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Smutný rok bez Teba 
Kto Ťa poznal spomenie si, 
kto Ťa mal rád, nezabudne. 

Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 
Dňa 20. 1. 2021 uplynuli dva roky 

od smrti nášho milovaného 
manžela, otca, dedka a pradedka 

Ing. ZOLTÁNA MAURERA 
z Veľkého Krtíša. S láskou a bolesťou 

v srdci spomínajú manželka, deti s rodinami, 
sestra s rodinou a svatka s rodinou.

Spoločenská rubrika

Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. 
V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
10. 1. Lenka z Veľkého Krtíš; 13. 1. Alžbeta a Jenifer z Mule; 

14. 1. Fedor z V. Krtíš 
 
 

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

12. 1. Eva Vajsová (*1953) zo Želoviec, Pavel Šebian (*1954) 
z Horných Príbeliec; 13. 1. Alžbeta Petrezsélová (*1937) z Vini-

ce; 14. 1. Ladislav Gyorgy (*1944)  zo Želoviec, 14. 1. Ján Bartoš 
(*1954) zo Zvolena; 15. 1. Helena Štrbiková (*1932) z Veľkého 

Krtíša, 15. 1. Pavel Rausa (*1951) zo Sucháňa; 16. 1. Tibor 
Muráni (*1945) z Trebušoviec, 16. 1. Pavla Petrusová (*1948) 

z Dolných Strhár, 16. 1. Mária Torňošová (*1936) z Veľkého Lo-
mu, Agnesa Fridrichová (*1941) z Veľkého Krtíša; 18. 1. Zoltán 

Badó (*1958) z Veľkého Krtíša, Mária Magátová (*1940) 
zo Sklabinej.   Odpočívajte v pokoji! 

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc 
všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje 

trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej 
milosti. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali 
sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, 

ktorí Ťa radi mali.
Dňa 14. januára uplynul rok, čo nás opustila 

naša drahá mama 
ĽUDMILA  JAROSLAVA  KOKAVCOVÁ 

z Veľkého Krtíša. S láskou a úctou spomína celá rodina.
 

Človiečik, vitaj 

Opustili nás 

Už rok nie si nami 

Tvoj odchod nás stále bolí
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo,

 osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí sme
 Ťa radi mali, odišiel si bez toho, aby nám 

Tvoje ústa zbohom dali. 
So smútkom v srdci si dňa 23. januára

 pripomenieme 6. výročie 
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a starý otec 
JOZEF SEMENÍK 
z Veľkého Krtíša.

„Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád, 
odišiel nám do nenávratna, teraz 

musíme len spomínať.“

Veľká a neopísateľná bolesť naplnila 
naše srdcia, keď sme sa dňa 14. 12. 2020 

v ranných hodinách dozvedeli, 
že nás opustil náš dlhoročný 

tréner, funkcionár FK Bušince 
pán TIBOR RÁCZ 

vo veku 60 rokov z Bušiniec. 
Tibor Rácz bol trénerom mužstva dorastu a dospelých. Počas 
jeho pôsobenia mužstvo dorastu dvakrát postúpilo do V. ligy. 
Hráči ho mali radi, lebo sa k nim správal s otcovskou láska-
vosťou. Napriek zdravotným problémom vykonával funkciu 
trénera s radosťou, tešil sa z každej jednej výhry mužstva, ale 
uspokojil sa aj s remízou. Keď mu už zdravotný stav nedovo-

ľoval vykonávať funkciu trénera, ostal naďalej členom výkon-
ného výboru Futbalového klubu a jeho verným fanúšikom. 
Podporoval svojich bývalých zverencov na každom jednom 

futbalovom stretnutí. Tešil sa, ako jeho synovia a vnuci hrajú 
na ihrisku a veľmi im fandil.

Odišiel človek, ktorý sa už nikdy nevráti, ale zanechal nám tu 
po sebe prácu, ktorú vykonával pre spoločné dobro nášho klu-
bu. Dobilo mu choré srdce, doznel jeho tlkot, prestala bolesť, 

ústa onemeli, oči stratili lesk a telo stuhlo. Smrť preťala 
vlákno života. V mene vedenia a hráčov FK Bušince sa lúčime 

so skromným vždy usmiatym človekom. 
Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú vykonanú 

prácu v našom futbalovom klube. 
Nech odpočíva v pokoji! Česť jeho pamiatke. 

Spomienku na Vás nezastrie ani čas 

 Čas plynie, smútok 
zostáva. Tá strata v srdci

 bolieť neprestáva. 
S tichou spomienkou 

k Vášmu hrobu chodíme,
 pri plamienku sviečky 

sa za Vás modlíme. 
Už len kyticu z lásky 

Vám môžeme dať a na všetko spomínať. 
Tento rok si pripomenieme už tridsiate výročie, ako nás 

navždy opustila 26. 1. 1991 naša drahá mama a stará mama 
ANNA KOŠÍKOVÁ, rod. HEČEYOVÁ, 

z Opatovskej Novej Vsi. Tento rok uplynie druhý 
smutný rok, ako od nás navždy odišiel náš drahý otec 

JOZEF  KOŠÍK. 
S láskou a úctou na nich spomína celá smútiaca rodina.  

Oznamy mestského rozhlasu

Nechcete prísť o dôležité oznamy, ktoré vysiela 
MESTSKÝ ROZHLAS vo Veľkom Krtíši? 
Aktivujte si nasledovnú službu a nič zaujímavé a dôležité vám už 
neunikne. www.velky-krtis.sk 



POKROK4           25. január 2021

Mnohé blízke obce z okresu sa 
preto spojili a snažili sa nájsť 
ideálne riešenie tejto úlohy. „S 
okolitými obcami komuniku-
jeme, jedna obec sa, pravdepo-
dobne, pripojí k nám. Čo bude 
v ďalších kolách, sa rozhodne-
me podľa situácie, počtu naka-
zených, účasti  a podobne,“ po-
vedal nám na začiatku týždňa 
starosta obce Veľká Ves nad Ip-
ľom Ladislav Kerata. Na dru-
hom konci nášho okresu, v Dol-
nej Strehovej, sa v piatok 22. 
januára otestujú občania Ľubo-
riečky, Viesky a Slovenských 
Kľačian. Samotní Dolnostre-
hovčania, ktorí sa na testovanie 
mohli objednať aj online, a to 
prostredníctvom systému, kto-
rý samosprávam ponúklo 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS), sa antigénovými 
testami otestujú v sobotu počas 
celého dňa. Čas príchodu im 
bol obcou odporučený v súvis-
losti s ulicou, na ktorej bývajú. 
Rovnako tak tento mobilný od-
berový tím bude vykonávať od-
bery aj v nedeľu, a to na obec-
nom úrade v Pôtri, kde bude 
zabezpečené testovanie nielen 
pre miestnych, ale i pre obyva-
teľov Žihľavy a Malých 
Stracín.
Obcami, ktoré medzi sebou za-
čali spolupracovať kvôli tes-
tovaniu, boli tiež aj Nová Ves, 
Sklabiná a Obeckov, ktorých 
občania sa počas víkendu otes-
tujú v najväčšej z týchto obcí, a 
teda v Sklabinej. Pre víkend sa 
so skríningovým testovaním 
rozhodli napr. aj obce Olováry, 
Veľké Zlievce i Bušince. Otes-
tovať sa do jednej z týchto obcí 
zase mohli prísť aj občania Ma-
lých Zlievec, a to v konkrétnych 
časoch, ktoré im boli vy-
hradené.

 Mesto Veľký Krtíš 
zriadilo päť 

odberových miest 
Vedenie mesta pripravilo pre 
svojich občanov skríningové 
testovanie v dňoch 23. a 24. 
januára. Aj Veľkokrtíšania 
mohli pri niektorých z piatich 
odberových miesta využiť 
rezervačný systém. V stredu 20. 
januára (v čase písania článku) 

nás asistentka primátora mesta 
Lucia Zvarová ubezpečila, že 
na základe záujmu občanov sa 
rezervačný systém môže rozší-
riť aj na ďalšie odberové 
miesta. „Vzhľadom na skutoč-
nosť, že testovať je možné v 
existujúcich mobilných odbero-
vých miestach (pozn. VšNsP a 
RÚVZ) už od pondelka 18. 1. 
2021 a uvedené potvrdenie je 
platné, samospráva len ťažko 
vie určiť, koľko ľudí bude mať 
o testovanie záujem. Vzhľadom 
na uvedené, mesto rozhodlo o 
zriadení piatich odberových 
miest, pričom na troch z nich 
bude možnosť objednať sa 
elektronicky. Jeho cieľom je za-
medziť dlhým radom. V prípa-
de veľkého záujmu sme pripra-
vení rozšíriť objednávací sys-
tém aj v ďalších MOM,“ uvied-
la v stredu na poludnie L. Zva-
rová. Všetky odberové miesta 
budú počas víkendu otvorené v 
čase od 8.00 do 20.00 hod. (po-
sledný odber 19.30 hod.) s pre-
stávkou od 13.00 do 14.00 hod. 
Aj napriek tomu, že registrácia 
do rezervačného systému bola 
jednoduchá aj pre neskúseného 
užívateľa internetu, mesto zria-
dilo aj telefonickú linku pre 
tých, ktorí nemajú prístup k in-
ternetu. „Prípadne bola určená 
aj pre tých, ktorí mali s prihlá-
sením problém (starší občania). 
Po zavolaní vás pracovníci 
Mestského úradu do systému 
zaregistrujú a po registrácii 
vám bude emailom zaslané po-
tvrdenie o registrácii, ako aj 
pripomienka rezervácie v deň 
testovania,“ informovala asis-
tentka primátora mesta. Počas 
víkendu sa obyvatelia Veľkého 
Krtíša (a predpokladáme, že 

tieto miesta budú rovnaké aj v 
prípadnom II. kole) môžu za 
odbermi z nosohltana vybrať 
do kultúrneho domu, kde sa 
budú dva odberné tímy (jeden 
bude umiestnení pri vchode od 
pošty a druhý od hotela), rov-
nako tak dva odberné tímy bu-
dú vykonávať testovanie na 
Základnej škole na Ulici Poľnej 
a jeden odberný tím na Základ-
nej škole na Ulici J. A. Komen-
ského.
Na základe rozhodnutia vlády 
sa môže skríningové testovanie 
uskutočniť aj u zamestnávate-
ľov. Ako nám povedala Lucia 
Karáseková zo závodu FY-
SAM, vedenie ich spoločnosti sa 
pre túto možnosť nerozhodlo. 
„Po komunikácii s RÚVZ vo V. 
Krtíši budú  asi dve tretiny na-

šich zamestnancov otestova-
ných v sobotu 23. januára pria-
mo v sídle RÚVZ. Zvyšok za-
mestnancov sa testovania zú-
častnia v obciach svojho bydlis-
ka,“ uviedla pre Pokrok 
manažérka ľudských zdrojov 
spoločnosti FYSAM. 
Generálny manažér nábytkár-
skeho závodu EILERSEN nám 
na začiatku týždňa povedal, že 
k tejto téme ešte nemali zásad-
né stanovisko. Ako Ing. Milan 
Tonka, MBA, pokračoval, tes-
tovanie by, podľa neho, malo 
byť plne v rukách Vlády SR, a 
to i vrátane všetkých nákladov 
spojených s testovaním. „Skôr 
začínam mať pocit, že zodpo-
vednosť za testovanie chce (po-
zn. Vláda SR) posunúť na 
plecia zamestnávateľov, ktorí aj 
bez toho majú dostatok starostí 
s tým, aby udržali pracovné 
miesta,“ povedal pre PO-
KROK Ing. M. Tonka, MBA. 
Potreba testovania by, podľa 
neho, nemala byť zameraná na 
to, že test potrebujete kvôli prá-
ci, ale skôr na to, že negatívny 
test potrebujete na chodenie do 
prírody.
V nie pozitívnom zmysle nám o 
rozhodnutí skrínigového tes-
tovania povedali i ďalší niekoľ-
kí predstavitelia samospráv. Ve-
ríme, že ostatné dni plné 
plánovania, porád, komuniká-
cie s kompetentnými orgánmi a 
hľadaní vhodných riešení stáli 
za to. Za ich prácu im chceme 
poďakovať aj my a veríme, že 
už čoskoro sa vládne opatrenia 
začnú uvoľňovať.

