
ky v V. lige sk. D, v generálke 
na nový súťažný ročník chcel v 
pohárovom zápase štvrtoligistu 
poraziť. O motiváciu mali do-
máci postarané aj preto, že v 
prípade prebojovania sa do 3. 
kola by sa MFK Baník stretol s 
banskobystrickou Duklou. Na 
zápas boli trénerovi A. Mesáro-
šovi k dispozícii aj tri letné posi-
ly – bratia Nilašovci i Michal 
Bariak. Posledný menovaný na-
hradil v útoku N. Havrilu, kto-
rý bol v deň zápasu odcestova-
ný. Pre zranenie do zápasu 
nezasiahol ani stredný obranca 
A. Baláž, zimná posila z MFK 
B. Bystrica.
Zápas začal pred peknou divác-

kou kulisou opatrne z oboch 
strán, mierne navrch mali do-
máci, ktorí sa snažili tvoriť hru. 
V niektorých momentoch ešte 
bolo vidieť miernu nezohra-
tosť, no noví hráči Baníka od 
začiatku ukazovali svoje naj-
väčšie prednosti. Domáci gól-
man M. Zemenčík v úvodnom 
dejstve veľa práce nemal, po 
jednej zo štandardných situácií 
mu na hranici bránkového úze-
mia pomohol P. Nilaš odkopom 
nebezpečného zakončenia. V 
30.´ sa hneď v prvom súťaž-
nom zápase za Baník presadil 
M. Bariak. Gólovej akcii pred-
chádzal center Ľ. Kočiho na za-
dnú žrď, M. Greguš adresnú 
nahrávku v páde sklepol a M. 
Bariak sa z piatich metrov ne-

mýlil a brankárovi hostí nedal 
šancu. Domáci po góle získali 
na kopačkách viac istoty, hrozi-
li aj nebezpečnými strelami, no 
tie končili na brankárovi hostí 
alebo mimo brány.
Druhá polovica zápasu začala 
pre Baník dobre a v 51.´ zvýšili 
svoj náskok. Výborne hrajúci 
D. Dobrocký spolu s K. Kadi-
šom zachytili na súperovej 
polovici rozohrávku hostí, po 
nechanej výhode sa k lopte na 
kraji ihriska dostal P. Nilaš a po 
jeho individuálnej akcii a za-
končení si loptu do vlastnej 
brány tečoval obranca Pliešo-
viec. Následne M. Zemenčík 
predviedol dva pekné zákroky 
na bránkovej čiare, ktorými 
stále držal čisté konto. Z nená-
padnej akcie sa ale v 71.´ rado-
vali aj hostia, keď prvé zakon-
čenie z voleja reflexívne Ze-
menčík ešte vyrazil, no lopta sa 
dostala na hlavu hosťujúceho 
Paloviča, ktorý zakončil do od-
krytej brány. Hostia následne 
ožili, vrhli svoje sily do útoku, 
no výborne hrajúca obrana do-
mácich ďalším útokom už 
odolala. Diskutabilný moment 

sa odohral desať minút pred 
koncom zápasu, keď na polo-
vici ihriska, pri sľubne rozvíja-
júcej sa akcii domácich na zemi 
zahral hosťujúci hráč rukou, 
pričom hlavný rozhodca stál od 
tejto situácie nanajvýš dva met-
re, no hru po tomto priestupku 
neprerušil. Za následné protes-
ty však vytiahol červenú kartu 
pre M. Nilaša, ktorý musel od-
ísť do kabíny. P. Nilaš sa ná-
sledne výraznou mierou 
podieľal aj na treťom góle Ba-
níka, keď po dlhom aute S. 
Štefana bol v pokutovom území 
nedovolene zastavený a naria-
dený pokutový kop premenil 
kapitán J. Matuška. Domáci 
mali počas celého zápasu na-
vrch a vypracovali si dostatok 
gólových šancí, či už po strelách 
z diaľky alebo po akciách v 
blízkosti pokutového územia. 
Po záverečnom hvizde zápasu 
sa domáci hráči poďakovali 
svojim verným divákom za 
priazeň a povzbudzovanie. V 
ďalšej fáze pohárovej súťaže sa 
Baník stretne s FK Jesenské, 
ktoré vyradilo MFK Detva 4 : 
2. Zápas sa pravdepodobne 
odohrá v stredu 4. augusta.

Vydarený úvod sezóny 
MFK Baník Veľký Krtíš – TJ Tatran VLM Pliešovce 3 : 1 (1 : 0)

Rozhodoval Ivan Laššák z Tomášoviec pred 320 divákmi. Góly: 
M. Bariak, vlastný, J. Matúška (PK) – J. Palovič.
Zostava Baníka: M. Zemenčík – M. Greguš, D. Drienovský, D. 
Dobrocký, M. Kukolík – M. Nilaš, J. Matuška (K), Ľ. Koči, P. 
Nilaš, K. Kadiš – M. Bariak. Náhradníci: P. Ádam, M. Maslaňák, 
M. Dudáš, S. Štefan, F. Matikovský, J. Havrila, A. Ádam, Š. Koči.

