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O svoje miesto ,,na slnko“ sa usiluje a po-
kračuje v dlhoročnej tradícii poskytovania 
reštauračných služieb Fontána v Želovciach. 
Okrem toho, že poskytuje stravu pre žiakov 
tunajšej základnej školy, študentom Spojenej 
školy, seniorom i ostatnej verejnosti,  ponúka 
aj kompletné reštauračné služby. Zaujímalo 
nás, ako sa darí ,,prežiť“ v súčasnosti, ktorá 
je ovplyvňovaná kovidom. Odpovedala nám 
manažérka zariadenia Katarína Samson. 
,,Reštaurácia Fontána v Želovciach má 
už svoju tradíciu a uskutočnilo sa v nej 
množstvo rôznych kultúrnych a spolo-
čenských akcií, varí obedy pre žiakov i 
seniorov a je otvorená aj pre verejnosť. 
Zároveň máme eminentný záujem, aby 
priestory Fontány boli využívané tak 
ako v minulosti na organizovanie sva-
dieb, krstín, karov a rôznych ďalších 
spoločenských či rodinných podujatí. 
Novinkou nášho reštauračného zariade-
nia je aj možnosť objednania si rôznych 
mís podľa výberu zákazníka. Ide nielen 

o klasické – šalátové misy, ale aj také, 
ktoré si sám zákazník vyskladá podľa 
vlastnej chuti.  V našej ponuke sa už ob-
javili  misy, ako napríklad: syrové, mä-
sové, zeleninové – vo forme rolád, 
jednohubiek, či kombinované. Okrem 
toho poskytujeme aj jedlá obľúbenej ta-
lianskej kuchyne a to pizzu a zeleninové 
šaláty. Máme pripravené tematické me-
nu na jeseň  kačacie hody a plánujeme 
robiť aj ďalšie kultúrne a spoločenské 
podujatia, ak nám to aktuálna epidemi-

ologická situácia umožní. 
Ide o akcie ako:  Valentín, Silvester, ve-
čierky so živou hudbou, maškarný ples 
a iné, ktoré sa v súčasnom období ne-
môžu konať, v dôsledku čoho ľudia pri-
chádzajú o spoločenské kontakty a zá-
bavu pri dobrom jedle a hudbe. Posled-
né spoločenské podujatie sa vo Fontáne 
uskutočnilo pred niekoľkými týždňami, 
išlo o seniorský retro candr bál  (písali 
sme o ňom v čísle 39, zo dňa 27. 9. 
2021). Zaujímavosťou bolo to, že okrem 

klasického menu, dobového servírova-
cieho porcelánu a pohárov z obdobia 
konca minulého storočia, sa aj výzdoba 
a oblečenie obsluhy prispôsobilo týmto 
starým ,zlatým časom.´ Preto aj ďalšie  
rôzne  podujatia v našej réžií plánujeme 
okoreniť úpravou prostredia šitým na 
mieru konkrétnej akcie pre potešenie 
oka aj ducha! 
Snažíme sa tým docieliť, aby sa zákaz-
níci u nás cítili príjemne a aby popri zá-
bave zrelaxovali a oddýchli si od každo-
denných starostí.“
O tom, čo by obecná reštaurácia Fontána 
mohla ponúknuť Želovčanom, má svoju 
predstavu aj starosta obce Štefan Rimaj, 
ktorý všemožne podporuje každý zaují-
mavý nápad jej zamestnancov: ,,Záleží 
nám na tom, aby Fontána v našej obci fun-
govala, preto sme sa aj my pričinili o to, aby 
sme spríjemnili návštevníkom posedenie. 
Pripravili sme nové sedenie z paliet na tera-
se. Ešte pred zhoršením pandemickej situ-
ácie sme stihli zorganizovať letné kiná a tiež 
program pre deti Šašo Jašo a kúzelník.  Pod-
porujeme aj spoločenské a kultúrne poduja-
tia, v rámci ktorých by sme si chceli v bu-
dúcnosti do obce pozývať zaujímavé osob-
nosti z kultúrneho i verejného diania na Slo-
vensku. Už teraz sa tešíme na tieto stretnutia, 
ktoré by našim občanom priniesli ,kus veľ-
kého sveta´ a spríjemnili im popoludnia či 
večery.  Viac o nich sa dočítate v Pokroku 
a dozviete aj z ostatných médií.”  