Rozhodnutie o novej forme celoplošného testovania bolo ohlásené v nedeľu 17. januára večer. 
Skríningové testovanie, ako ho nazvali vrchní predstavitelia vlády, začalo prebiehať následne od pon-
delka 18. januára do 26. januára. V úvode týždňa mali preto mnoho práce s jeho organizáciou nielen 
regionálne úrady verejného zdravotníctva, ale najmä samosprávy. Vláda im totiž odporučila vytvá-
rať mobilné odberové miesta, kde budú môcť otestovať svojich občanov. Väčšina samospráv sa roz-
hodla pre testovanie počas víkendu.

Občanov s pozitívnym výsledkom PCR testu pribúda v našom 
okrese už menej ako v predchádzajúcich týždňoch. Je ale otázne, 
aký je celkový počet vykonaných PCR testov v našom okrese. 
Bohužiaľ, tieto údaje nie sú zverejňované, na čo vyzývajú aj od-
borníci. Je totiž rozdiel, či v jednotlivých dňoch pribudli dva pozi-
tívne PCR testy z celkovo piatich vykonaných a je rozdiel, či pri-
budli z celkovo sedemdesiatich vykonaných odberov. Každopád-
ne sa dá očakávať, že počty PCR pozitívnych budú klesať na 
celom Slovensku, a že občania uprednostnia testovanie antigé-
novými testami v jednotlivých „MOMkách“.
Ak sa ale vrátime k aktuálnej situácii v našom okrese, pri po-
hľade na 14-dňovú incidenciu nových PCR pozitívnych (v pre-
počte na 10 tis. obyvateľov), patrí okres Veľký Krtíš s hodnotou 
16 medzi úplne najlepšie. Lepšie je na tom len okres Námestovo. 
Naopak, s hodnotu 146 bol na tom k 18. januáru najhoršie okres 
Zlaté Moravce.
K rovnakému dátumu bolo vo veľkokrtíšskej nemocnici obsa-
dených covid pacientmi sedem z devätnástich lôžok. V nemocnici 
v Lučenci bolo v súvislosti s ochorením Covid-19 hospitalizova-
ných v polovici januára 41 pacientov, v Krupine 39, v Rimavskej 
Sobote 20 a v nemocnici v Leviciach až 76. 

Aktuálna epidemiologická situácia 

-ŠK, zdroj: Dáta bez pátosu, nczi.sk-

Online objednávanie aj vo Veľkom Krtíši či Dolnej Strehovej
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Kto, kedy, 
kam a s čím

Negatívny výsledok antigé-
nového alebo PCR testu po-
trebujú všetci, ktorí pôjdu od 
27. januára do 7. februára do 
práce alebo prírody, ale aj tí, 
ktorí chcú individuálne športo-
vať v rámci svojho okresu. Po-

tvrdenie o negatívnom teste 
budete potrebovať aj v tom 
prípade, ak pôjdete na benzí-
novú pumpu, kúpiť si noviny, 
pri návšteve banky či pošty. Za 
platný test bude považovaný 
ten, ktorý bol vykonaný v ob-
dobí tzv. skríningového tes-
tovania – a teda od 18. do 26. 
januára. Výnimku z testovania 
majú deti do 15 rokov a seniori 
starší ako 65 rokov. Rovnako 
sa tak odberu z nosohltana ne-
musia zúčastniť ani osoby, kto-
ré v posledných 90 dňoch ocho-
renie COVID-19 už prekonali 
a majú o tom potvrdenie od le-
kára. Naopak, ak patríte medzi 
ľudí, ktorých už stihli zaoč-
kovať prvou dávkou vakcíny, 
aj od vás bude pri opustení 
domova vyžadovaný negatívny 
výsledok jedného z testov.
Platnosť testu bude sedem dní, 
ktoré sa začnú počítať od 27. 
januára. V praxi to znamená, 
že nerozhoduje, či ste sa otes-
tovali v pondelok (18. januára) 
alebo v stredu (20. januára), 
sedemdňová platnosť testu sa 
začína až po 27. januári. Po pr-
vom kole testovania sa minis-
terstvo rozhodne, ktoré okresy 
si testovanie zopakujú. Ako bo-

lo ministrom zdravotníctva 
oznámené, rovnaká forma tes-
tovania sa bude konať v dru-
hej fáze v tých okresoch, ktoré 
budú z hľadiska pozitívnych 
výsledkov patriť do horšej 
polovice Slovenska.
Od stredy 3. februára do 
nedele 7. februára sa ľudia z 
horších okresov budú musieť 
opäť preukazovať negatívnym 
výsledkom testu. V lepších 

okresoch nebude povinný nový 
test. Opatrenia by sa mali za-
čať uvoľňovať po 8. februári 
podľa Covid automatu minis-
terstva zdravotníctva.

Testovanie 
nie je povinné

Áno, ani toto testovanie nie je 
de jure povinné, no ak sa ho 
nezúčastníte, zamestnávateľ 
vás de facto nepustí na praco-
visko, nebudete môcť ísť do 
prírody či napr. na úrad alebo 
na poštu. Rovnako tak si bez 
negatívneho testu nemôžete ísť 
ani zabehať či bicyklovať.
Ako sme si zvykli, aj v prípade 
skríningového testovania platia 
výnimky – negatívny test nie je 
potrebný, ak pôjdete na nákup 
do najbližších potravín, liekov, 
drogérie, krmív pre zvieratá či 
pri ceste na absolvovanie testu. 
Rovnako tak negatívny test ne-
bude od vás požadovaný ani v 
prípade cesty na pohreb blízkej 
osoby, ak budete sprevádzať 
dieťa na ceste do školského za-
riadenia, alebo ak pôjdete na 
súdne pojednávanie. Všetky 
výnimky sú uvedené na webe 

ministerstva zdravotníctva či 
na webe Úradu verejného 
zdravotníctva.
Mnoho Slovákov už niekoľko 
dní, týždňov či dokonca mesia-
cov pracuje z domu. Ľudia 
správajúci sa zodpovedne tiež 
zostávajú izolovaní doma, ne-
prijímajú návštevy a mimo 
svojho domu cestujú len v prí-
pade nákupu potravín. Ak 
plánujete (chtiac či nechtiac) 
takto fungovať aj v najbližších 
dňoch, nič sa nestane, keď sa 
skríningového testovania nezú-
častníte. Minimalizujete tak 
možnosť nakaziť sa počas 

prípadného čakania na tes-
tovanie a následného čakania 
na výsledok Ag testu.

Testovanie umožnili 
aj niektoré obce 

a zamestnávatelia 

Mobilné odberné miesta začali 
vytvárať aj obce či zamest-
návatelia. Samosprávy by mali 
od štátu za každý vykonaný 
test dostať 5 eur, čím ich chce 
štát pri otváraní MOM moti-
vovať. Firmy a fabriky do-
stanú testy od štátu zadarmo.
Na niektoré MOM sa dá na 
Slovensku objednať aj online, 
no k 19. januáru sa na odber 
do MOM v našom okrese onli-
ne objednať nebolo možné. Ak 
nechcete čakať v rade a chcete 
prísť na konkrétny čas, objed-
nať sa môžete aj na webe 
ministerstva zdravotníctva na-
pr. do Lučenca (IVIMED alebo 
MUDr. Miroslav Slíž).

 Slovensko znovu hromadne testuje  
Naša krajina smeruje do prísnejšieho lockdownu. Po dlhých koaličných rozhovoroch sa na tom do-
hodla Vláda Slovenskej republiky. Rovnako tak začali na Slovensku od pondelka 18. januára vzni-
kať nové mobilné odberové miesta (MOM), ktoré vás otestujú antigénovými testami. Jeho negatív-
ny výsledok budete potrebovať napr. aj pri ceste do práce, na poštu či prechádzku do prírody. 
Jesenné plošné testovanie sa tak v týchto dňoch opakuje, ibaže sa nekoná len počas dvoch víkendo-
vých dní, ale je natiahnuté v čase na niekoľko dní. Zákaz vychádzania naďalej platí, pričom je ešte 
prísnejší a platí do 7. februára.

V ostatných mesiacoch sa verejnosť začala stretávať s novými 
cudzími slovami. Na začiatku to boli slová (slovné spojenia) ako 
pendler, exponenciálny rast, kĺzavý medián, kurzarbeit, lockdo-
wn, dištančné vyučovanie a pod. Dnes sa zovšadiaľ ozýva slovo 
skríning. Viete ale, čo toto slovo presne znamená? Slovo skríning 
pochádza z angličtiny (screening) a označuje metódu, pomocou 
ktorej sa zisťuje začiatočné štádium (vážnej) choroby v istej 
skupine obyvateľstva. Cieľom skríningu je ich záchyt v štádiu, 
kedy sú ešte liečiteľné. K najznámejším typom skríningu patria 
skríning rakoviny prsníka, skríning rakoviny hrubého čreva ale-
bo skríning rakoviny prostaty.

Rozumieme, čo nám hovoria? 

-ŠK-

„Materiál, ktorý BBSK obdr-
žal v posledných dňoch roku 
2020, sa prerozdelí medzi za-
riadenia sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
BBSK, obcí a neverejných po-
skytovateľov,“ uvádza kraj vo 
svojom stanovisku. Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny zabezpečilo spolu 
štyridsaťtisíc ochranných 
overalov, päťstotisíc chirur-
gických masiek a rovnako tak 
i ďalšie OOPP. Ich proz-
delenie a koordinácia dis-
tribúcie je plne v kompetencii 
BBSK. „Verím, že toto veľké 

množstvo OOPP výrazne po-
môže zariadeniam pri pre-
konávaní pandémie. Veľká 
vďaka patrí aj zamestnancom 
úradu BBSK, ktorí sa aktívne 
zapojili do prípravy a realizá-
cie tejto distribúcie,“ uviedla 
riaditeľka Odboru sociálnych 
služieb a zdravotníctva BBSK 
Denisa Nincová. 
Distribúcia ochranných po-
môcok prebiehala v priesto-
roch telocvične Strednej od-
bornej školy technickej vo 
Zvolene v spomenutom termí-
ne.

 Zariadenia sociálnych služieb 
dostanú ochranné pomôcky 

Banskobystrický samosprávny kraj v polovici januára 
(12. až 15. január) zabezpečoval najväčšiu distribúciu 
osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), 
ktoré sú určené pre zariadenia sociálnych služieb.

-ŠK, BBSK - 
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Z množstva hracích kariet s trinástimi nalepenými kupónmi sme vylosovali mená trinástich výhercov, 
našich verných čitateľov, ktorí vyhrali nasledovné ceny.  

Víťazom gratulujeme a tým, ktorí nevyhrali, želáme veľa 
šťastia možno už v najbližšej kupónovej súťaži, ktorej 
hraciu kartu uverejníme v budúcom čísle. Víťazi si môžu 

ceny prevziať kedykoľvek od 26. januára 2021 v čase od 
9.00 do 15.00 hodiny. 