-ŠTEFAN KOČI-

TJ Sokol Opatovská Nová Ves 
nastúpil v nedeľu 25. júla na 
historicky prvý pohárový zápas 
proti zvučnému menu z 3. ligy -  
MŠK Novohrad Lučenec. Zá-
pas sa začal spomienkou na na-
šich starých pánov, ktorí pred 
štyridsiatimi rokmi postúpili do 
vtedajšej 1. A triedy (dnešná V. 
liga) a doposiaľ to bola prvá a 
jediná účasť TJ Sokol vo vyššej 
lige. Zápas roka sa začal bezgó-
lovým prvým polčasom, v kto-
rom Lučenec dominoval a vy-

tváral si obrovský tlak na do-
máce mužstvo, ale domáca ob-
rana bravúrne útoky blokovala 
a nepúšťala hostí do nebezpeč-
ných zakončení. Ani v druhom 
polčase sa hra nezmenila - bol 
to urputný boj pred domácou 
bránkou, no sokolíci odolávali a 
z brejkov sa snažili hostí prek-
vapiť. Boli to práve domáci, 
ktorí sa dostali do čistej šance, 
keď sa E. Krupčiak ocitol pred 
bránou a iba centimetre chýba-
li ku tak vytúženému gólu. No 

prišla 82.´ a Lučenec udrel po 
krásnej hlavičke Kotoru. Do-
máci, ktorí bojovali zo všetkých 
síl, sa dostali k rohovému kopu, 
B. Buriš sa ocitol v dobrej pozí-
cii, no so zakončením otáľal a 
hostia z následného brejku do 
otvorenej obrany uzavreli skó-
re zápasu na 0 : 2. Vedenie TJ 
Sokol ďakuje hráčom, že na ih-
risku ukázali futbalové srdce a 
potrápili favorita, ktorému gra-
tulujeme k postupu.
Marcel Turňa, tréner hostí: 
„Dnes sme dosiahli povinné ví-
ťazstvo, ktoré sa však nerodilo 
ľahko. Bojovný a defenzívny 
výkon súpera nám narobil veľ-
ké problémy. Nedokázali sme 
sa presadiť proti zhustenej ob-

rane súpera a boli sme málo tr-
pezliví v prípravnej zóne. Hrali 
sme menej kolmejších prihrá-
vok a na horšom trávniku nám 
aj dlhšie trvalo pripraviť si sú-
vislú akciu a prekvapiť súpera. 
Postupne s pribúdajúcim ča-
som sa na naše kopačky lepila 
aj nervozita a veľa herných si-
tuácii sme riešili veľmi zbrkle. 
Odkliať domácu bránu sa nám 
podarilo až osem minút pred 
koncom duelu, keď súvislejšiu 
akciu Oláha z krídla zakončil 
gólovou hlavičkou kapitán Ko-
tora. Poisťovací gól sme strelili 
tri minúty pred záverom, keď 
sa presadil po rýchlom brejku a 
znova po prihrávke Oláha Mó-
zer. Víťazstvo a postup sme si 
zaslúžili, ale herný výkon nebol 
z našej strany presvedčivý.“

TJ Sokol Opatovská Nová Ves – MŠK Novohrad Lučenec 0 : 2 (0 : 0)

Rozhodoval Michal Fábry pred 300 divákmi. Góly: Kotora, Mózer.
Zostava O. N. Vsi: Ch. Ohajda, Š. Mihálik, P. Petrus, J. Török, L. 
Berecký, M. Kováč, P. Toman, N. Višniar, M. Horváth, Zs. Hudec, 
E. Krupčiak. Náhradníci: B. Buriš, Cs. Očovský, N. Tóth, R. Račko.

Futbalový sviatok v Opatovskej 

-ŠTEFAN MIHÁLIK-

 Domáci favoritovi dlho odolávali,  no nakoniec sa z víťazstva radoval účastník III. ligy STRED.  
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Tomáš Bartal
0949 788 582

- zatepľovanie rodinných domov 
- kompletné rekonštrukcie RD a bytov
- výmenu bytových jadier

Taktiež ponúkam rôzne práce 
ako zváranie prístreškov, brán, opravujem staré brány. 

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 
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Domáci aj hostia vedeli, že prvý 
majstrovský zápas medzi 
dvoma dobrými súpermi bude 
kvalitný, škoda však, že jeho 
kvalitu znížili poveternostné 
podmienky – intenzívny dážď. 
V zápase boli Olováry jedno-
značne lepším mužstvom, hrali 
s veľkou chuťou, zápas chceli 
vyhrať a hru od začiatku kon-
trolovali. Do súpera sa pustili 
hneď od úvodu a už po prvých 
krokoch a niekoľkých hlavič-
kách mohli padať góly do hos-
ťujúcej brány. Dobre rozbe-
hnutý zápas v 18.´ prerušil in-
tenzívny dážď približne na pol 
hodinu. Po vynútenej prestávke 