Gastrosektor je po pandémii COVID-19 v nezávideniahodnej situácii, preto je zázrak, ak majitelia 
či zriaďovatelia prevádzok poskytujúcich stravovanie a ubytovanie, pristúpia k inovatívnym nápadom,  
či rozšíreniu služieb. Správni majitelia reštaurácií a ubytovacích zariadení sú si vedomí, že si musia udržať 
zákazníkov – konzumentov a stále byť krok pred svojou konkurenciou. Prispievajú k tomu nové jedlá zara-
dené na ich jedálnych lístkoch, či služby s pridanou hodnotou. Toto všetko prinesie zákazníkovi nový chuťový 
i vnemový zážitok, kvôli ktorému sa rád vracia na svoje obľúbené miesto.

 
Fontána chutného jedla a dobrých nápadov 

Do súťaže venujeme jednu zo Špeciálnych mís pre jedného z Vás – čitateľov. Stačí, ak vy-
strihnete kupón a napíšete naň správnu odpoveď a pošlete ju k nám, do redakcie na ad-
resu: POKROK, SNP č. 29, 990 01 Veľký Krtíš. Tešíme sa na vaše správne odpovede. 



Misa obsahuje 1 roládu / podľa vlastného výberu z možností: špenátová, kuracia roláda, syrová roláda alebo 
roláda z plnenej panenky,  Košík z lístkového cesta plnený kuracím mäsom 10 x ,   Syrové a kuracie guľky 
mix - 15 ks,  Bruscheta zo schwarzwaldskou šunkou - 10 ks,  Kanapky zdobené šunkou a salámou - 10 ks 

O čo hráte? - Misu v hodnote 30 € pre 5-8 osôb. 

Otázka znie: Kde sa nachádza reštaurácia, ktorá venovala do hry špeciálnu obloženú misu? 
Súťaž o misu podľa vlastného výberu z reštaurácie Fontána 

Meno : Adresa:

Mail.:
Tel. číslo:

Na tematické kultúrno - spoločenské 
akcie sa Fontána pripravuje dôkladne - 
všetko musí byť zladené - personál i 
prestieranie bolo dobové ako napríklad 
na nedávnom RETRO CANDR BÁLE. 

Špeciálna misa, ktorú môžete vyhrať 
aj vy - naši čitatelia. 

Prestieranie umocňuje dojem zo stolova-
nia a podporuje chuť na jedlo. 

Kačacie hody sú vždy vítaným spes-
trením menu každej reštaurácie.  
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Mesto Veľký Krtíš oznamuje 
občanom mesta, že správu a 
údržbu verejného osvetlenia 
vykonáva spoločnosť Miroslav 
Semerád FY ROOP, Veľký Kr-
tíš. V prípade, že vo Vašom 
okolí spozorujete výpadok 
osvetlenia alebo inú poruchu 
(poškodené stožiare, blikajúce 
svetlo a iné), ohláste poruchu v 
pracovné dni počas úradných 
hodín Mestského úradu na tel. 
č.  047/ 48 12 122,  047/48 
12 123, resp. mimo pracovných 
dní a po skončení pracovnej 

doby na tel. č.   0905 828 831 
alebo na e-mailovú adresu:
 verejne.vk@gmail.com. 
Pri nahlásení poruchy je po-
trebné uviesť miesto, kde sa 
dotknutý svetelný bod nachá-
dza a stručne opísať poruchu. 
Každý svetelný bod má svoje 
číslo a v prípade poruchy nám 
uľahčí prácu, ak ho viete na-
hlásiť. Pri nahlasovaní vždy 
hovoríte s konkrétnou osobou, 
ktorej môžete poruchu nahlá-
siť aj opisným spôsobom.

Chyba vo verejnom osvetlení? 

Ešte v roku 2018 sme informo-
vali o zámere Mesta Veľký Kr-
tíš vybudovať v centre mesta 
bezplatnú Wi-Fi sieť. Napo-
kon, po niekoľkých vynúte-
ných zdržaniach, sa projekt 
podarilo zrealizovať až v os-
tatných dňoch „Mesto V. Krtíš 
uzavrelo zmluvu so žiadosťou 
o nenávratný finančný pros-
triedok na projekt „WIFI pre 
Teba vo Veľkom Krtíši“, na zá-
klade ktorej bolo realizova-
ných šesť prístupových bodov 
pre bezplatné wifi pripojenie,“ 
potvrdila nám na začiatku ok-
tóbra asistentka primátora 
mesta Lucia Zvarová. Občania 

sa tak na mestskú „wifinu“ 
môžu prihlásiť na Námestí A. 
H. Škultétyho, v priestore za 
kultúrnym domom a aj v par-
ku s fontánou. V jeden mo-
ment môže byť na toto pripo-
jenie prihlásených až tristo uží-
vateľov, a to bez obmedzenia 
kvality a rýchlosti prenosu. 
„Wifi pripojenie bude k dis-
pozícii širokej verejnosti bez 
diskriminácie akejkoľvek sku-
piny obyvateľov mesta alebo 
jej návštevníkov. Všetky prí-
stupové body sa identifikujú 
ako „wifi pre teba“ a po úspeš-
nom pripojení sa každému uží-
vateľovi zobrazí ako uvítacia 