5. Hriankovač  PAVEL DEMETER, Senné 38  
6. Ponorný mixer 
 EVA DRIENOVSKÁ, B. Němcovej 27, Veľký Krtíš 
7. Varná kanvica
HELENA MARKOVÁ, Hviezdoslavova 816/9 V. Krtíš
8. Šálky v kazete
 JOZEF TESERY, Ľ. Štúra 7, Veľký Krtíš    
9. Uterák s logom Pokroku + kozmetický balíček 
JANA VEĽKOVOVÁ, Novohradská 36, V.Krtíš   
10. Uterák s logom Pokroku + kozmetický balíček 
OĽGA GONDOVÁ, Venevská 44, Veľký Krtíš   
11. Uterák s logom Pokroku + kozmetický balíček 
JAROSLAVA VREDÍKOVA, Partizánska 41, M.Krtíš 
12. Uterák s logom Pokroku + kniha 
ALICA HRONČEKOVÁ, Veľké Straciny 20 
13. Uterák s logom Pokroku + kniha  
MONIKA DEMJANOVIČOVÁ, Čelovce 157  
 

Smartfón MOTOROLA G8 venovalo 

ELEKTRO ZOLO

Keďže od začiatku novembra 
niekoľko týždňov už ubehlo, 
MV SR zozbieralo počty 
nelegálne držaných strelných 
zbraní a streliva. Ako minister-
stvo vo svojej tlačovej správe 
informovalo, len v decembri 
2020 odovzdali občania na út-
varoch Policajného zboru 109 
nelegálne držaných strelných 
zbraní a 2 766 kusov streliva. 
Celkovo, v novembri aj decem-
bri dokopy, bolo odovzdaných 
313 zbraní a 6 214 kusov streli-
va. „Pomer krátkych a dlhých 
zbraní je približne 1:1. Zhruba 
37 % tvoria pištole, 13 % 
brokovnice, 12 % malokalib-
rovky, 11,5 % guľovnice, 8 % 
percent expanzné zbrane, 6 % 
revolvery, rovnako 6 % perkus-
né zbrane, zvyšok sú iné typy,“ 
uviedol rezort vnútra v polovici 

januára.
O tom, či sa amnestiu rozhodli 
využiť i obyvatelia nášho okre-
su, sme sa informovali na 
Okresnom riaditeľstve Policaj-
ného zboru vo Veľkom Krtíši. 
Vedenie OR PZ nám potvrdilo, 
že v novembri boli  občanmi 
odovzdané  dve  dlhé zbrane, 
ktoré boli zároveň zaslané na 
expertízne skúmanie na Krimi-
nalistický a expertízny ústav 
Policajného zboru (KEÚ). Ďal-
šie dve dlhé zbrane boli odo-
vzdané aj v decembri a rov-
nako tak v poslednom mesiaci 
roka boli odovzdané aj dve 
krátke zbrane. „V januári 2021 
nebola na expertízne skúmanie 
KEÚ poslaná zatiaľ žiadna 
zbraň,“ dodal pre POKROK 
riaditeľ OR PZ plk. PaedDr. 
Dušan Šimun.

Význam zbraňovej amnestie je 
hlavne v prevencii – znížení po-
čtu nelegálne držaných zbraní 
a streliva, a tým aj znížení rizi-
ka, že sa nimi bude páchať 
trestná činnosť. Odovzdané 
zbrane a strelivo skúmajú 
priebežne balistici Kriminalis-
tického a expertízneho ústavu 
Policajného zboru na troch 
pracoviskách: Bratislava, Koši-
ce a Slovenská Ľupča. Viac ako 
jedna tretina prípadov zo 
zbraňovej amnestie je už 
spracovaná a preskúmaná. Do-

posiaľ nebola identifikovaná 
žiadna zbraň, ktorá by bola v 
minulosti použitá pri trestnej 
činnosti.
Najviac zbraní bolo odovzda-
ných za dva mesiace amnestie v 
Bratislavskom kraji (68). Na-
sleduje Žilinský kraj (48), Tren-
čiansky kraj (40), Trnavský 
kraj (37), Košický a Prešovský 
kraj (po 33), Banskobystrický 
kraj (31) a nakoniec Nitriansky 
kraj (23). Najviac kusov streli-
va občania odovzdali v Tren-
čianskom kraji (2 405). Na-
sleduje Bratislavský kraj (1 
512), Košický kraj (1 053), Ži-
linský kraj (540), Prešovský 
kraj (397), Nitriansky kraj 
(158), Trnavský kraj (91) a na-
koniec Banskobystrický kraj 
(58).

Zbraňovú amnestiu využili aj Veľkokrtíšania
Ešte na začiatku jesene sme avizovali, že Ministerstvo vnútra (MV) rozbieha štvrté kolo zbraňovej 
amnestie. Od 1. novembra do konca apríla tak môže každý občan beztrestne odovzdať nelegálne dr-
žané strelné zbrane a strelivo. Môže tak urobiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru na celom 
Slovensku. Po odovzdaná zbrani alebo streliva následne dostanete potvrdenie.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať pod pod-
mienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky 
na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníc-
tvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, 
zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri streli-
ve. -ŠK, zdroj: minv.sk-

Email: elektrozolo@elektrozolo.sk - eshop@elektrozolo.sk

ElektroZolo
Nemocničná 8
990 01 Veľký Krtíš
Mobil
+421 907 832 491
Telefón
047 / 4 83 07 05
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V súčasnej dobe šíriaci sa koro-
navírus COVID – 19 zamával 
aj s folklórom. Ľudia sa nemô-
žu stretávať, spoločne sa zaba-
viť, nekonajú sa folklórne festi-
valy, ani žiadne folklórne vystú-
penia. No ľudí, ktorí majú 
ľudovú pieseň  v srdci, neoddelí 
od tejto záľuby ani koronaví-
rus.  
Piesňovú tradíciu v Hrušove už 
niekoľko desaťročí udržiava aj 
miestna Ženská spevácka sku-
pina. Práve jej členky dlhodobo 
oživujú hrušovský repertoár v 
originálnom podaní. Ženy si 
právom zakladajú na tom, že 
spievajú tak, ako sa to naučili 
od svojich mám a starých 
mám: výsostne jednohlasne, s 
jasným tanečným čardášovým 
cítením.
Ženská spevácka skupina v ak-
tuálnej podobe vznikla v roku 
2003 ako súčasť folklórnej sku-
piny Hrušov. Výnimočnú úlohu 
pri tom zohrala Františka Haj-
dúchová, ktorá folklórnu sku-
pinu umelecky viedla viac ako 
dve desaťročia. Pod jej ve-
dením sa Ženská spevácka sku-

pina zúčastnila mnohých vystú-
pení na rôznych festivaloch na 
Slovensku a to vo Východnej, 
Detve, Kokave nad Rimavicou, 
Strážnici, Lučenci, na Hontian-
skej paráde v Hrušove ale i v 
zahraničí.  Spevácka skupina sa 
viackrát zúčastnila Krajskej 
prehliadky hudobného folklóru 
v Čiernom Balogu, Telgárte a 
Slovenskej Ľupči. V roku 2007 
sa zúčastnila celoslovenskej 
prehliadky hudobného folklóru 
v Košiciach, kde sa umiestnila v 
zlatom pásme. Od roku 2012 
vedúcou Ženskej speváckej 
skupiny je Anna Petrovkinová, 
dcéra bývalej vedúcej pani 

Františky Hajdúchovej. Skupi-
na i naďalej úspešne účinkuje 
na rôznych kultúrnych poduja-
tiach, festivaloch a snaží sa o za-
chovávanie a udržiavanie tra-
dičného spevného, tanečného a 

hudobného kultúrneho  dedič-
stva obce Hrušov spolu s heli-
gónkármi J.Hajdúchom st., 
bratmi Drozdíkovcami a ĽH 
Hruška, ktorí ich ako hudobný 
doprovod  sprevádzajú na rôz-
nych vystúpeniach. Od r. 2017 
ŽSSk Hrušov pracuje pri Zá-
kladnej organizácií JDS Hru-
šov. Ženská spevácka skupina 
Hrušov v júni minulého roka 
po uvoľnení pandemických 
opatrení, začala intenzívne pri-
pravovať vydanie nového CD 
nosiča s hrušovskými ľudovými 
piesňami. Na príprave vydania 
CD nosiča ŽSSk spolupracova-
la s mladou ĽH Hruška a  hos-

ťujúcimi členmi ĽH Čardáš. 
Koncom augusta 2020 spoločne 
nahrali nový CD nosič v nahrá-
vacom štúdiu Môlča Records v 
Túrovej a 23. decembra 2020, 
deň pred Vianocami uzrelo 
svetlo sveta nové, v poradí dru-

hé CD ŽSSk Hrušov a ĽH 
Hruška s názvom „Ej, kebi som 
bola ešťe ras ďiovka“.
Vydanie CD nosiča z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia, ale i Obec Hru-
šov a Miestny odbor Matice slo-
venskej Hrušov. Odbornou 
garantkou projektu bola Mgr. 
Alžbeta Lukáčová, PhD., a pro-
jekt zrealizovala ZO JDS Hru-
šov. Hlavným cieľom vydania 
CD bolo zachovanie tradičného 
piesňového materiálu pre ďal-
šie generácie.
Pri príprave a nahrávaní tohto 
CD nosiča sa stretli tri generá-
cie Hrušovčanov, čo prispelo k 
posilneniu medzigeneračnej so-
lidarity. Veľmi pekne ďakuje-
me mladej ľudovej hudbe 
Hruška a hosťujúcim členom 
ĽH Čardáš za výbornú spolu-
prácu, ako i „Chlapom z 
Hrušova“ za spestrenie nášho 
CD nosiča. Je našim prianím, 
aby počúvanie týchto piesní 
zanechalo v poslucháčoch prí-
jemnú spomienku, vyvolalo ra-
dosť a zážitok všetkým milov-
níkom ľudovej piesne a tradič-
ného folklóru.  

Ľudová pieseň ako neoddeliteľná súčasť života Hrušovčanov

– ANNA PETROVKINOVÁ, vedúca ŽSSk Hrušov a DOMINIK DROZDÍK, Foto: JURAJ BOŠEĽA- 

Ľudová pieseň sprevádzala Hrušovčanov od ich narodenia. S ľudovou piesňou vyrástli, 
povydávali sa, poženili i pomreli. Bez piesne sa nezaobišli žiadne rodinné obrady, či rôzne 
pracovné príležitosti. Spievali si ich pri práci, v radosti i v žiali.

DOMINIK DROZDÍK

TROJGENERAČNÁ FOLKLÓRNA SKUPINA HRUŠOV Vydanie CD nosiča  
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►Pán Fábry, váš starý otec, aj 
otec boli zanietenými matičiar-
mi. Miestny odbor Košice bol 
znovuobnovený a začal svoju 
činnosť v roku 1968. V tom 
roku ste sa stali jeho členom aj 
vy. Povedzte, čo to pre vás vte-
dy znamenalo vstúpiť do Mati-
ce slovenskej? Aké boli vaše 
očakávania?
,,V roku 1968, po nádychu slo-
body, žiaľ, krátkom, volanie 
slovenskej krvi, rodinnej tradí-
cie a výchovy i priaznivá 
národovecká spoločnosť ma 
akosi prirodzene preplavila na 
breh oživenej spolkovej Matice 
slovenskej. S nadšením som na 
miestnej úrovni začal funkci-
onárčiť, tešil sa z členského 
vzrastu, zaplavila ma hrdosť 
nad stotisícovým vlasteneckým 
davom na Bradle. Očakávania 
boli veľké, najmä v náprave 
krívd na slovenskom národe, 
návrate jeho symbolov, vzniku 
národného štátu v rámci česko-
slovenskej federácie. Všeličo 
odišlo do stratena, ale zasiate 
slovenské semeno čakalo na 
svoje vzklíčenie.“

►Skutočná sloboda pre Maticu 
nastala až po roku 1989. MO  v  
Košiciach založil tradíciu mno-
hých podujatí. Na ktoré spomí-
nate najradšej? 

,,Po prevrate v novembri ´89 
novooživená Matica v Koši-
ciach obetavo dokázala zorga-
nizovať spomienkové akcie, 
slávnosti, konferencie. Mne 
osobne sú milé tradičné stret-
nutia na Deň svätých Cyrila a 
Metoda pri pamätníkoch Štefa-
na Moyzesa a Karola Kuzmá-
nyho, vlastenecké pochôdzky, 

ale i milé vianočné posedenia. 
Rád si spomínam na spolu-
prácu s vtedajším predsedom 
MO MS Ing. Jurajom Koper-
dákom – vtedy  som ako  zá-
stupca riaditeľa na konzervató-
riu spolu s ním organizoval 
umelecké príspevky na matičné 
podujatia, napr. aj pri odhalení 
pamätníka Moyzesovi.“

►Ste autorom knižnej publiká-
cie Slovutní Slováci v bronze. 
Putovali ste po mnohých pa-
miatkach slovutných Slovákov. 
Ktorý významný Slovák či 
Slováci sú pre vás najvýznam-
nejší, na koho by sa nemalo v 
budúcnosti zabudnúť?  Chýba 
nejaký významný monument 
Košiciam, poprípade Sloven-
sku?