sa v hre pokračovalo na mok-
rom a veľmi šmykľavom teré-
ne, čo boli veľmi zlé podmienky 
pre kombinačný futbal, ktorý 
domáci zvyčajne hrajú, no aj 
tak v prvom polčase mali hernú 
prevahu nad súperom. V 30.´ 
chytil brankár hostí tvrdú 
strelu Rácza. Na ľavom krídle 
v 40.´ ušiel Hriň, no jeho prud-
kú strelu opäť brankár hostí 
chytil. Diváci videli peknú kom-
binačnú akciu Olovár  v 43.´, 
keď Golian centroval na Dobru 
a ten dal gól polonožničkami – 
1:0. 
Aj počas druhého polčasu hus-
to a intenzívne pršalo a bolo 

zjavné,  že šmykľavý terén viac 
vyhovoval hosťom. Ich prvý gól 
padol v 51.´ a pripísal si ho 
Kiss, po tom, ako brankár do-
mácich nevykopol riadne loptu. 
Založil tým akciu pre hostí, 
ktorí kontaktným gólom vyrov-
nali na 1:1. Hra sa viacej otvo-
rila, hostia boli v týchto chví-
ľach aktívnejší. O štyri minúty 
z rýchleho brejku ušiel krídel-
ník hostí Jakab a útok pekne 
ukončil - 1:2. Olováry chceli 
stav skorigovať, hrali veľmi in-
tenzívne, početné šance mali 
Rácz, Hriň, Fehér aj Golian, no 
nepodarilo sa im prekonať 
brankára hostí, resp. ich strely 
išli tesne vedľa čebovskej brá-
ny. Domáci veľmi chceli stav 
vyrovnať, no z jedného rých-
leho protiútoku súpera ušiel 
medzi domácich stopérov útoč-
ník Čeboviec Kliment  a zavŕšil 

stav zápasu gólom z hry v 83.´ 
na 1:3.  Olováry sa však ani po-
tom nevzdávali, no stav sa im 
už nepodarilo zmeniť. V zápase 
mali obidve mužstvá veľmi 
ťažké herné podmienky kvôli 
počasiu, preto si pochvalu a po-
ďakovanie zaslúžia všetci hráči 
za dobre podaný výkon. 
Naopak, nedá sa neokomento-
vať a pochváliť výkon rozhod-
cov, ktorí urobili veľa jedno-
stranných rozhodnutí v pros-
pech hostí, čo vyvolalo v inak 
kvalitnom zápase zbytočné na-
pätie. 
V tomto zápase platilo známe – 
nedáš – dostaneš, lebo keby do-
máci boli využili všetky šance, 
zápas mohol mať pre nich 
priaznivejší výsledok. 
 Na budúci týždeň cestujú Olo-
váry do Buzitky. 
-  MUDr. JOZEF KANYÓ – 

 OFK Olováry - TJ Vinohrad Čebovce 1 : 3 (1 : 0 ) 

Kvalitný zápas v náročnom počasí vyhrali hostia  
Rozhodoval: Peter Hedvigy; Góly: D – Dobra, H – Kiss, Jakab, 
Kliment; Zostavy: D – Stieranka, Horváth, Régi, Lendvai, 
Kamendy, Golian, Dobra, Hriň, Rácz, Kupček, Fehér, náhr.: Kati, 
Nemčok, Belák, Máč, Krajč.  H – Bojtoš, A. Balga, P. Balga, Oláh, 
Pál, Boros, Kiss, Mudroň, Jakab, Kliment, D. Balga, náhr.: Bu-
benčík, Szabó, Oláh, Kotian, Zolczer, Koncz.  

TJD Príbelce v súťažnom roč-
níku 2021 – 2022 štartujú až vo 
štvrtom kole Slovnaf Cup-u, 
nakoľko v minulom súťažnom 
ročníku (2020 – 2021) boli  kvô-

li Covidu – 19 zo súťaže vylú-
čené. Športovú verejnosť bude-
me o zápasoch v dostatočnom 
predstihu informovať.  
              - FILIP CELLENG – 

 T J S o k o l M e d z i b r o d - T J D P r í b e l c e - Z á p a s u k o n č i l a b ú r k a

Zápas, na ktorý Príbelce vycestovali do 
Medzibrodu, sa nedohral. Hlavný rozhodca 

hru ukončil v 61.´ 
za stavu 1:1 kvôli silnej búrke. 

Oznam pre všetkých konšpirátorov a neprajníkov TJD Príbelce

Hostia nastúpili na prvý maj-
strovský zápas odhodlaní bojo-
vať proti silnému súperovi. Zá-
pas sa začal zostra, pričom do-
máci aj hostia si vytvorili pár 

šancí.
Domáci otvorili skóre strelou 
spoza šestnástky, pričom bran-
kár nemal na mokrom teréne 
šancu. Hostia nezložili zbrane a 

po priamom kope Hudeca sa 
tečovaná lopta dostala ku Hor-
váthovi, ktorý krásne zakončil 
a vyrovnal stav stretnutia. Do-
máci do konca prvého polčasu 
nič neukázali, prevahu malo 
mužstvo hostí, ktoré podržal 
ich brankár.   
Na hru do druhého polčasu vy-

behli domáci ,,štrnásti“, lebo 
rozhodca nariadil vymyslenú 
penaltu a následne  ju domáci 
aj premenili. Hostia bojovali, 
ale gól už nedali. Následne sa 
domáci dostali do šance, pri 
ktorej si útočník pomohol ru-
kou a strelil gól na 3:1. 
Našim chlapcom patrí veľká 
vďaka za bojovnosť a pred-
vedený výkon.  
         - ROLAND ZÖLLEI - 

  M F K R e v ú c a - T J S o k o l O p a t o v s k á N o v á Ve s 3 : 1 ( 1 : 1 )  

Hostia bojovali do poslednej minúty   
Rozhodoval: Ivan Čutka; Góly: Opatovská Nová Ves – Horváth; 
Zostava Sokola: Ohajda, Berecký, Mihálik, Török, Buriš, Petrus, 
Kováč, Višniar, Horváth, Balla, Hudec, náhr.: Toman, Očovský, 
Tóth, Račko. 