Na internet sa pripojíte aj v parku a pri fontáne 

stránka webová stránka mesta 
Veľký Krtíš. Prihlásiť je možné 
cez wifi: WIFI4YOU-VELKY-
KRTIS.SK,“ povedala L. Zva-

rová. Mesto sa na projekte za 
15-tisíc eur podieľalo spoluú-
časťou vo výške 5 %, a teda 750 
eur.                                      -ŠK-

Mestská sieť Wi-fi funguje aj v parku za Kultúrnym domom.

Obľúbený halloweensky po-
chod, s ktorým sa koniec októb-
ra viaže aj vo Veľkom Krtíši, 
tento rok nebude. Dôvodom je 
súčasná situácia ohľadom ne-
ustávajúcej pandémie. „Hlavne 
pre deti je táto téma atraktívna, 
a preto im chceme umožniť za-
žiť atmosféru Halloweenu for-
mou vyzdobenia Parku Hôrka,“ 
hovorí Mgr. Zuzana Braunstei-
nová, riaditeľka Mestského 
kultúrneho strediska vo V. Kr-
tíši. Svojou troškou tak k pek-
nej myšlienke môžete prispieť 
aj vy – stačí, ak vyrobíte hallo-

weenske dekorácie, ktoré 
potom zamestnanci MsKS 
umiestnia v Parku Hôrka, kde 
budú vystavené v stredu 27. ok-
tóbra. „Dekorácie by mali byť 
zhotovené z trvácnejších ma-
teriálov (drevo, šišky, kov, 
látka, plast…), aby v exteriéri 
vydržali.  Halloweenske deko-
rácie je nutné doručiť do kan-
celárie MsKS najneskôr do 
pondelka 18. októbra. Vyrezá-
vané tekvice stačí doniesť v 
utorok 26. októbra,“ dopĺňa 
Mgr. Z. Baunsteinová.

V Horičke budú strašidlá

Maťko a Lejko, 
Vy ste naše slniečka!

Dňa 12. 10. oslávi Maťko Tu-
ran 4 rôčky a 16. 10. bude mať 
jeho braček Lejko 5 rôčkov. K 
ich krásnym narodeninám im 
posielame tieto veršíky: 

Vezmeme si pero zlaté, 
nakreslíme srdiečka, 

aby každý v svete vedel, 
že ste naše slniečka! 

Milý Maťko, milý Lejko 
- dobré ránko, krásny deň, 

všetko najlepšie Vám obom len,
nech sa Vám splní všetko, 

čo si prajete a na svet 
nech sa vždy veselo smejete.

Hádam je Vám celkom jasné,
že Vám želáme všetko krásne,

veľa zdravia, šťastíčka, 
sladké bozky na líčka. 

Majte vždy šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori, 

nech Vám toľko lásky patrí,
koľko majú štítov Tatry. 

Vrúcne bozky a silné objatia 
Vám posielajú tí, ktorí Vás 
majú veľmi radi: prastarká 
Anka, starká Marcela, ujo Pa-
trik a celá rodina.

Je ticho po bolesti, je celkom blízko 
ku hviezdam. Na stužkách posledné 
pozdravy, slza v oku a otázka na perách... 
29. 9. Irena Goldbergerová (*1925)  z V. Krtíša;
29. 9. Ján Varga (*1972)  z Obeckova; 
1. 10. Ladislav Majer (*1947)  zo Želoviec; 
1. 10. Štefan Makó (*1939) zo Želoviec; 
3. 10. Zlata Görčiová (*1949)  z V. Zlievec; 
3. 10. Ján Pohanka (*1956 ) z Obeckova; 
5. 10. Ladislav Donč (*1947)  Selian. 
     Vážení pozostalí, prijmite úprimnú sústrasť! 