,,Nuž, na Slovensku niet väčších 
velikánov ako je Ľudovít Štúr a 
Milan Rastislav Štefánik (popri 
desiatkach národných veliká-
nov, ktorí „vybudovali“ sloven-
ský národ a jeho štát). Ako 
amatérsky „sochológ“ s ľútos-
ťou konštatujem, že Slováci 
málo pretavujú do bronzu svo-
jich velikánov, a tí, ktorí sa tý-
čia, sú akosi „zabúdano“ ošu-
melí. Chýbajú mnohí a mnohí. 
V hlavnom meste, popri jazdec-
kej soche kráľa Svätopluka, 
chýba napríklad jazdecká so-
cha Pribinu, prvého panovníka 
predkov Slovákov (v Nitre má 
klasickú sochu). Nuž, a Košice? 
Bôľno mi je, že v štvrťmilió-
novej metropole nenájdeme ani 
jednu sochu slovenského deja-

teľa, ťažko to povedať nekoši-
čanovi, že by ste tu márne 
hľadali sochu či súsošie Štúra, 
Štefánika a iných. No zato 
Maďari však majú dve sochy- 
Máraiho a Rákociho. V našom 
meste sú pamätníky a pamät-
níčky v podobe búst, najdôstoj-
nejšie sú Karol Kuzmány (in-
štalovalo mesto v sedemdesia-
tych rokoch na Kuzmányho 
sídlisku) a Štefan Moyzes (inici-
ovali a realizovali košickí mati-
čiari v 90-tych rokoch), no so-
chu nenájdete. Taký Štefánik – 
neustála myšlienka obnoviť ke-
dysi jeho najslávnejšiu sochu 
na Slovensku. Mesto zafinanco-
valo, dalo zrealizovať jeho so-
chu, no pre moderné poňatie sa 
poslancom, no ani verejnosti 
nepáčila, odvtedy je to nevypo-

vedaná myšlienka.“

►K Matici slovenskej sa hlási 
predovšetkým staršia generá-
cia. Mladí nemajú záujem o 
kultúru, históriu, tobôž nie o 
nejaké vlastenectvo. Pôsobili ste 
ako učiteľ. Ako sa podľa vás líši 
terajšia miléniová mládež od 
predchádzajúcej generácie. 
Ako by bolo dobré ju motivo-
vať k úcte k svojim tradíciám?

,,Nezáujem mladých o národnú 
históriu a ich vlastenecká vlaž-
nosť je hlavne v presadzovaní  
kozmopolitizmu a globalizácie, 
ktorú im prostredníctvom mo-
derných médií vtláčajú do 
ovplyvniteľných hláv, tí čo sa 
topia v peniazoch a chcú spap-
kať chrumkavé Slovensko. No 
aj peniaze sa raz minú a mla-
dých treba motivovať moder-
nými nenudnými národnými 
motívmi,  získať si mladých 
umelcov. Som však optimista – 
v mládeži a celej spoločnosti 
vlastenectvo drieme – naplno 
vytryskne napr. pri športových 
úspechoch Slovače. A čo 
drieme, raz sa zobudí!“

Bude zohrievať moje slovenské srdce Mgr. PAVEL  FÁBRY

Pánovi Mgr. Pavlovi Fábrymu veľmi pekne ďakujem za zodpovedanie otázok a do ďalších rôčkov že-
lám hlavne pevné zdravie jemu aj celej rodine. Zhováral sa: 
                    - MICHAL MATEČKA; Foto: MARTIN HAJNÍK; Zdroj: - Fb MATICA SLOVENSKÁ 

Milá náhoda. Inak nevieme nazvať to, čo sa stalo minulý týždeň v piatok v súvislosti s našim Pokro-
kom. Presne v čase, keď  sa začalo predávať číslo 3, v ktorom bol článok PaedDr. Jána Feketeho o 
úspešnej rodine FÁBRYOVCOV z Modrého Kameňa – tak sa na Fb stránke Matice slovenskej zja-
vila informácia o vysokom ocenení Mgr. PAVLA FÁBRYHO k jeho významnému okrúhlemu život-
nému jubileu, ktorú uverejňujeme. Kruh výpočtov úspechov rodiny FÁBRYOVCOV sa takto (za-
tiaľ) uzatvára. Jeden z našich najdlhšie pôsobiacich matičiarov Mgr. PAVEL FÁBRY oslavoval 19. 
decembra 2020 svoje krásne 80-te narodeniny. Na návrh predsedu Miestneho odboru v Košiciach, v 
ktorom pôsobí, mu bolo udelené ocenenie – medaila predsedu Matice slovenskej. Medailu mu odo-
vzdal predseda Matice slovenskej Marián Gešper spolu s predsedom Miestneho odboru v Košiciach 
Michalom Matečkom. Stihli sme to na poslednú chvíľu pred zavedením nových opatrení. Mgr. Pavel 
Fábry ocenenie s nadšením a hrdosťou matičiara a vlastenca prijal a na margo ocenenia povedal: 
,,Nesmierne ma Cena predsedu Matice slovenskej potešila a povzbudil, lebo 

Mgr. Pavel Fábry sa narodil v Nitre 19. 12. 1940. Svoje detstvo prežil v Baťovanoch, dnešné  Parti-
zánske. Rodina sa musela nútene vysťahovať, kvôli zatknutiu jeho otca, obchodného riaditeľa firmy 
Baťa Štátnou bezpečnosťou. Otec bol neskôr plne rehabilitovaný. Domov mu poskytlo malebné 
mestečko Modrý Kameň. V chalúpke v Modrom Kameni doteraz veľmi rád trávi svoje voľné chvíle 
dôchodcu. Tu zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univer-
zity Komenského v Bratislave. Do Košíc sa dostal ako pedagóg všeobecnovzdelávacích a umeleckých 
predmetov, ale pôsobil i vo viacerých funkciách na konzervatóriu. Tu sa zapojil do aktívnej činnosti 
Miestneho odboru Matice v Košiciach. Pôsobil aj ako člen Výboru MO MS. 

►Ste aktívni matičiar, národovec už dlhé desaťročia. Oslávili ste 
nedávno krásne výročie. Myslíte si, že Matica slovenská má ešte v 
dnešnej dobe nejaký zmysel, opodstatnenie?
,,A či má Matica zmysel dnes? Ojojoj! S výnimkou národnej 
poroby práve teraz! Súčasnú vládu zaujíma všeličo, len nie národ. 
Ministerka kultúry kladie míny na matičné pole, súkromné koní-
ky ju viac zaujímajú ako národovci.  Keď ju pozvali matičiari zo 
Zvolenskej Slatiny spoluodhaliť obnovený Štefánikov pamätník, 
neprišla, asi radšej navštívila svoj milovaný žrebčínček. Ktože by, 
nebyť Matice slovenskej, si spomenul a organizoval podujatia ná-
rodných výročí. Toť nedávno, pri 28. výročí nezávislého Slovenska, 
médiá veľmi vlažne spomenuli Deň vzniku SR, RTVS (verejno-
právna!) výročie odbavila pár vetami, v ktorých omieľala staré ne-
prajnosti – referendum (ktoré nechceli Česi), mečiarizmus, ani 
slovko o práve každého národa na sebaurčenie. A ktože, keď nie 
Matica, s nadbytkom nadšenia, ale pri skromnučkých prostried-
koch by iniciovala pamätné tabule, busty zaslúžilým Slovákom, 
vari to sa dá čakať od vlády, parlamentu, ministerstva kultúry, sl-
niečkárskych médií?  Kým bude Matica, bude aj slovenský národ. 
Keď vygumujú Maticu, zákerne a potupno-postupne vygumujú aj 
národ.“
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:
KOBERCOV A PVC KRYTÍN

KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:
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Do Tokia by sa v lete rád pozrel 
aj Veľkokrtíšan Marek Kam-
zík. Slovenský reprezentant 
preteká s dvojkrížom na hrudi 
v para powerliftingu – tlaku na 
lavičke. Ako nám povedal, jeho 
športový rok mal vyzerať úplne 
inak. Na šampionátoch Sveto-
vého pohára chcel získať limit, 
ktorý by mu zaručil účasť na 
podujatí pod piatimi kruhmi. 
„Áno, minulý rok by som zhod-
notil z hľadiska účasti na prete-
koch, žiaľ, nie práve najlepšie. 
Takmer všetky preteky boli to-
tiž zrušené, začiatkom roka 
som akurát stihol preteky 
Svetového pohára v Manches-
tri, kde sa mi darilo a pre Slo-
vensko som tu vybojoval 
striebornú medailu,“ hovorí 
Veľkokrtíšan. Okrem cenného 
kovu ho však potešila aj ďalšia 
skutočnosť: „V Manchestri 
som zároveň dvakrát potvrdil 
limit na Tokio. Napriek tomu 
ešte účasť nemám stále istú, 
keďže sa menil počet preteká-
rov, ktorí budú na POH prete-
kať. Škoda ďalších pretekov, 
ktoré boli zrušené, a to aj dva-
krát. Dva razy som sa na ne 
pripravil, absolvoval tú drinu a 
odriekanie a na konci nám bolo 
oznámené, že to prakticky vyšlo 
nazmar, že preteky musia byť 
zrušené. O to viac ma to mrzí, 
že som mal najlepšiu výkon-
nosť v mojej kariére, a aj sám 
reprezentačný tréner Michal 
Čapla sa vyjadril v paralympíj-

skom magazíne, že som sa vý-
konnosťou zaradil medzi sveto-
vú špičku.“ S úspešným špor-
tovcom sme sa rozprávali aj o 
tom, ako trávi voľný čas, či ho 
obchádzajú zranenia i iné cho-
roby a opýtali sme sa aj na to, s 

akými cieľmi vstupuje do nové-
ho roka. M. Kamzíkovi ešte raz 
aj touto cestou ďakujeme za 
rozhovor a prajeme mu nielen 
pevné zdravie, ale i také vý-
kony, vďaka ktorým ho bude-
me vidieť na POH v Tokiu.

 Kde a ako formou sa snažíte 
udržiavať formu? Máte pred 
sebou cieľ, na ktorý sa dnes 
pripravujete alebo idete viac 
menej zo zotrvačnosti?
„Trénovať sa mi, našťastie, dá, 
tak aspoň počas tréningov sa 
psychicky aj fyzicky udržiavam 
vo forme. Zvyšok dňa sa venu-
jem rodine a regenerácii po tré-
ningu. Zranenia, choroby aj co-
vid nás, našťastie, zatiaľ obchá-
dza. Som veľmi rád, že sa nám 
konečne podarilo dostať sa cez 
magickú hranicu 200 kg a na 
poslednom testovaní sme za-
tlačili 211kg. Za čo, samozrej-
me, vďačím aj trénerovi Mi-

chalovi Čaplovi a nemôžem za-
budnúť ani na asistenciu nie-
koľkonásobného majstra Čes-
koslovenska v silovom trojboji 
Milana Gabrhela. Podarilo sa 
nám dokonale zladiť a funguje 
to.“

 Aké máte informácie týkajú-
ce sa organizovania paralym-
piády? Je, podľa vás, reálne, že 
sa tento rok uskutoční?
„Predbežne to vyzerá tak, že 
Japonci sa nechcú vzdať orga-
nizácie hier, a aj my, športovci, 
dúfame, že bude všetko v po-
riadku a hry sa uskutočnia. Sa-
mozrejme, zdravie je na prvom 
mieste.“
 V bežnom, tzv. nešportovom 
živote sa živíte ako masér – ako 

vás ovplyvnila pandémia po tej-
to stránke?
„Pandémia určite ovplyvnila aj 
moje fungovanie, a to hlavne čo 
sa týka práce, keďže som povo-
laním masér. Vždy, keď sa 
sprísnia opatrenia, musím 
sedieť doma, v podstate bez 
príjmu. Nebyť invalidného dô-
chodku, tak neviem, ako by to 
bolo. Aspoň niečo sa dá z neho 
zaplatiť, najmä tie najdôležitej-
šie položky. Ale nie každý má 
invalidný dôchodok a mnoho 
ľudí je úplne bez práce, a teda 
aj bez príjmu. Ja sa teda nesťa-
žujem, len konštatujem, že sú 
na tom ľudia aj horšie.“