 FK Jesenské – ŠK Vin ica   

Zápas sa neodohral kvôli ne-
spôsobilému terénu. Domáci 
mohli tušiť už niekoľko hodín 

pred zápasom, že terén ich ih-
riska nebude vhodný na maj-
strovský zápas, no hosťom to 

vopred neoznámili, nechali ich 
vycestovať, čím im spôsobili 
nielen finančnú, ale aj časovú 
stratu. 
V súčasnej dobe, keď šport a 
zvlášť obľúbený futbal má rôz-
ne problémy po pandémii Co-
vid – 19, by mali jednotlivé klu-

by viac komunikovať a spolu-
pracovať a nevytvárať si vzá-
jomne zbytočné finančné straty 
v podobe cestovného, podotkli 
zástupcovia FK Vinica a záro-
veň dodali, že zvažujú, ako bu-
dú proti nezodpovednému 
súperovi postupovať. – JK  - 

Zbytočná cesta vinických futbalistov do Jesenského 
Zostava Vinice: Kalmár, Nagy, Pobori, Súth, Ohajda, G. Skabella, 
Fabián, Antal, Szita, Korbeľ, Kahancz, náhr.: Zólyomi, Čepo, Ta-
kács, D. Ohajda, Segeč, Czibulya, Volkovics, G. Czibulya.
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V 1. kole SLOVNAFT CUPU 
nastúpili domáci proti hosťom, 
ktorí hrajú v IV. lige. sk JUH, a 
teda o ligu vyššie. Domáci v pr-
vom zápase nového ročníka eš-
te nemohli počítať s tromi 
novými posilami – navrátilcom 
R. Máčom, ktorý je zranený a 
futsalistami Caiom Cezarom a 
23-ročným Danielom Čeřov-
ským. Domáci ale nastúpili s 

novým brankárom Jánom Stie-
rankom, ktorý naposledy pôso-
bil v Kalinove, záložníkom 
Marekom Hriňom a „hosťujú-
cim“ Dávidom Dobrom.
Úvod zápasu mali územnú her-
nú prevahu domáci hráči. V 
10.´ po rohu Rácza strieľal Fe-
hér mimo brány. Stopér domá-
cich Régi v 20.´ nachádza mili-
metrovou prihrávkou Fehéra, a 

ten prehadzuje brankára hostí 
a strieľa úvodný gól zápasu. Už 
o tri minúty Hriň krásne 
preniesol loptu z ľavej strany 
na Lendvaia, ten odcentroval 
do šestnástky hostí a center na-
chádza pred bránou voľného 
Dobru, ktorý z blízka skóruje a 
zvyšuje vedenie Olovár. V 33.´ 
Ráczova ďalekonosná strela 
končí tesne nad brvnom hosťu-
júceho brankára. Na začiatku 
druhého polčasu sa hra vyrov-
nala, hostia začali hrať na troch 
obrancov, šancu v bráne dali 
18-ročnému Szabadosovi a ve-
novali sa viac útočeniu, no ich 

snaha bola jalová a skončila 
bez efektu. V 68.´ bol pred 
domácou bránkou závar, ktorý 
ale vyriešil brankár Stieranka. 
V 80.´ Rácz vysunul Fehéra, ten 
prešprintoval stopérov hostí, 
avšak jeho strela končí tesne 
vedľa brány hostí. V nadstave-
nom čase Dobra vysúva Fehé-
ra, a ten upravuje stav zápasu 
na konečných 3 : 0. Víťazstvom 
si domáci zabezpečili účasť v 2. 
kole pohára, kedy ich na domá-
com ihrisku, vo štvrtok 5. 
augusta, čaká o 17.30 hod. ďalší 
štvrtoligista - ŠK Badín.

O výsledku rozhodol prvý polčas
OFK Olováry – FC 98 Hajnáčka 3 : 0 (2 : 0)

Rozhodoval Marián Ratkovský pred 100 divákmi. Góly: T. Fehér 
2x, D. Dobra. Zostava Olovár: J. Stieranka – M. Horváth, T. Régi, 
K. Lendvai, A. Kamendy – R. Golian, D. Dobra, M. Hriň, L. Rácz, 
S. Kupček – T. Fehér. Náhradníci: Sz. Kati, A. Földi, P. Drozd, P. 
Belák, J. Nemčok, R. Máč.