Človiečik, vitaj! 
V lučenskej nemocnici sa 
narodili bábätká z nášho 

okresu: 29. 9. Šimon 
z V. Stracín; 30. 9. Emma 

z M. Kameňa; 30. 9. Chanel 
z V. Krtíša; 30. 9. Sabrina zo 
Závady; 1. 10 Linda zo Skla-
binej; 3. 10. Oliver zo Závady.  
Bábätkám aj ich rodičom 

želáme veľa 
zdravia a šťastia!  

Vypočítajte 
si výšku 

13. dôchodku
Sociálna poisťovňa opäť pri-
pravila pre dôchodcov užitoč-
nú pomôcku – Kalkulačku na 
výpočet 13. dôchodku. Kalku-
lačka im rýchlo vypočíta, v 
akej výške dostanú tento dô-
chodok už v novembri 2021 a 
je zverejnená na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. 
Jej použitie je jednoduché - 
dôchodca do nej vpíše sumu 
dôchodku, resp. jednotlivých 
dôchodkov, ktoré poberá. Po 
kliknutí na políčko Vypočítať 
ihneď zistí v akej výške do-
stane 13. dôchodok v roku 
2021.
Maximálna suma 13. dôchod-
ku v roku 2021 bude 300 eur a 
dostanú ju tí dôchodcovia, 
ktorí majú dôchodok v sume 
218,06 eur a nižšej. Poberate-
ľom dôchodku v rozpätí od 
218,07 eur do 912,50 eur sa 13. 
dôchodok bude znižovať až 
do minimálnej sumy 50,01 
eur. Najnižší 13. dôchodok 50 
eur dostanú dôchodcovia, 
ktorí majú dôchodok 912,51 
eur a vyšší. -red-
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Odvtedy ako vydávame PO-
KROK súkromne, čiže od roku 
1994, sme vyhlásili už nespočet-
né množstvo súťaží. Tou prvu-
čičkou prvou bola Fleurs de Pa-
ris, v ktorej ste hrali o francúz-
sku kozmetiku. Potom to boli 
hodnotné súťaže s Marcelkou 
Krnáčovu – Olšiakovou (ORI-
FLAME) o iné kozmetické dar-
čeky i s predajňou svietidiel 
KAPA vo V. Krtíši, ktorá nám 
viackrát venovala do súťaže 
svietidlá. Niekoľko kníh do 
súťaží venovalo Kníhkupectvo 
Litera vo V. Krtíši. 
Hodnotné ceny mohli deti vy-
hrať v súťaži Detská tvár Po-
kroku. Maturantky súťažili o 
titul Kráľovná stužkovej a 
krásne a zaujímavé dievčatá v 
súťaži Dievča Pokroku. Hrali 
ste o zlaté prívesky, obedovú 
súpravu, vysávač, mixéry a 
pod. Peniaze ste mohli vyhrať v 
sklenenom mešci a Športovej 
futbalovej tipovačke. 
Niekoľkokrát ste už vyhrali v 
súťaži o naj plod okresu, hubá-
ra, o knihu na tento týždeň. 
Len za vyplnený kupón ste 
mohli získať krásnu knihu o 
prírode a poľovníctve z pera 
Evy Tóthovej – Hívešovej Keď 
les na chvíľu stíchne, či z Vyda-
vateľstva i.527.net, o ktoré je z 
vašej strany veľmi veľký záu-
jem. Vyhrala ju v ankete na FB 
aj Terka Tóthová z Opatovskej 
Novej Vsi, ktorej vyznanie 
mamke, ktorú stratila v útlom 
veku, ale stále na ňu s láskou 
myslí a hľadá ju v spomien-
kach. Za svoje vyznanie dostala 
knihu z Vydavateľstva i527.net 