 Ak by išlo všetko ako má, na 
akých podujatiach by ste chceli 
tento rok štartovať?
„Momentálne som začal príp-
ravu na podujatie Svetového 
pohára, ktoré sa bude konať 
opäť po roku v Menčestri kon-
com marca. Keď všetko pôjde 
podľa plánu, tak ďalej to bude 
podujatie v Dubaji a pevne ve-
rím, že v auguste vám pošlem 
pozdrav z paralympiády v To-
kiu. Na sklonku roka, v decem-
bri 2021 by sa mali uskutočniť 
Majstrovstvá sveta tu neďale-
ko, v maďarskom Egri. Takže, 
ak by niekto chcel, môže má 
prísť povzbudiť.“

 S akým cieľmi ste vstúpili do 
roku 2021?
„Rád by som tento rok trošku 
zamiešal karty na svetovej scé-
ne parapowerliftingu a „do-
tlačil“ to až do toho Tokia...“

Paralympionik MAREK KAMZÍK o roku 2020:
„Na niektoré podujatia som sa pripravoval dvakrát, no aj tak boli zrušené.“
Športový rok 2020 mal priniesť mnoho významných svetových podujatí. Napokon bola ale väčšina z 
nich postupne zrušená, ako napr. Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa mali konať vo Švajčiarsku, 
neskôr to bolo aj futbalové EURO 2020 a napokon aj olympijské a paralympijské hry, ktoré malo 
vlani hostiť japonské Tokio. Kým sa hokejový šampionát úplne zrušil, európsky šampionát a olym-
piáda boli presunuté na tento rok. V prvej polovici januára ale v Japonsku vyšiel prieskum verejnej 
mienky, podľa ktorého si väčšina opýtaných občanov krajiny vychádzajúceho slnka myslí, že LOH 
by sa mali presunúť znovu, resp. úplne zrušiť. Aj v Japonsku totiž znovu rastie počet ľudí nakaze-
ných koronavírusom. Na druhej strane, o všetkom včas rozhodnú tí najkompetentnejší, a teda sa-
motní organizátori.

„Na záver chcem pozdraviť všetkých čitateľov Pokroku a touto 
cestou chcem poprosiť, ak by sa našla firma či spoločnosť a mala 
záujem ma podporiť v mojej ceste a reprezentácii Slovenska a v 
neposlednom rade aj mesta Veľký Krtíš, nebudem sa tomu brániť 
a rád nadviažem spoluprácu,“ dodáva športovec. 

Kontakt na Mareka Kamzíka vám poskytneme 
v redakcii alebo na maili sport.pokrok@gmail.com

-Text: ŠK, foto: archív M. Kamzík-

Marekova cenná medaila 
z Menčestru 2020.

Tvrdá príprava sa hodí na tohtoročnú súťaž v Tokiu. 
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 Dostanete sa do stavu, keď si 
budete všetkým až príliš istí, o 
čo viac a tvrdohlavejšie budete 
presvedčení o svojej pravde 
bez pripustenia iného názoru, 
o to viac budete konfrontovaní 
s tým, že vaša pravda bude 
úplne vyvrátená. Okolnosti 
vás dotláčajú k tomu, aby ste 
pripúšťali aj názory, postoje a 
pohľady iných, nielen tie svo-
je, ktoré z časti podporuje va-
še ego. Popracujete si na sebe 
o niečo viac, ale zvládnete to. 
Vo finančnej sfére sa pokúste 
príliš neriskovať, neoplatilo by 
sa vám to. V práci si dovoľte 
čo-to si nadrobiť.      

  Vyleziete zo svojho vnútra 
(ochrany) a to, čo okolo seba 
uvidíte, sa vám vôbec nebude 
páčiť, ku všetkému budete 
mať výhrady, „mudrovačky“ 
a pripomienky, iba časť z nich 
bude na mieste, preto sa troš-
ku kroťte. Veľa vecí je pre va-
še znamenie neodokrytých, 
preto sa stanú z vás malí maj-
stri improvizovania. Je zaují-
mavé, ako dokážete bez priči-
nenia iných sami seba do-
konale pohltiť a vtiahnuť do 
sebaľútosti a negatívneho my-
slenia a práve s touto skutoč-
nosťou si zabojujete. V práci 
buďte nanajvýš opatrní pri 
komunikácii s nadriadenými, 
vážte každé slovo. V zdravot-
nej oblasti očakávajte veľké 
zlepšenie a získanie optimizmu.   
   

  Predstavte si, že je hlboká 
noc a vy ste sa ocitli niekde na 
neznámom zámku iba v 
sprievode svetla sviečky a na-
priek tomu, že je pre vás všet-
ko nové, budete sa tam cítiť 
ako doma. Prichádza čas, keď 
sa stanete veľmi prispôsobivý-
mi, vnímavými a o niečo viac 
intuitívnymi. To, čo iní môžu 
vnímať ako nedostatok, pre 
vás sa stane výhodou a zlatou 
baňou. Prebehne akási trans-
formácia na vyšší level. V sú-
kromí určite nehazardujte a 
nezahrávajte sa s citmi iných 
ľudí, aj keď to bude myslené 
ako žart, inak toho človeka 
úplne stratíte ako spojenca a 
priateľa.    

  Kocky sú hodené a vy sa vô-
bec nemusíte obávať prehry. 
Buďte pokojní a všetko vám 
pôjde ako po masle, chce to 
len o niečo viac trpezlivosti, 
ktorú si tiež treba doslovne vy-
pestovať alebo vytrénovať. 
Vašu dominanciu prebije do-
minancia iných, konkrétne 
jednej osoby, ktorá sa pohybu-
je vo vašej blízkosti. Nemusíte 
sa toho obávať, pokúste sa to 
prijať a uvidíte v tom zmenu, 
ktorú  uvítate. Budete viac 
rozlietaní ako inokedy, posta-
rá sa o to kolega, či kolegyňa, 
svojou absenciou na pracovis-
ku. V zdravotnej oblasti budú 
najviac zaťažené párové orgá-
ny – do popredia vykuknú 
rozmnožovacie orgány a ob-
lasť hrudníka.   

  Pochybovanie v tomto štádiu 
nie je na mieste. Dotknite sa 
svojho svedomia a venujte nie-
čo z času práve tým, ktorých 
milujete a ktorí patria do va-
šej rodiny, ktorá má vždy tie 
najhlbšie a najsilnejšie korene. 
Niektorí sa stále spamätávajú 
zo sklamania na citovej úrovni 
a bolesť ešte nejaký ten čas 
potrvá, ale nezanedbávajte 
kvôli sklamaniu tých, ktorí po 
celý čas stáli pri vás. Vyfúkne-
te si hlavne vo finančnej oblas-
ti, kde sa vám vrátia peniaze, 
o ktorých ste si mysleli, že sú 
nenávratne fuč. O niečo väčšiu 
pozornosť by ste mali venovať 
telu, ktorému niečo chýba, 
preciťujte, čo by to mohlo 
byť.  

  Stály kolobeh začiatkov a 
koncov pre tento týždeň za-
chytí práve vaše znamenie. 
Niečo ste museli nechať 
nadobro odísť zo svojho živo-
ta, aby ste vytvorili priestor 
pre nové veci, emócie a hlavne 
skutky. Poučili ste sa zo svo-
jich chýb dostatočne, a aj 
bolestivo na to, aby ste si ich 
viac nezopakovali, pričom 
slovo pomsta by váš slovník 
nemal obsahovať. Pustite všet-
ko, čo vás zväzovalo, ťahalo 
dolu, ničilo a zožieralo. Naučte 
sa byť so sebou sami bez poci-
tu strachu z citovej samoty. 
Príde prehodnocovanie práce 

a dokonca  u niektorých aj jej 
dobrovoľné ukončenie s vy-
hliadkami na niečo lepšie.       

   Vyleštite svoje túlavé topán-
ky a pripravte si ich rovno k 
dverám, aby boli kedykoľvek 
pripravené na cestu, potulky, 
a to hlavne na tie nečakané, 
ktoré vás tento týždeň čakajú. 
Ani o prekvapenia nebude nú-
dza, preto sa tešte z každej 
chvíľky, ktorú vám tento týž-
deň prinesie. Sila týchto dní 
tkvie pre vás v tom, že aj to, čo 
bude vyzerať na spadnutie 
alebo mizerne, dokážete svo-
jím postojom, prístupom a 
myslením zmeniť, nezabudni-
te na to. V práci nič nepred-
stierajte a všetko, čo sa vám 
nebude páčiť, dajte jednodu-
cho do slov, tu nepomôže ani 
taktné naznačovanie.      

  Tým, že sa schováte pod peri-
nu, nič nevyriešite. To, že sa 
chcete stať neviditeľnými, tiež 
nič nevyriešite. Ale tým, že sa 
rozhodnete postaviť všetké-
mu, čo sa bije s vaším presved-
čením, áno. Neschovávajte sa, 
práve naopak, vyjdite von a 
šírte okolo seba fungovanie 
tohto sveta presne tak, ako ste 
ho vo svojom duchovnom 
svete pochopili vy. Ešte trochu 
si síce zabojujete s vlastnou 
matériou, aj keď len na úrovni 
analyzovania a bilancovania, 
či kvôli zabezpečeniu, ako sa 
hovorí, na horšie časy. Nechaj-
te do popredia vyjsť (aspoň z 
časti) pocity, ktoré si strážite 
ako poklad.       

  Obzvlášť upozorňujeme na 
všetko, čo sa týka pustenia pe-
ňazí z rúk (požičanie, odlože-
nie, schovanie, nestrážené no-
senie a pod.), už by ste ich viac 
nemuseli vidieť. Zbytočne 
vám vyletí hore komínom väč-
šia suma peňazí, ktoré by ste 
mohli zužitkovať oveľa roz-
umnejšie, preto si každú 
závažnejšiu transakciu dobre 
premyslite. Podozrievavosť a 
kalkulovanie je tu veru na 
mieste. Platí to aj v pracov-
nom smere, pokiaľ máte na 
starosti pokladňu alebo finan-
cie ako také (banka a pod.).

  Vydýchnite si, už nemusíte 
kalkulovať do posledného cen-
tu, všetko pre tento týždeň, ako 
aj najbližšie obdobie, vám bu-
de po finančnej stránke vychá-
dzať. Máte otvorené možnosti, 
ako sa k peniazom dostať, 
záleží už len na vašej šikovnos-
ti. Prilepšiť si môžete aj vďaka 
druhej práci, ktorá vám bude 
ponúknutá – tu je však potreb-
né prehodnotiť časové hľadis-
ko. Kúpte si žreb, prípadne 
viac zaostrite oči a v domác-
nosti a aj na verejnosti uvidíte 
„zapotrošené“ peniažky, ktoré 
sa môžu stať vašimi (aj malý 
peniaz je peniaz, nepredchá-
dzajte svojimi veľkými očami 
realite, ale kto vie?).  

  Prichádza správny čas na 
zmeny všetkého druhu. Neboj-
te sa ani povestného ticha pred 
búrkou, ktoré si vôbec nevys-
vetľujte v negatívnom vý-
zname. Búrku, ktorá sa rúti 
do vášho života vnímajte z po-
zitívnej stránky – prinesie 
čerstvý závan, sviežosť a pre-
čistenie vzduchu. Obohaťte 
svoj slovník o striktné a jedno-
značné nielen áno, ale aj NIE. 
Nebojte sa pozrieť smelo do 
budúcna, kde sa vám črtá 
všetko v ružovejších farbách. 
Na pozore sa majte pred 
nenávisťou, neprajnosťou a 
nepriateľmi, o ktorých viete. 
Menšie, ale nezanedbateľné, 
„pozor“ sa vám podkladá pri 
tom, aby ste nepodkopali vo 
väčšej spoločnosti sami seba, 
čím sa nechcene postaráte o 
úplné zhodenie sa.    