- BRAŇO DANKO -

Futbalisti Slovenských Ďarmôt 
cestovali ku nevyspytateľnej, 
ale futbalovej Šalkovej. 
Mužstvo sa značne obmenilo, 
omladilo. Do kádra pribudlo až 
desať nových hráčov. Úvod 
zápasu začal vo veľkom tempe. 
Strela Koncza v 2.´ tesne minu-
la bránu domácich. Po rohovej 
situácii domácich v 17.´ Kaczo-
rek bravúrne reflexívne vy-
boxoval loptu z brány. Po ďal-
šej štandardke domácich v 26.´ 
Kaczorek hasil znovu. Po tomto 
momente hostia prebrali ini-
ciatívu a zatlačili domácich na 
ich polovicu. Pekný futbalový 
moment nastal v 31.´, keď vý-
borne hrajúci Vandornyik sa 
pekne uvoľnil medzi dvomi 
hráčmi v strede ihriska a jeho 
lob zo 40 metrov skončil na 
bráne domáceho brankára. 
Po vysunutí Tóthom Mraví-
kova tutovka v 42.´ skončila na 
brankárovi, odrazenú loptu za-
chytával, no brankár ho vidi-
teľne pri zakončení fauloval v 
16-tke. Čistá penalta sa nepís-
kala, a tak polčas skončil bez 
gólu 0:0.

Po zranení Vlkolenského ho vy-
striedal Ch. Ďörď. Po akcii 
stredom ihriska v 50.´ a zlom 
vystúpení obrany hostí sa do-
máci ujali vedenia 1:0. Strela 
Mravíka v 65.´ po priťuknutí 
Lukácsom skončila tesne vedľa 
brány. Po rohovom kope hostí 
nová posila Krišica zo 16-tich 
metrov vyrovnal na 1:1. V 86.´ 
min. po nedorozumení hosťu-
júcej obrany domáci doklepá-
vali loptu do siete na 2:1. O dve 
minúty Lukács potiahol loptu 
stredom ihriska a z 28-ich  met-
rov vymietol šibenicu bezmoc-
ného domáceho brankára 2:2. 
V 90.´ po vysunutí Lukácsom 
čerstvo striedajúci Csillik dal s 
prehľadom gól  popri  vybieha-
júcom brankárovi - 2:3. Keď si 
už každý myslel, že S. Ďarmoty 
ponesú domov tri body, v 92. ´ 
po nakopnutej lopte a zlom od-
hlavičkovaní lopty hosťujúcim 
obrancom, domáci zasunuli 
loptu do brány – 3 : 3. 
Po bezgólovom prvom a šies-
tich góloch v druhom polčase si 
diváci mohli tento zápas vy-
chutnať. Novoformujúci sa 

mladý ambiciózny kolektív 
ukázal chcenie, futbalové srdce 
a najmä hernú kvalitu. Hŕstka 
slovenskoďarmotských divá-

 F K Š a l k o v á -  F K S l o v e n s k é Ď a r m o t y 3 : 3 ( 0 : 3 ) 

Futbal sa hral do poslednej minúty 
Rozhodoval: Miroslav Ježík; Góly S. Ďarmoty: Krišica, B. L. Csil-
lík, Lukács; Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, Erdelyi, Horváth, Vl-
kolenský, Krišica, Tóth, Lukács, Vandornyik, Koncz, Péter, 
Mravík; náhr.: Ch. Ďörď, Csillik, J. Ďörď, Holub.  

kov mohla byť na svojich hrá-
čov právom hrdá a vôbec ne-
museli  ľutovať, že merali za 
svojim tímom cestu do Šal-
kovej. 

-JOZEF ĎÖRĎ  - 
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podľa ustanovenia  § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona 
NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

V Y H L A S U J E   V Ý B E R O V É    K O N A N I E
na obsadenie funkcie  

RIADITEĽA/KY MATERSKEJ ŠKOLY 
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 

V KAMENNÝCH  KOSIHÁCH 
Podmienky účasti výberového konania:

• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v zne-
ní neskorších predpisov
• najmenej 5 ročná prax v pedagogickej činnosti,
• dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. ates-
táciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch o odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR  SR č. 317/2009 Z.z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 
Z.z.,
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• znalosť  vyučovacieho jazyka predškolského zariadenia
• znalosť práce s PC /internet, Excel, Word, PowerPoint a iné/
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.  

Zoznam požadovaných dokladov predkladaných 
do výberového konania:

- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o dĺžke pedagogickej  činnosti,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja príslušnej materskej školy
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogic-
kej činnosti podľa § 10  
zákona NR SR č.317/2009 Z.z. /lekárske potvrdenie od praktického 
lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúce-
ho pedagogického zamestnanca a učiteľa/,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov 
pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 
Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzat-
vorenej  obálke s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ - 
NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou najneskôr do 06. 08. 2021 do 
12.00 hod.,   na  adresu:  
 Obec  Kamenné  Kosihy,  č. 3, 991 27 Kamenné Kosihy
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihlá-
seným uchádzačom, ktoré splnia požadované predpoklady najne-
skôr 7 dní pred jeho uskutočnením.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.