Hľadanie domova. Napriek to-
mu, že na sklonku leta v horách 
rástli huby doslova ako po daž-
di, sme do súťaže dostali len 
jedinú fotografiu. Je na nej 
maličký štvorročný Matúško, 
ktorý si posledné prázdninové 
dni krátil aj zbieraním húb a 
podarilo sa mu naplniť košík 
kuriatkami. Keďže bol len sám 
– nebola to regulárna súťaž, ale 
napriek tomu máme pre neho v 
redakcii pripravený malý dar-
ček. S letom sa spájala aj naša 
letná súťaž o Najkrajšiu letnú 
fotografiu, do ktorej nám pris-
peli Martin Ignác a Dominik 
Drozdík. Ich fotografie nájdete 
na našej FB stránke a najviac 
sa nám páčila fotografia Marti-
na Ignáca a v redakcii na neho 
čaká pekná cena. V auguste sa 
v spoločenskej miestnosti Gym-
názia A. H. Škultétyho konal 
krst knihy Hnedouhoľné baníc-
tvo v okolí Veľkého Krtíša. Vy-
davatelia tejto doc. PaedDr. Pa-
vel  Hronček, PhD., Mišo Šes-
ták a RNDr. Ján Aláč niekoľko 
kusov tejto hodnotnej knihy 
darovali aj redakcii. My sme sa 
ich, samozrejme, rozhodli daro-
vať vám. Stačilo, že ste nám na-
písali svoje spomienky na baňu. 
Knihy takto dostali: Ľubomír 
Gallo, Jozef Pažítka, Igor Babic 
a tá posledná je pripravená pre 
Tibora Rybára. 
Prezidentke Fóra pre pomoc 
starším, pani Ľubici Gálisovej 
sa podarilo od firmy HENKEL 
Slovensko vybaviť veľké množ-
stvo tekutých antibakteriálnych 
mydiel pre našich seniorov – a 
tie sme tiež porozdávali tým, 
ktorým sa najviac zídu - našim 
seniorom v okrese - členom: 
Mestského klubu dôchodcov, 
Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku,  Baníckeho cechu Dolina, 
OV Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých, ZO Sloven-
ského zväzu zdravotne posti-
hnutých M. Kameň, aj obyva-
teľom denného stacionáru An-

namaria v Sklabinej, seniorom 
– našim dopisovateľom a inze-
rentom, ktorí navštívili našu 
redakciu. Ich poďakovanie aj 
prostredníctvom našich novín 
posielame pani prezidentke 
Ľubici Gálisovej aj Mgr. Zuza-
ne Kaňuchovej z firmy HEN-
KEL Slovensko. Veľmi si ich 
nezištnú pomoc pre seniorov 
vážime. 
Súbežne s rôznymi súťažami v 
novinách dávame súťaže aj na 
FB, kde môžete tiež vyhrať 
pekné ceny. Ostatnou bola foto-
hádanka, na ktorej sme uverej-
nili fotku rozkošného dieťatka 
na hojdačke a úchvatné diela z 
paličkovanej čipky. Vašou úlo-
hou bolo napísať ako sa volá 
dieťa a teda autorka paličkova-
nej čipky, ktorá nedávno získa-
la v Krakovanoch pri Pieš-
ťanoch významné ocenenie za 
celoživotné dielo. Samozrejme 
to bola Mgr. Ivetka Žlnková a 
svoju bývalú vyučujúcu spoz-
nala Adriana Šajkoviczová - 
Ondrejková, ktorá sa môže za-
staviť v redakcii pre malý dar-
ček. 
Na FB vyhrali aj manželia Mgr. 
Judita a Ing. Martin Koši-
čiarovci z Veľkého Krtíša. Boli 

to vstupenky do hotela Kaská-
dy na módnu prehliadku zná-
meho návrhára Fera Miklošku, 
Idy Sandor, Zuzany Hakovej, 
Boženy Petášovej a z tejto pek-
nej akcie nám sympatickí man-
želia poslali fotografie. 
V lete sme skončili s kupónovou 
súťažou, v ktorej mnohí vyhrali 
kozmetické kazety a poslední 
výhercovia boli Ľubka Koči, 
Gabriel Kövešdi a Ján Striho, 
no neskočili sme nadlho a úpl-
ne... 
V tomto čísle opäť začíname s 
vami obľúbenou VEĽKOU 
KUPÓNOVOU SÚŤAŽOU.
Preto sme teraz takto podrobne 
informovali víťazoch, ktorí vy-
hrali u nás v ostatných súťa-
žiach, aby sme vás navnadili na 
veľkú súťaž, v ktorej už nie-
koľko rokov po sebe hráte o 
LED TELEVÍZOR a ďalšie 
hodnotné ceny. Hraciu kartu 
nájdete na strane 19. Nezabud-
nite teda každý týždeň vystri-
hnúť kupón a keď ich budete 
mať všetkých 13, pošlete ich do 
redakcie a budete čakať, či sa 
na Vás usmeje šťastie. Televí-
zor u nás už vyhrali: Libuša 
Backová, Viera Lakatošová, 
Zlatica Perenčaiová a ďalší a 
môžete ho vyhrať aj vy, ak si 
vystrihnete hraciu kartu zo 
strany 19 a postupne si na ňu 
budete nalepovať každý týždeň 
príslušný kupón. 