  Láska je vo vzduchu a neob-
chádza ani vaše znamenie. Za-
milovanosť a lásku si treba 
stále pestovať a zalievať. Ve-
nujte sa počas týchto dní o 
niečo viac svojim srdcovým a 
tým aj emočným záležitos-
tiam. Nič neodkladajte na 
„potom“. Tí z vášho zname-
nia, ktorí z neho vytŕčajú s o 
niečo väčšou tendenciou vlast-
níctva, by si mali uvedomiť, že 
ľudí a ich city sa vlastniť nedá 
– neduste svojich partnerov, 
inak v nich podnietite túžbu 
zdupkať z tohto, pre nich du-
sivého vzťahu. Pod kontrolou 
majte žiarlivosť.   

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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Počas víkendu máme čas na od-
dych od zhonu počas pracovné-
ho týždňa. Dva voľné dni sú aj 
časom, ktorí môžeme naplno 
prežiť s rodinou. Pre mnohých 
aktívnych športovcov to ale 
platí len z polovice. Spravid-
la v nedeľu sú s rodinou len 
dopoludnia a večer, zvyšok 
dňa trávia na športoviskách 
či na cestách. 
„Hovorí sa, že všetko zlé je 
na niečo dobré - konečne 
máme čas na svoje rodiny, 
môžeme sa troška poza-
staviť, pretože žijeme ne-
skutočne rýchly život v 
dobe, keď niet času na nič. 
Ale áno, je logické, že atmo-
sféra futbalu mi chýba. 
Chýbajú mi tréningy a 
zápasy, no na druhej strane 
musím povedať, že zdravie 
je prvoradé a najdôležitej-
šie,“ povedal nám tréner a 
hráč Attila Nemčok, ktorý 
na jeseň v V. lige. sk. D 
viedol z pozície trénera TJ 
Vinohrad Čebovce. Okrem 
toho, že nám tiež povedal aj 
niečo o tom, ako sa jeho muž-
stvu darilo v prerušenej sezóne, 
pýtali sme sa najmä na jeho 
doterajší futbalový život. Fut-
bal si mohol pred niekoľkými 
rokmi užívať v Dukle Banská 
Bystrica, neskôr v Balašských 

Ďarmotách a niekoľko úspe-
chov dosiahol aj ako hráč a tré-
ner ŠK Vinica. Attila Nemčok 
nám porozprával o svojich pr-
vých futbalových krokoch, o 
tom, aké skúsenosti mu dalo 

pôsobenie v spomínanej B. Bys-
trici či u našich južných 
susedov, o vážnych zranenia, 
ktoré ho v jeho aktívnej kariére 
sprevádzali, ktorým mužstvám 
fandí i to, či k futbalu vedie aj 
svojich dvoch synov. Attilovi aj 

touto cestou ďakujeme za roz-
hovor, prajeme mu najmä pev-
né zdravie, mnoho ďalších fut-
balových úspechov a rovnako 
tak aj to, aby sme sa čo najskôr 
stretávali každú nedeľu na ih-

riskách v našom regióne.

 Futbalovej verejnosti z 
nášho okresu ťa výraznej-
šie predstavovať nemusí-
me, ale predsa, ak by si sa v 
úvode predstavil sám.
„Volám sa Attila Nemčok, 
mám 34 rokov a pochá-
dzam z Neniniec. Som 
šťastne ženatý s manželkou 
Gabikou a bývame vo Vini-
ci. Máme dvoch chlapcov - 
starší Benett ma 7 rokov a 
mladší Olivér ma 5 rokov.“

 Aké boli tvoje začiatky s 
futbalovou loptou? Kto ťa 
k nemu doviedol?
„K futbalu ma viedol môj 
otec a starý otec, ktorí ma 
podporovali odmalička. Ta-
kisto som mal šťastie, pre-
tože ešte moja generácia 

trávila extrémne veľa času na 
ihrisku, kde sa vytvorila vo mne 
láska k futbalu a tá trvá do-
dnes. Musím spomenúť chlap-
cov, s ktorými som na ihrisku 
vyrastal a ktorí dodnes patria k 
mojim najlepším kamarátom - 

sú to takisto výborní futbalisti 
Marián Berec a Kristián Lend-
vai.“

 Kto bol tvoj prvý tréner a v 
akom klube? Na akých pozí-
ciach si začínal hrávať, a kde si 
sa cítil na ihrisku najlepšie?
„S futbalom som začínal v rod-
ných Neninciach, kde bol tréne-
rom Zolo Híves. V žiackych 
kategóriach som pôsobil ešte v 
maďarskom Váci a v Baníku 
Veľký Krtíš. Hrával som útoč-
níka,  stredného záložníka, ne-
skôr aj krajného ofenzívneho 
hráča. Najlepšie som sa cítil ale 
na hrote, v blízkosti brány. Po-
zícia zakončovateľa, to bolo 
niečo pre mňa a myslím si, že sa 
mi na tejto pozícii aj celkom 
darilo.“

 V okrese nie je veľa futbalis-
tov, ktorí by hrávali aj za ban-
skobystrickú Duklu. Ako sa ti 
podarilo dostať sa tam, a ako si 
spomínaš na toto obdobie?
„Na toto obdobie spomínam 
veľmi rád. V Banskej Bys-
trici som aj študoval, a to na 

 Tréner a hráč ATTILA NEMČOK:

viac voľného času trávim s rodinou 
Futbalová atmosféra mi chýba, 
Výkonnostní športovci prežívajú už niekoľko mesiacov zvláštne obdobie. Miesta, kde sa doposiaľ sys-
tematicky pripravovali a trénovali, sú otvorené len s obmedzeniami, resp. sú úplne uzatvorené. Podu-
jatia, na ktorých dosahovali svoje úspechy, sú zrušené alebo presunuté. Neželaná, no povinná prestáv-
ka športových súťaží tak prináša čas na niečo, na čo ho mali doteraz menej. Venujú ho preto vo veľ-
kej miere rodine, od ktorej boli počas popoludní či víkendov odlúčení. Okrem toho, ale rovnako tak aj 
bilancujú, hodnotia a pripravujú sa na očakávaný reštart športových podujatí.

(Pokračovanie na str. 11)

A. Nemčok v drese 
ŠK Vinica, za ktorú 
nastrieľal desiatky gólov.

Selfie s brazílskym majstrom sveta 
z roku 2002. Cafú a Nemčokovci sa 
stretli v Maďarsku.

S TJ Vinohrad Čebovce mu jeseň nevyšla podľa predstáv.
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Obchodnej akadémii. V tomto 
meste som prežil krásnych šesť 
rokov a môžem povedať, že 
som tam nakukol do veľkého 
futbalu. Mal som možnosť vi-
dieť z blízka, ako to vyzerá vo 
svete futbalu, keďže dennoden-
ne som bol v kontakte s hráčmi, 
ktorí v našej lige, ale aj v repre-
zentácii, niečo dokázali. Z tých-
to skúseností ťaží človek veľmi 
dlho a má úplne iný pohľad na 
futbal a takisto na život. Je to 
krásna kapitola môjho futbalo-
vého života.“

 Následne si pôsobil aj v Ma-
ďarsku. Bolo na prístupe tréne-
rov resp. v niečom inom cítiť, 
že futbal robia v tejto krajine 
inak ako my, na Slovensku?
„Pôsobil som v Balašských 
Ďarmotách, a to spolu s Janom 
Geregaiom, ktorý je dnes bran-
károm TJD Príbelce. Hrali sme 
tam vtedy 3. ligu. Futbal v Ma-
ďarsku bol, a aj je iný. Aj táto 
skúsenosť bola veľmi užitočná 
pre môj futbalový rast, pretože 
sme tam trénovali aj päťkrát do 
týždňa. Mal som vtedy 19 rokov.“

 Čo by si označil za tvoje naj-
väčšie futbalové úspechy, na 
ktoré vždy rád spomínaš?
„V dorasteneckej kategórii sme 
skončili v prvej lige s Duklou 
na 4. mieste a považujem to za 
úspech, pretože som v tej silnej 
kategórii hrával pravidelne. Ta-
kisto za úspech považujem po-
stup s Vinicou z V. ligy do IV. li-
gy, kde som mužstvu pomáhal 
svojimi gólmi. Za tých šesť či 
sedem sezón som v drese Vinice 
nastrieľal v súťažných zápasoch 
okolo 100 gólov. Úspech je aj po-
stup do 3. kola Slovenského po-
hára a zápas so Slovanom Brati-
slava vo Vinici, kde nás prišlo 
povzbudiť 2500 divákov. Toto je 
už ale trénerský úspech.“

 Hovorí sa, že športom k 
trvalej invalidite a ty by si o 
tom vedel rozprávať...
„Žiaľ, pri tejto otázke by som 
asi vedel zaplniť celú stranu 
Pokroku. Ako žiak som mal 
zlomenú ruku, po ktorej ma 
museli operovať.  Keď som mal 
25 rokov, v zápase s Čebovcami 
som si zlomil opäť ruku a to 
tak nešťastne, že som musel 
podstúpiť ďalšie tri operácie. 
Ako 27-ročný som si roztrhol 
krížny väz. Nasledovali dve 
operácie, plastika, menisky mi 
operovali v oboch kolenách. 
Zranenia ma teda, žiaľ, neob-
chádzali. Mal som smolu v naj-
lepších rokoch, keď sa mi ex-
trémne darilo, tak som si roztr-
hol krížny väz v kolene, ktorý 
ma vyradil na viac ako rok.“

 Prispeli práve zranenia k to-
mu, že si sa v pomerne mladom 
veku začal venovať aj tréner-
stvu?
„Zranenia určite prispeli k to-
mu, že som sa ako 27-ročný stal 
trénerom Vinice, ktorá vtedy 
hrala IV. ligu. Futbal milujem 
odmalička a práca trénera ma 
napĺňa, aj keď robiť dedinský 
futbal nie je vôbec jednodu-
ché.“

 Futbalová verejnosť ťa vní-
ma ako šikovného zakončova-
teľa s dobrou kopacou techni-
kou – odovzdávaš svoje skúse-
nosti aj mladším generáciam?
„Určite sa snažím svojim 
zverencom odovzdať všetky 
svoje skúsenosti, ktoré som po-
čas svojej kariéry nadobudol. 
Venujem sa všetkým hráčom, 
ktorých mám v kádri, nerobím 
rozdiely, či je to útočník, zálož-
ník alebo obranca. Je pre mňa 
veľmi dôležité, aby hráči pod 
mojim vedením napredovali.“

 Vedieš svojich k synov k fut-
balu, resp. k inému športu?