Obec Kamenné Kosihy v zastúpení 
Ing. Ladislavom Pixiadesom, starostom obce

Ing. LADISLAV  PIXIADES
             starosta obce

V Kamenných Kosihách, 
       dňa:  27. 7. 2021

POKROK

niesol v nervóznom duchu. Vyústilo to do udelenia červenej karty 
hosťujúcemu hráčovi, ktorý nadával rozhodcovi.
                                                                          - JOZEF KARASY –   
  Hrušov - Želovce  1 : 3 (1 : 2) 

Tri body brali hostia 
Rozhodovali: Zaťko, Zöllei, Ďuriš; Góly: D – Korpáš; H – R. Tur-
čina, Mátyás, Sabó.  Zostavy: D – Mišt, Brindza, Bendík, T. Kor-
páš, Velebný, Červenák, Števkov, Stankovič, Bendík, J. Korpáš, J. 
Drozdík, náhr.: Š. Kováč, Klacso, Červenák, Bartko, Suchý, M. 
Kováč, Fischer;  
H – Rusnák, Fedeš, Hlinica, R. Turčina, Bača, Řehák, Merica, An-
dok, Sabó, Rybár, Mátyás, náhr.: L. Turčina, Suchánsky, Chlpoš. 

 Nenince -  Dačov Lom 3 : 2 (3 : 0) 
Na záver sa hra pritvrdila 

Rozhodovali: Ďurčov, M. Balga, Török; Góly: D – Vido, Gemer 
2x,  H – Zuzin, Melaga; Zostavy: D – Molnár, Gerbáč, Vido, Sztri-
gán, Sliacky, Klinko, Z. Gemer, Lörinc, Š. Gemer, T. Balga, Zaho-
rec, náhr.: Nagy, Vrášansky, Varga, Buris, Kollár;  H – Filčík, 
Stankovič, Židík, Pohorelec, Herman, Zuzin, Turan, Oláh, Mela-
ga, Jambrich, Priškin, náhr.: Veľkov, Tomajka, Hajduch, Cesnak, 
Kubolek. 
Domáci sa ujali vedenia z nepriameho kopu v 16-tke už v druhej 
minúte zápasu - 1:0. Následne domáci držali kontakt s loptou, v 
zápase mali prevahu nad súperom. Využili to v 16.´  na zvýšenie 
stavu na 2:0 po akciách zo stredovej čiary, ktoré pokračovali cez 
záložnú líniu a z ľavej strany prišla pekná prihrávka, ktorá si na-
šla Z. Gemera – ten nezaváhal. Po druhom góle sa domáci s ve-
dením uspokojili a iniciatívu prevzali hostia. Hosťujúci hráč v  
25.´ zo stredovej čiary vypálil na domáceho brankára, no ten vylo-
ženú šancu chytil. Následne domáci z rohového kopu zvýšili v 33.´ 
stav Vidom - 3:0. Polčas sa dohral vo vyrovnanej atmosfére a ani 
jedno mužstvo nemalo gólovú príležitosť. 
V druhom polčase za stavu 3:0 hostia vynaložili všetky svoje sily, 
aby zvrátili nepriaznivý stav, čo ale počasie prerušilo v 53.´ V hre 
sa však pokračovalo a iniciatíva hostí vyústila na v 66.´ gólom z 
hry Zuzina. Po tomto góle domáci znervózneli, hra nadobudla na 
tvrdosti a vyústila aj do tvrdých súbojov a osobných šarvátok. Za 
jednu z nich v 67.´  inkasoval hráč hostí Herman červenú kartu. 
Po nej hostia vynaložili všetky svoje sily na obrátenie výsledku, i 
za cenu faulu v 16-tke, po ktorom nasledoval pokutový kop, ktorý 
bol premenený na 3:2. Hostia vystriedali, nasadili nové čerstvé si-
ly, na čo zareagovali striedaním aj domáci, no stav zápasu sa už 
nezmenil.                                                  - GABRIEL VRŠÁNSKY -  

Málinec - B. Štiavnica  1:3
Pliešovce - Hajnáčka  8:1 
Tornaľa -  Zvolen  2:1
Badín - Č. Balog 7:0

Šalková - S. Ďarmoty 3:3
Medzibrod   - Príbelce   -

IV. liga JUH 
Málinec - Op. Nová Ves  3:1
V. Blh - Buzitka  1:1 

Olováry - Čebovce
Jesenské - Vinica -
Radzovce - Tomášovce
V. Krtíš   - Balog n. Ipľom -

V. liga D

1:3

4:1

V priebehu júla, až po rozlosovaní, ktoré sme uverejnili na strane 
13, sa vedenia klubov TJD Príbelce a nováčika okresnej súťaže 
FK Inter Bátorová dohodli, že spoja sily a do okresnej súťaže 
spoločne prihlásia spoločné mužstvo s názvom TJD Príbelce B. 
Domáce zápasy príbelského "béčka" sa budú hrať na ihrisku v 
Bátorovej vždy v nedeľu, tri hodiny pred úradným hracím časom.

STRETNUTIE TROCH GENERÁCIÍ V HRUŠOVE
V sobotu 7. augusta sa na hrušovskom amfiteátri o 18.00 hod. 
uskutoční obľúbené podujatie Stretnutie troch generácií. Chýbať 
nebude bohatý kultúrny program, ľudová hudba z nášho regiónu 
a prebehne aj krst nového CD.