S                      -om sa dá   

Všetkými súťažami a hlavne ich výhrami sa chceme zavďačiť vám 
– našim milým čitateľom preto, že nám zachovávate vernosť aj v 
neľahkých časoch. Vopred vám ďakujeme za vašu priazeň, že na-
priek tlaku internetových správ si aj naďalej kupujete náš – váš 
POKROK. Držíme vám palce a pri prezeraní fotografií našich ví-
ťazov si povedzte:  S POKROKOM SA DÁ NAOZAJ VYHRAŤ. 
Vaša REDAKCIA POKROK

naozaj vyhrať

Terka Tóthová

Ján StrihoGabriel Kővešdi Ľubka Koči Matúško na hríboch

Manželia Košičiarovci po módnej prehliadke
v reštaurácii hotela Kaskády.

POKROK
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Dopravné nehody či škodové 
udalosti na tomto mieste ale 
pribúdajú naďalej, a to rov-
nakým tempom. Doposiaľ k 
poslednej nehode došlo v križo-
vatke 11. septembra. Križovat-
ka je nebezpečná najmä pre vo-
dičov, ktorí ju nepoznajú. 
Široká vedľajšia cesta navodzu-
je dojem hlavnej, a tak cudzí 
vodiči často nerešpektujú do-
pravnú značku „Stoj, daj pred-
nosť v jazde“. Ako však infor-
movala mjr. PhDr. Mária Fal-
tániová z oddelenia komuniká-
cie Krajského riaditeľstva poli-
cajného zboru v Banskej Bys-
trici, Slovenská správa ciest (In-
vestičná výstavba Banská Bys-
trica) dala vypracovať projekt, 
ktorý už bol poslaný na veľko-
krtíšsky dopravný inšpektorát. 
Dopravno-kapacitné posúdenie 
križovatky má vo svojom záve-
re dve, resp. tri odporúčané úp-
ravy križovatky.
Prvou alternatívou, ktorou by 
sa križovatka ciest I/75 a II/527 
mohla stať prehľadnejšou a 
bezpečnejšou, je úprava súčas-
ného usporiadania križovatky. 
V rámci nej by sa jazdné pruhy 
v križovatke zúžili na minimál-

nu prípustnú šírku, čo by pri-
rodzene pôsobilo na zníženie 
rýchlosti, skrátenie dĺžok na 
prejazde križovatky, ale aj lep-
šie rozhľadové podmienky. 
Okrem toho, na vedľajšej ceste 
by sa zriadili výrazné prvky aj 
v rámci vodorovného značenia 
(optická brzda, výrazné vy-
značenie vedľajšej cesty vo vo-
zovke a pod.), no tie tam sú už 

aj dnes. Ako sa ale v projekte 
konštatuje, táto alternatíva je 
len krátkodobým riešením na 
obdobie asi desiatich rokov,  po 
ktorých by križovatka prekro-
čila požadovaný stupeň kvality 
dopravy potrebovala by aj ďal-
šie skapacitnenie.

Druhou alternatívou, ktorá už 
doslova leží na stole, je zmena 
typu križovatky. Práve s cie-
ľom zmeniť križovatku na 
kruhovú sa pred časom v na-
šom okrese rozbehla aj petícia. 
Zriadenie kruhového objazdu 
je na tomto mieste želané aj 
podľa slov širokej motoristickej 
verejnosti. Najväčšími výhoda-
mi okružnej (resp. turbookruž-

nej) križovatky je vhodné rieše-
nie pri dopravne vyvážených 
vjazdoch, rovnako tak je kru-
hový objazd najúčinnejším spô-
sobom na spomalenie rýchlosti. 
Výhodou je, že v mieste križo-
vatky je aj „dostatočný priestor 
na umiestnenie križovatky 