„Moji synovia kopú do lopty od 
svojich prvých krokov. Ako 
som už spomínal, majú 5 a 7 
rokov. Starší Benett hráva za 
prípravku Vinice a mladší Oli-
vér má takisto predpoklady na 
to, aby bol z neho futbalista. 
Pre mňa je ale najdôležitejšie 
to, aby mali radosť z toho, čo 
robia, ak to bude na futbalo-
vom ihrisku, tak ich budem 
podporovať takisto ako mňa 
podporovali moji rodičia.“

 Na jeseň si sedel na lavičke 
Čeboviec, kde pôsobíš ako tré-
ner už dva roky. Ako by si ju 
zhodnotil?
„Jeseň 2020 nám nevyšla podľa 
našich predstáv. Chýbali neja-
ké body s ktorými sme viac-
menej počítali a ktoré sme rok 
predtým na svojom konte už 
mali. Sezóna bola ale vyrov-
nanejšia ako predošlá a v lige 
bolo viac kvalitných mužstiev, 
ktoré sa na nás pripravovali a 
chceli sa vyhecovať. Preto sme 
to nemali vôbec jednoduché.“

 Ak sa ešte vrátime k minulo-
ročnej jari - ako dlho trvalo, 
kým ste ako lídri tabuľky 
vstrebali na jar 2020 informá-
ciu, že sezóna je anulovaná? 
Aký to bol pocit?
„Odohrali sme fantastickú 

jeseň, vyhrávali sme jeden zá-
pas za druhým, herne a výsled-
kovo všetko klapalo, urobili 
sme kvalitnú zimnú prípravu, 
vyhrávali sme zápasy so štvrto-
ligovými súpermi a zrazu pri-
šiel šok v podobe zrušenia sezó-
ny. Bola to facka, ktorá určite 
zanechala stopy aj v tejto jesen-
nej časti. Chlapci aj vedenie a 
samozrejme aj ja, sme boli, veľ-
mi sklamaní z tohto rozhodnu-
tia zväzu.“

 Kto je tvoj najobľúbenejší 
hráč, ktorý klub a ktoré národ-
né mužstvo? Mal si možnosť vi-
dieť svetových futbalistov aj v 
nejakom zápase naživo?
„Mám dve mužstvá, ktorým 
fandím. V Anglicku je to Man-
chester United a v Španielsku 
Real Madrid. Som veľmi rád, 
že žijem v dobe, keď mám 
možnosť vidieť hru Messiho, 
Ronalda, Lewandovskeho - sú 
to hráči, ktorí sú na vrchole už 
viac ako desaťročie a podávajú 
extra výkony. Prvé Majstrov-
stvá sveta vo futbale, ktoré som 
sledoval, boli tie v roku 1994 v 
USA a odvtedy fandím Brazílii. 
Pred dvoma rokmi som bol v 
Manchestri, kde som mal mož-
nosť vidieť Ibrahimovica, Pog-
bu, Lukakua, De Geu a ďal-
ších.“

 Futbal v obciach bojuje s 
nedostatkom nielen financií, ale 
aj mladých hráčov, záujem o 
šport u mladej generácie nie je 
taký, ako pred rokmi. Dá sa 
tento stav, podľa teba, ešte na-
praviť?
„Dúfam, že sa dá napraviť, ale 
som skôr skeptický. Detí, ktoré 
chcú športovať, chcú hrať fut-
bal, je menej a menej. Financií 
v mestách a v obciach aj kvôli 
korona kríze taktiež bude po-
menej a veľa klubov sa s touto 
situáciou nebude vedieť vyrov-
nať. To, žiaľ, môže viesť k záni-
kom klubov.“

-Text: ŠK, 
foto: archív A. Nemčok-

(Dokončenie zo str.10)

So svojimi čebovskými zverencami sa vlani 
zúčastnil niekoľkodňového zimného sústredenia.

Attila Nemčok pôsobil aj v doraste Dukly Banská Bystrica. So starými 
známymi sa znovu stretol po niekoľkých rokoch v lete na exhibičnom zápase.
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 Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.       np – 237

 Kúpim prerobený jednoiz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
Podmienkou je väčšia kuchy-
ňa, kvalitné vymenené ra-
diátory a podlahy. 
 0910 664 145.       np- 260 

 Dáme do prenájmu nie-
koľko 1-izbových bytov vo 
Veľkom Krtíši. 
Inf. Ing. Chamula  
 0905 358 389.        np - 281

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

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

Dám do podnájmu 
čiastočne zariadený 

byt v centre 
Veľkého Krtíša. 

 0902 302 102

np
 – 

31
3 

np
 - 

33
8

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

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

 Predám 1 – izbový slnečný 
byt na B. Nemcovej 13 vo V. 
Krtíši, VII. poschodie. Bez-
pečnostné dvere + plastové 
okná. Cena 25 000 €, prípad-
ne dohoda. 
 0911 245 920.        np – 345

 Predám 2 – izbový byt v 
centre V. Krtíša – vhodný na 
bývanie i na podnikanie. 
 0907 660 668.        np - 384

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

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

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

 Prenajmem 1 – izbový byt 
1 osobu na Novohradskej vo 
V. Krtíši, čiastočne zariade-
ný. Cena 270 €/mesiaca, vrá-
tane energií. Zn. Depozit 1 
mesiac.  0907 683 232  
od 9.00 – 16.00 hod.  np – 415

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

 Súrne vymením 1-izbový 
vystierkovaný byt s plastový-
mi oknami na Novohradskej 
ulici za 2-izbový byt s balkó-
nom na Venevskej. Rozdiel 
ceny doplatím v hotovosti.
 0907 513 973.       np – 342

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt. 
 0907 313 238.      np – 420
 
 Prenajmem od 1. 2. 2021 
kompletne zariadený 1 – iz-
bový byt vo V. Krtíši na Ul. 
SNP č. 3. Nájomné vrátane 
energií je 300 €/mesačne. 
 0908 489 126.       np – 423

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

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

 Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, váľandu s 
úložným priestorom, ku-
chynský stôl, konferenčné 
stolíky, stoličky, skriňu, lavič-
ku na cvičenie, 2 invalidné 
vozíky. Veľké koberce – 
nové. Zn. Všetko lacno. Kú-
pim doma tkaný behúň 2,5 - 
3 m. 
  0907 513 973.      np - 341

 Predám zariadenia do by-
tu.   0907 813 934.  np – 312

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

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

Zariadenie
do domácnosti a firmy

Š p o r t

   Drevo pelety

 Predám štiepané 
palivové drevo 
napílené 
na klátiky.

 0902 298 511  

np
 –3

27

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

 0905 256 428     np - 328

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo.

Kúpim 

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

n
p

 -
 7

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

np – 364    0905 790 110

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

 Predám naštiepané drevo, 
prípadne polienka. 
 0949 218 249.        np – 428  

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

 Predám králiky – kali-
fornské, burgundské. Barany 
francúzske, okrasné holuby a 
exotické vtáctvo.  
 0911 154 680.        np - 383

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

 Predám vlaňajšie kohúty a 
králiky. 
 0911 154 680.       np – 417

 Predám dva orechy – stro-
my na vypílenie. 
                Cena dohodu. 
 0949 218 249.        np – 357
 

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

29
8

  Chovateľstvo

np – 425

Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné 
aj sadbové a cibuľu. 

  0907 317 220 

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

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

 Predám jablká – jonatán-
ky, chemicky neošetrované.      
            Cena 0,60 €/kg.  
 0910 799 640.        np - 404

 Ponúkam mrvenú kukuri-
cu na predaj.  Cena dohodou. 
 0905 358 070.       np – 405

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

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

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

 Hľadám prácu v strojár-
skej výrobe – alebo inde. 
Ponúknite. 
 0949 149 035.        np – 419

 Hľadám si prácu ako 
strážnik alebo skladník. 
Mám 63 rokov – nastúpiť 
môžem hneď. 
 0905 409 431.         np - 427

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 377

B u r z a 
p r á c e

 Hľadám prácu ako opa-
trovateľka starších ľudí. 
Som zodpovedná, flexibilná, 
trpezlivá, mám desať ročnú 
prax v zahraničí. 
 0917 642 076.        np – 275

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

np - 346 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA CHLADNÉ DNI:

np
 - 

36
2

stavebného materiálu
a sťahovanie dodávkou
Fiat Ducato v rámci SR. 
   

 0904 016 735
np – 391

Rozvoz tovaru,

np – 406

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

np – 421

  0908 627 952.  

np
 –
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Poľovníctvo 
rybárstvo

 0915 859 376
np – 380

Prerábky rodinných 
domov, bytových 
jadier, sadrokartón, 
obklady, plávajúce 
podlahy, drobné 
drevostavby.  
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Počet zomretých v roku 2020 
výrazne prekonal päťročný 
priemer najmä v októbri a no-
vembri. Takmer celý prírastok 
sa prejavil u seniorov (vo veku 
65 a viac). Najvyšší nárast po-
čtu zomretých viac ako o polo-
vicu nastal v novembri v Tren-
čianskom a Prešovskom kraji.
V priebehu novembra minulé-
ho roka zomrelo na Slovensku, 
podľa predbežných údajov, 
spolu 5 842 osôb, čo je o takmer 
tretinu viac ako bol počet zo-
mretých v priemere za jedenás-
ty mesiac predošlých päť rokov 
(roky 2015 až 2019). Rovnako 
počas októbra zomrelo na Slo-
vensku 5 277 osôb, čo bolo o 20 
% viac ako priemer októb-
rových dát za predošlých päť 
rokov.
Vyšší počet zomretých sa preja-
vil veľmi mierne od augusta, 
ale výraznejšie v jesenných me-

siacoch. V súhrne od začiatku 
roka do konca novembra zo-
mrelo v SR 51 276 osôb, čo je o 
1 600 až 3 900 osôb viac ako v 
posledných piatich predošlých 
rokoch za rovnaké obdobie. Re-
álne v súhrne narástol počet zo-
mretých o necelých 5 % - pre-
tože najmä od začiatku roka až 
do júna v krajine zomieralo  
mesačne menej ľudí ako je 
priemer predošlých piatich ro-
kov (s výnimkou marca) a v jú-
li, v auguste či septembri to bo-
lo len mierne viac.
„Údaje o zomretých za skon-
čený mesiac Štatistický úrad 
SR zhromaždí a spracuje v 
priebehu dvoch mesiacov. Aby 
sme obmedzili a vyvrátili šírené 
nepravdivé hoaxy a dezinfor-
mácie, zverejňujeme predbežné 
dáta za november v predstihu. 
Decembrové predbežné dáta 
budú dostupné začiatkom feb-

ruára a definitívne údaje za 
celý referenčný rok 2020 v mar-
ci 2021,“ spresnila Zuzana Pod-
manická, riaditeľka odboru 
štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.
Vyšší počet zomretých sa podľa 
predbežných dát prejavil len 
veľmi minimálne vo vekovej 
skupine do 64 rokov, ale výraz-
ne vo vekovej skupine 65 rokov 
a starší, a to najmä na jeseň. V 
novembri bolo vo vekovej 
skupine seniorov (65 r. a viac) 
celkovo o 47 % viac zomretých 
ako v priemere za posledných 
päť rokov, v októbri to bolo o 
27 % a v septembri o 8 %.

Úmrtnosť narástla 
najmä v Prešove

 a Trenčíne 
Z pohľadu regiónov sa situácia 
podstatne líšila najmä v októbri 
a novembri 2020. Niekoľko re-
giónov sa dostalo v novembri až 
na úroveň o polovicu vyššiu ako 
za predošlé roky. Najvýraznejší 
prírastok zomretých bol v no-
vembri v Trenčianskom kraji a 
Prešovskom kraji a to o 59 %, 

potom v Žilinskom kraji a v Tr-
navskom kraji, kde počet zo-
mretých prekonal priemer po-
sledných päť rokov o 44 %, 
resp. o 43 %. V Košickom kraji 
to bol nárast v novembri o 30 
% oproti predošlým piatim 
rokom a v Banskobystrickom 
kraji o 25 %. V trinástich 
okresoch nášho kraja zomrelo 
v rokoch 2015 až 2019 v 
priemere každý rok 5 848 ľudí, 
no v tomto roku to bolo dokopy 
až 6 557 obyvateľov BBSK. Na 
konci rebríčka rastu počtu zo-
mretých bol Bratislavský kraj, 
v ktorom počet zomretých stú-
pol počas jedenásteho mesiaca 
minulého roka o 9 %.
Štatistické dáta o zomretých 
spracúva ŠÚ SR tak, že dáta sú 
fyzicky doručené do ŠÚ SR na 
formulároch „List o obhliadke 
mŕtveho a štatistické hlásenie o 
úmrtí“, kde sú poznačené zá-
kladné informácie o zomretom, 
vrátane príčin smrti. Formulá-
re poskytuje po skončení kaž-
dého mesiaca približne tisíc 
matrík v SR, ktoré majú dáta o 
zomretých z takmer 3000 miest 
a obcí SR.
                - ŠK, zdroj: ŠÚ SR, -

Štatistický úrad vyvrátil nepravdu o počtoch úmrtí
V polovici januára vystupoval v politickej relácii na obrazovkách 
súkromnej televízie významný podnikateľ zo stredného Sloven-
ska, ktorý divákom predostrel nepravdivú informáciu, podľa kto-
rej na Slovensku napriek pandémii nestúpol počet úmrtí. Štatistic-
ký úrad Slovenskej republiky sa preto rozhodol v predstihu 
zverejniť štatistiku, ktorú inokedy vydáva začiatkom jari.