(Dokončenie zo strany 3)
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V upršanom počasí privítal v 
prvom kole domáci Baník hostí 
z Balogu nad Ipľom. Od prvej 
minúty bolo jasné, že ťažký te-
rén zabráni aktérom na ihrisku 
predviesť to, čo natrénovali po-

čas letnej prípravy. V prvých 
desiatich minútach zápasu vy-
slali baníci päť striel, no všetky 
mimo brány. V 16.´ sa kvôli sil-
nému dažďu zápas prerušil.  

- Ing. DENIS FODOR –

 M F K B a n í k Ve ľ k ý K r t í š - T J I p e ľ B a l o g n a d I p ľ o m 

Bezgólová štvrťhodina sa bude dohrávať
Rozhodoval: Richard Bálint; Zostavy: D – Zemenčík, Dobrocký, 
P. Nilaš, Kukolík, Ádam, Ľ. Koči, Bariak, Matuška, N. Havrila, 
Štefan, Kadiš, náhr.: Greguš, Baláž, Maslaňák, Dudáš, Matikov-
ský, Amann, Š. Koči. H – Benko, Radoš, Smiknya, Rusňák, Ra-
doš, G.  Gyurász, P. Gyurász, Nedeľa, Orem, Zolczer, Török, 
náhr.: G. Zolczer, Molnár, Hlavács, Mics, O. Krupčiak.  

 M. Zlievce -  S. Plachtince  0 : 3 (0 : 2)
Domácim nebol dopriaty ani čestný gól

Rozhodovali: Szabó, Dobos, Zolczer; Góly: H: - Holovic, Faršang, T. 
Parkáni; Zostavy: D – Goron, M. Filkus, Oláh, Mucha, Mika, R. 
Oláh, J. Oláh, Butor, Čatloš, Vámoč, Dibala; náhr.: Janíček, J. Fil-
kus, Gondáš, Kulich, Križan, Strenátka; 
H – Kelemen, Kupec, Vozár, Cesnak, Uhrin, Weisenpacher, Holovic, 
Faršang, Kováč, Parkáni, Knopp; náhr.: Kováč, Kadlec, Vyhrabáč.  

Úvodný zápas domáci začali (aj s navrátilcom Petrom Oláhom) 
odvážne a od začiatku ukazovali, že svoju kožu lacno nepredajú. 
V prvom polčase bola hra vyrovnaná, ale domáci inkasovali dva 
góly po ich tradičných chybách. Chvíľu ich to otriaslo, ale v záve-
rečných desiatich minútach prvého polčasu zatlačili hostí na ich 
polovicu, no bez efektu. 
Ako domáci skončili prvý polčas, tak začali aj druhý – náporom. 
Hostia boli pod tlakom, ale sa im vytváral priestor na brejky. Z 
brejkových situácií mali 3-4 tutovky na rozhodnutie zápasu, no ne-
premenili ani jednu a nádej pre domácich tým naďalej žila. Tí sa 
prezentovali naďalej sympatickým, bojovným výkonom, ale k ich 
náporu prispeli aj hostia, ktorí si už mysleli, že majú vyhraté. V 
týchto chvíľach gól domácich visel na vlásku, ale z protiútoku hos-
tia dostali šancu kopať penaltu. Na znak fair play sa priznal  hos-
ťujúci hráč Knopp, že nebol faulovaný a penalta sa nekopala. Bolo 
to sympatické gesto, aké vidíme málo a preto aj bolo odmenené 
potleskom. Domáci stále cítili šancu, ale definitívne bola pochova-
ná po hrubej chybe a inkasovaných góloch. I napriek stavu 0:3 do-
máci stále bojovali, mali tiež šancu kopať penaltu po veľmi 
tvrdom faule, ale zostala nepremenená. Hosťom, zvlášť Stanovi 
Knoppovi, sa chceme poďakovať za fair play hru. Výkon rozhod-
cou však bol na zamyslenie!                          - ADRIÁN MUCHA - 

  D. Strehová -  M. Kameň 7 : 3 (3 : 2) 
Prameň vstúpil úspešne do novej sezóny 
Rozhodovali: Dobos, Zolczer, Szabó; Góly: D – Sokol, Švoňavec, 
Kollár, Weisenpacher, Hudec, Kminiak, Trajteľ, H – Zachar 2x, 
vlastný; Zostavy: D – Š. Brna, Javorský, Turán, Bartko, Kminiak, 
Švonavec, Hudec, Sokol, Trajteľ, Weisenpacher, Kollár; náhr.: 
Kvanda, Matúška, Koštial, Nagy, Kliment, Hriň, Jaso, Hegedüš, 
H – Špaldoň, Gömöry, Klátik, Zachar, Horn, Varholák, Kurec, Ku-
chársky, Vlačuha, Mózer, Bariak; náhr.: Trojčák, Hodási, Andok, 
Režňák. 
Úvod zápasu patril domácim, keď v 6.´ po strele Kolára dorazil 
loptu do prázdnej brány Sokol - 1:0. Po rohu Weisenpachera v 22.´ 
hlavou skóroval Švonavec – 2:0. Po centri Turana v 26.´ sa uvoľnil 
Kollár a upravil na 3:0. Útok Mózera v 28.´ nedovolene zastavil 
brankár domácich Brna a pokutový kop premenil Zachar na 3:1. 
Po rohu hostí v 35.´ si Švonavec hlavou strelil vlastný gól 3:2. 
V druhom polčase vystupňoval Prameň tlak na hostí, z ktorého 
Trajteľ trafil tyč súperovej brány v 53.´ Po Weisenpacherovom 
doraze v 56.´ Prameň zvýšil na 4:2. Nádhernou strelou v 65.´ spoza 
pokutového územia Hudec upravil na 5:2. Gömöry 69.´ zahral ru-