(okružná križovatka bola odpo-
rúčaná bola aj v citovanej Štú-
dii realizovateľnosti R2 Nové 
Zámky - Lučenec)“. V rámci 
druhej navrhovanej alternatívy 
je možnosťou a zmena typu 
križovatky na svetelne riadenú. 
Tá by bola bezpečná nielen pre 
vodičov, ale aj pre chodcov. 
Riadenie dopravy by bolo v 
tomto prípade možné aj na zá-
klade jej intenzity. „Obe na-
vrhované križovatky majú vyš-
šiu priepustnosť ako súčasná 
križovatka a jednoznačne zni-
žujú rýchlosť na prejazde 
križovatkou, sú vhodnejšie aj 
pre nemotoristických účastní-
kov premávky. ODI Veľký Kr-
tíš to teraz má na posúdenie 
jednotlivých modelov, pričom 
najlepšie riešenie je jednoznač-
ne okružná križovatka,“ hovorí 
mjr. PhDr. Mária Faltániová.
Okresný dopravný inšpektorát 
vo V. Krtíši následne v pondelok 
27. septembra poslal podklady na 
banskobystrické Krajské riadi-
teľstvo. „Najlepšie riešenie z 
pohľadu ODI V. Krtíš je jedno-
značne alternatíva „Okružná 
križovatka“. Je už na Sloven-
skej správe ciest IVSC Banská 
Bystrica, kedy dajú spracovať 
projekty prestavby križovatky 
a, samozrejme, vyčlenia pros-
triedky na jej prestavbu,“ oz-
rejmil nám kpt. Mgr. Miroslav 
Hudec. „O ďalšom postupe sa 
rozhodne vzhľadom na pri-
delené finančné prostriedky,“ 
potvrdil Mgr. Martin Guzi z 
komunikačného odboru SSC.

Slovenské cesty II. a III. triedy 
vlastnia a spravujú vyššie 
územné celky (VÚC). Mnohé z 
týchto ciest ale robia vrásky na 
čelách vodičov každý deň – ich 
stav je na viacerých miestach aj 
v našom okrese nevyhovujúci. 
Banskobystrický samosprávny 
kraj aj preto pripravil ďalší 
plán obnovy krytov vozoviek II. 
a III. triedy. „Vznikol podľa 
Registra investícií BBSK na rok 
2021 na základe návrhu tech-
nikov RSC v spolupráci s po-
slancami za príslušný okres, s 
prihliadnutím na potreby a 
kvalitu ciest,“ uvádza kraj. Čo 
nás, obyvateľov okresu Veľký 
Krtíš, zaujíma azda najviac, 
tak pravdepodobne v roku 
2022 kraj v našom okrese opra-
ví ďalších takmer 6,5 km ciest. 
Opravou prejdú štyri úseky - 
kilometrový úsek cesty medzi 
Bátorovou a Opatovskou No-
vou Vsou, takmer kilometrový 
úsek vo Veľkej Čalomiji, 3,7 ki-

lometrov dlhý úsek cesty II. 
triedy medzi Kolárami a Kosi-
hami nad Ipľom a zrekonštru-
ovaných bude aj takmer se-
demsto metrov cesty medzi Ma-
lým Krtíšom a Bušincami. Po-
zitívnou správou je, že kým pri-
pravovaná hodnota zákazky 
bola takmer 1,1 milióna EUR, 
jej vysúťažená hodnota je 659 
729,16 EUR. „Vypísané aukcie 

znížili predpokladané náklady 
na opravy, čo umožňuje z ušet-
rených prostriedkov pripraviť 
ďalšie úseky ciest, ktoré boli 
schválené v registri investícií, 
ale pre finančné limity neboli 
zaradené do verejného obstará-
vania,“ hovorí Ing. Róbert 
Machala, riaditeľ odboru cest-
nej infraštruktúry a územného 
plánovania. Jedným z takýchto 
miest je aj úsek cesty medzi 
Dolnými a Hornými Strhárami.
Banskobystrická regionálna 

správa ciest svojimi investičný-
mi akciami od roku 2017 
opravila (nie zaplátala) 32 kilo-
metrov ciest. Postupne sa 
opravila cesta medzi Dolnými a 
Hornými Plachtincami, medzi 
Lesenicami a Trebušovcami, 
medzi Kamennými Kosihami a 
Kosihovcami, medzi Obecko-
vom a D. Plachtincami či medzi 
Kosihami nad Ipľom a Vinicou. 
Tento rok boli podpísané zmlu-
vy o dielo na štyri už skôr 
spomínané úseky.