POKROK 17  25. január 2021

Aj my, dospelí,  máme radi dar-
čeky. Je v nich ukrytá láska, 
záujem, starostlivosť, radosť, 
vedomie, že niekomu na nás 
záleží. Dary dané z lásky. A ten 
najväčší, daný nám od Boha, 
ten môže priniesť nielen radosť 
a lásku do nášho srdca, ale i 
úplne nový život, zmierenie s 
Bohom a svetom okolo nás.
Všetky ostatné darčeky sú sú-
časťou Vianoc len preto, že Boh 
dal ľudstvu na prvé Vianoce 
dar nekonečnej lásky – Ježiša. 
Boh to s tými darčekmi od-
štartoval a my pokračujeme v 
„tradícii“. 
Preto sme sa aj my, žiaci 8. A 
triedy Základnej školy, A. H. 
Škultétyho vo Veľkom Krtíši 
rozhodli na podnet pani učiteľ-
ky triednej Mgr. Evy Rozkošo-
vej obdarovať niekoho, kto naj-

krajšie sviatky roka nemôže 
stráviť v kruhu svojich najbliž-
ších. Niekoho, komu aj drobná 
maličkosť vyčarí úsmev na tvá-
ri a zahreje srdiečko radosťou 
a šťastím.
Triedna pani učiteľka dostala 
skvelý nápad, obdarovať klien-
tov  v zariadení pre pre senio-
rov vo veľkokrtíšskej nemoc-
nici. Každý z nás prispel neja-
kým darčekom. S čím nám 
ochotne pomáhali naši rodičia. 
Pani učiteľka sa skontaktovala 
s pani Hárendácsikovou, pra-
covníčkou zariadenia a 22. 12. 
2020 dohodla stretnutie, na kto-
rom by sme potešenie v balíč-
koch mohli odovzdať. Bohu-
žiaľ, kvôli situácii, ktorá vládne 
všade okolo nás, sme starkých 
navštíviť nemohli. Stretli sme 
sa pred nemocnicou, kde na nás 

čakal milý a ústretový personál 
zariadenia. 
Darčeky sme odovzdali a s 
dobrým pocitom, že niekomu 
urobíme radosť, sme odchá-
dzali domov, samozrejme 
zvedaví na fotky, ktoré nám 
sľúbili. Keď sme ich uvideli, 
naša radosť bola neopísateľná. 
To, čo sme videli na tvárach 
starkých, tak dlho odlúčených 
od svojich najbližších, hovorilo 
jedno: „Ďakujeme, pani učiteľ-
ka, za skvelý nápad, ďakujeme, 
milý personál, za ochotu spolu-
pracovať.“ Všetci sme sa zhodli 
na tom, že to nebolo posledný 
krát. 

Milí naši starkí, prajeme vám, 
aj keď zatiaľ na diaľku veľa 
zdravíčka, spokojnosti, sily, ra-
dosti a každý jeden deň v 
novom roku dôvod na úsmev. 
Tešíme sa na čas, kedy vás bu-
deme môcť navštíviť osobne a  
odovzdať darček priamo do va-
šich rúk a povedať pár milých 
slov.

Láska v škatuli od topánok 
Bodka za Vianocamiako

Keď sa pýtame detí, na čo sa na Vianoce najviac tešia, sú úprimné. 
Na nič sa nehrajú. Nesnažia sa hľadať tú správnu odpoveď. Pove-
dia bez rozmýšľania: ,,Na darčeky, na to, čo bude pod strom-
čekom!“ A to je úplne v poriadku. Veď Vianoce sú o daroch. Tých, 
čo dávame, tých, čo dostávame a tých, čo sme dostali.

 – VAŠI ŽIACI 8. A triedy zo ZŠ, A. H. Škultétyho, V. Krtíš 
s našou pani učiteľkou Mgr. EVOU ROZKOŠOVOU – 

Priatelia moji, prajem vám šťastný 
nový rok 2021, v ktorom sa nám podarí 
úspešne vyriešiť a dotiahnuť do konca 
všetko začaté a zároveň svedomito a od-
hodlane pokračovať v dlhodobých 
cieľoch, ale aj začať čokoľvek nové, po 
čom túžime a čo nás bude vnútorne na-
pĺňať, či držať nás nad vodou a pri 
zmysloch po celý rok a ešte ďalej. A 
keďže my, ľudia, sme nebeské bytosti, 
starajme sa nielen o naše telá a živoby-
tie, ale aj o našu dušu, na ktorú veľa-
krát  v zhone udalostí zabúdame. Zabú-
dame však na to, že duša je práve to, 

kým skutočne sme a telo je jej verným odrazom. Nájdime preto v 
sebe odvahu, silu a odhodlanie pracovať na sebe samých, pretože 
pokiaľ sa nám podarí upratať dlhoročné usadeniny v sebe, podarí 
sa nám spoločne upratať a zmeniť aj svet k lepšiemu miestu pre 
život. Vydržme spoločne hlavne v zdraví prekonať tieto zvláštne 
časy a neklesajme na duchu. Naopak, trénujme svoju trpezlivosť a 
pevnú vôľu, hoci sa to zdá byť úloha neľahká, zoberme to ako vý-
zvu, ktorou život sám o sebe koniec koncov je. Ak bol rok 2020 
rokom prevratov, možno bude rok 2021 rokom návratov - k sebe 
samým, či k životu, ktorý tak milujeme... samozrejme s novým 
prístupom a poznaním. Nuž, kto vie? Keby nebolo pandémie, tak 
to máme každý vo vlastných rukách, avšak teraz je to v rukách 
nás všetkých... Hovorí sa predsa, že sme vždy len jedno rozhodnu-
tie od zmeny života. 
                  A preto, neváhajme! 

Hoci už z nového roku ubehli prvé dni a týždne, slová 
mladého úspešného režiséra DOMINIKA GYÖRGYA  sú 

a budú ešte dlho aktuálne a stoja za zamyslenie. 

Skúsme vydržať tieto zvláštne časy

VÁŠ DOMO 

►25. január - Sviatok Obráte-
nia Pavla je známy aj ako Deň 
superpranostík. Podľa našich 
predkov počasie v tento deň 
signalizovalo pozitívne alebo 
negatívne prognózy na celý 
rok. 
►26. január - Medzinárodný 
deň colníctva bol vyhlásený v 
roku 1983 na počesť výročia 
prvého zasadnutia Rady pre 
colnú spoluprácu. 
► Svetový deň lepry vyhlásila 
Svetová zdravotnícka organi-
zácia – WHO a pripomína sa 
od roku 1953. Tento deň nám 
vytvára príležitosť uvedomiť si 
neustálu prítomnosť chronic-
kej infekčnej choroby lepry, 
ktorá je známa aj pod názvom 
Hansenova choroba. Leprou  
stále trpia asi  3 milióny ľudí. 
►27. január - Svet si v tento 
deň pripomína utrpenie šies-
tich miliónov Židov, ktorí boli 
obeťami holokaustu počas dru-
hej svetovej vojny. Vyhlásilo ho 
Valné zhromaždenia OSN 1. 
novembra 2005 na počesť 
oslobodenia najväčšieho nacis-
tického vyhladzovacieho tábo-

ra Auschwitz - Birkenau 
(Osvienčim) v roku 1945. V 
tento deň je potrebné si uvedo-
miť poučenie z tejto tragédie, 
ktorá sa nikdy nesmie zopa-
kovať.
►28. január - Medzinárodný 
deň mobilizácie proti jadrovej 
vojne. Pripomína sa od roku 
1986 na základe rozhodnutia 
Svetovej rady mieru, ktorá je 
členom OSN. 
► Európsky deň ochrany 
osobných údajov bol vyhlásený 
Radou Európy a slávi sa od 
roku 2007. Ide o poukázanie na 
práva ľudí v oblasti ochrany 
osobných údajov, ktoré sú sú-
časťou nášho súkromia. V 
súčasnosti sú naše osobné úda-
je v elektronickej podobe často 
i bez nášho vedomia uložené v 
najrôznejších databázach. Ten-
to deň nám dáva príležitosť 
porozumieť právam pri ochra-
ne osobných údajov, aké osob-
né údaje sú od nás zbierané a 
spracované, ich dôvod a riziká 
pri nelegálnom nakladaní s 
osobnými údajmi.

V najbližších dňoch si pripomíname 

Meniny majú: 25. 1. Gejza; 26. 1. Tamara, Tamia; 27. 1. Bohuš; 
28.1. Alfonz, Alfonzia; 29.1. Gašpar;  30.1. Ema, Emma; 31.1.  Emil. 
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 R ô z n e
 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 

– 2
92 Predám nový tyčový 

vysávač zn. ROVUS. 
 0907 850 917.    np – 429  

V pondelok 18. januára boli 
príslušníci HaZZ zo stanice v 
Modrom Kameni privolaní na 
Ulicu Boženy Němcovej do Veľ-
kého Krtíša. Zdravotnej zách-
rannej službe tu privolaní hasi-
či pomáhali pri transporte pa-
cienta v ohrození života do sa-
nitného vozidla. Príslušníci na 
mieste zásahu transportovali 
postihnutú osobu prostredníc-
tvom evakuačných nosidiel do 

sanitného vozidla, ktoré násled-
ne zabezpečilo transport do 
zdravotníckeho zariadenia.
Zo širšieho centra Veľkého Kr-
tíša bolo v utorok na poludnie 
vidieť stúpať dym. Bolo to z 
požiaru drevárne a strechy 
rodinného domu na Ul. A. H. 
Škultétyho. Operačný dôstoj-
ník vyslal na zásah automobil 
hasičskej záchrannej služby a 
cisternový automobil so 6 prí-

slušníkmi. Tí po príchode na 
miesto zásahu našli dreváreň v 
pokročilom štádiu horenia a 
časť strechy rodinného domu, 
na ktorý sa požiar rozšíril. Prí-
slušníci požiar uhasili s použi-
tím jedného vysokotlakového 
prúdu vody z cisternového au-
tomobilu a následne priestor 
prekontrolovali s použitím ter-
mokamery. Pri požiari sa ne-
zranila žiadna osoba, príčina 
požiaru je v štádiu šetrenia.

Hasiči 150 pri nehode, požiari aj asistencii záchranárom

- Z informácií pplk. Ing. D. DRIENOVSKÉHO spracoval Š. KOČI, foto: HaZZ, -rh-

Neskôr, v ten istý deň zasahova-
li veľkokrtíšski hasiči aj pri do-
pravnej nehode, ku ktorej došlo 
na Lučeneckej ulici vo V. Krtíši. 
V čase príchodu príslušníkov 
HaZZ sa osobné motorové vozi-
dlo nachádzalo prevrátené na 
streche mimo vozovky a účast-
níci nehody sa nachádzali mimo 
vozidla bez známok zranenia. 
Príslušníci na mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ odtiahli vozidlo na bezpečné 
miesto. Pri dopravnej nehode sa 
nezranila žiadna osoba.

Požiar na Škultétyho ulici vo V. Krtíši zničil mladej rodine 
dreváreň a časť strechy rodinného domu.   

np – 409
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KONTAKT: 0474831107
dosslovakia@procomp.sk,

Výroba a predaj stavebného reziva, predaj drevených obkladov, farieb, 
OSB, strešných krytín, zvodov, v ponuke aj impregnácia a hobľovanie. 

Výroba  a predaj suchých drevených WC na stavbu, chatu či záhradu, drevených 
udiarni, vyvýšených záhonov, búd pre psov, posedov, drevených sedení.    

VEĽKÝ KRTÍŠ

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

 

0905 270 389

STEEL SHOES AND BOOTS
Navštívte nás na ulici ŠKULTÉTYHO 91 vo Veľkom Krtíši
pri čerpacej stanici SHELL 0915 816 585

OCHRANNÉ PRACOVNÉ 
PROSTRIEDKY Pracovná obuv

Pracovné odevy
Reflexné odevy
Ponožky
Termoprádlo
Zimné bundy
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