kou v pokutovom území, za čo bola nariadená penalta, ktorú ne-
kompromisne premenil Kminiak - 6:2. Po prísnej penalte v 74.´ 
hostia znížili na 6:3. Na konečných pekných 7:3 zaknihoval stav 
Trajteľ v 83.´ 
Vedenie Prameňa ďakuje hráčom za úspešný vstup do sezóny a 
rozhodcom za korektné rozhodovanie.   
                                                           - Ing. MIROSLAV MATÚŠKA - 

 Príbelce B  -  K. Kosihy 
Zápas sa neodohral

Z technických príčin sa zápas neodohral v danom termíne. O ná-
hradnom dátume vás budeme včas informovať. 

 Lesenice -  Bušince 4 : 5 (1 : 3) 
Zápas bohatý na góly

Rozhodovali:  Ďuriš, Zöllei, Zaťko; Góly: D - Jánoška, Pavlík, Hu-
sár, Balga, H – S. Botoš, Horváth 2x,  Drienovský 2x; 
Zostavy: D – Gyeneš, Varga, Celleng, Strihó, Pavlík, Petrovič, Jánoš-
ka, Husár, R. Babka, M. Babka, Dudáš; náhr.: J. Kollár, Zs. Kollár, 
Villám, Balga, Peterzsely, Löče, Galčík; 
H – Lukáč, Herceg, Galamb, R. Bablena, Horváth, Jakubec, Botoš, 
Zemenčík, D. Botoš, P. Botoš, D. Tóth; náhr.: Rácz, Drieňovský. 
Už v 4.´ zápasu trafil M. Babka hlavičkou brvno súperovej brány. 
Na revanš o šesť minút na to skóre otvoril hosťujúci S. Botoš. Prvý 
gól domácich nechal na seba čakať do 23.´, kedy Jánoška vymietol 
šibenicu hostí - 1:1. O štyri minúty sa stav prepisoval opäť, no boli 
to hostia, ktorí sa tešili z gólu Horvátha – 1: 2. Gólom do šatne sa s 
prvým polčasom rozlúčil hráč hostí Horváth - 1:3. 
Začiatok druhého polčasu, začal sľubnejšie pre domácich. V 
47.´hlavný rozhodca dal šancu domácim a trestný kop využili Pav-
líkom na zvýšenie stavu  - 2:3. Po nádhernej akcii domácich v 53.´ 
T. Husár našiel prihrávkou Mareka Petroviča a ten nezaváhal - 
3:3.  Domácim sa podarilo otočiť stav v 70.´, keď sa prvým senior-
ským gólom zapísal do streleckej listiny D. Balga – 4:3. Bušince sa 
nevzdávali a v 76.´ vyrovnali priamym kopom Drienovského na 
4:4. Tento hráč bol pri streleckej chuti a v zápase sa blysol ešte raz 
v 82.´, kedy uzavrel stav zápasu na konečných 4:5. 
                                                                                         -JÁN PAVLÍK – 

  Záhorce -  Sklabiná 2 : 1 (1 : 0) 
Séria výhier domácich pokračuje 

Rozhodovali: Zolczer, Szabó, Dobos; Góly: D – Rég, H – Žingor, 
Gerbáč vlastný; Zostavy: D – Pohánka, György, Karasy, Datko, Já-
nošík, P. Rég, Novák, Zatyko, Kanát, Majoroš, M. Rég, náhr.: 
Maruškin, Šoltés, Šoltys, Balga, Kutliak, Filip;  H – P. Kováč, 
Galamb, Gerbáč, Černík, Š. Oláh, Repa, Žingor, Longauer, E. Šar-
pataky, Berky, R. Kováč, náhr.: Horváth, V. Buris, O. Buris, M. Šar-
pataky, D. Oláh, Kakoš, Žingor. 
Susedské derby začali domáci vo svižnom tempe, hoci hrali bez 
štyroch hráčov zo štandardnej zostavy a neboli kompletní. Hostia 
sa dobre bránili, za čo ich treba pochváliť. Zápas prebiehal v zlom 
počasí, pričom ho rozhodca musel dvakrát prerušiť. 
Domáci si v prvom polčase okrem gólu vypracovali dve šance – 
nastrelili tyčky. Škoda, že na kráse zápasu ubral záver, ktorý sa 

1. kolo -  6. liga

(Pokračovanie na strane 4)