 Rekonštrukcie ciest pokračujú 

Veľkú väčšinu ciest I. triedy spracuje na Slovenskú Slovenská správa ciest (SSC). Našim okresom 
prechádza len jedna cesta I. triedy, a to cesta I/75, ktorá celkovo meria 195,2 km a spája Lučenec a 
Sládkovičovo. V tomto roku sa veľkoplošne opravil úsek na západnej hranici okresu až po Hrušov v 
dĺžke 5 km v hodnote 1 556 433 EUR a úsek cesty Slovenské Kľačany – Závada v dĺžke 2 km v hod-
note 550 826 EUR. Ako nám na začiatku októbra priblížil Mgr. Martin Guzi z komunikačného od-
boru Slovenskej správy ciest, súčasná oprava cesty I/75 medzi V. Krtíšom a Čebovcami by mala trvať 
40 kalendárnych dní, a teda do 31. októbra. „Termín ukončenia môžu ovplyvniť nepriaznivé klima-
tické podmienky, počas ktorých sa niektoré práce nedajú realizovať. Hodnota diela je 2 056 622 EUR 
a zhotoviteľom je SKANSKA SK. Momentálne prebieha realizácia veľkoplošnej opravy asfaltového 
krytu vozovky v dvoch vrstvách  spevnených geomrežou, s recykláciou podložia za studena na kritic-
kých miestach, s dosypaním a zhutnením krajníc na úseku v dĺžke 10,3 km,“ povedal pre POKROK 
Mgr. M. Guzi.

Veľkoplošná oprava medzi V. Krtíšom a Čebovcami

- stranu pripravil: Š. KOČI-

Na svete je projekt prestavby križovatky
V júni minulého roka mesto Veľký Krtíš navštívil štátny tajomník ministerstva dopravy a vý-
stavby Jaroslav Kmeť. Cieľom jeho cesty bola návšteva jedného z najproblematickejších miest 
pre vodičov – tzv. modrokamenskej križovatky. „Potrebujeme posúdiť dopravnú situáciu exper-
tom, vypracovať štúdiu a na základe štúdie a analýzy sa rozhodne, či sa tu okružná križovatka dá 
vybudovať alebo nedá. Zatiaľ by som navrhoval ešte viac zlepšiť dopravné značenie, prípadne uro-
biť nejaké preventívne opatrenia na to, aby sa bezpečnosť občanov na ceste zlepšila,“ povedal v 
polovici minulého roka J. Kmeť. 
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,,Pestovanie citrusov som zdedil 
po mojom otcovi Imrichovi ( † 
2002) ktorý sa pestovaniu cit-
rusov venoval od 90-tych rokov 
asi  15 – 20 rokov. Ja som ich 
takpovediac udržiaval ako pa-
miatku a dedičstvo na neho, ale 
postupne som tomu prišiel na 
chuť aj ja a naučil som sa ich aj 
pestovať. Citróny rozmnožu-
jem odrezkami - ,,klonujem 
ich",  takže sú to ešte takpove-
diac pôvodné stromčeky, ktoré 
pestoval môj otec. Ak je niekto-
rý stromček ,,vydarenejší" ako 
ostatné, tak tieto zvyknem na-
očkovať do tých menej vydare-
ných“.
 Pestujete len citróny?
,,Z citrusov len citróny. Pred 
niekoľkými rokmi som sa ešte 
pestoval banány, ale tie boli 
priestorovo tak náročné, že mo-
mentálne máme len niekoľko 
menších stromčekov, ktoré ale 
nerodia. Môj otec ešte pestoval 
kávovníky a mandarínky.“
 Spomeniete si ešte, kedy sa 
vám urodil prvý plod, a či ich 
bolo kríčku aj viac?
,,Vzhľadom na to, že otec nám 
zvykol venovať stromček, ktorý 
už aj rodil, priznám sa, že som 
vtedy tomu nejakú špeciálnu  
pozornosť nevenoval. Minulý 
rok som daroval jeden strom-
ček môjmu 8 ročnému vnukovi 
a ten ho podrobil skúške von-
kajšieho prostredia. Vydržal do 
Troch kráľov aktuálneho 
roku...“
 Máte stromčeky na jednom 
stanovišti, alebo ich premiest-
ňujete?
,,Na zimu ich premiestňujem 
do interiéru a na jar ich vy-
kladáme von. Pred 2 - 3 rokmi 
sme ich mali doma, ale už ich 
bolo toľko, že nám nestačila 
jedna miestnosť. Na zimu som 
ich umiestnil do kuchyne po ot-
covi a teraz sú tu, v servise a v 
zime zaberú priestor lakovne.“
 Pestovanie citrusov si vyža-
duje osobitnú starostlivosť? 
,,Citrusy nie sú náročné, ale tre-
ba im rozumieť. Keď chodím 
okolo nich, pozorne ich sledu-

jem a z ich listov vyčítam, či im 
chýba vlaha (vtedy sa skrúca-
jú), alebo im chýba hnojivo - 
železo (vtedy  žltnú).”
Po otázke, či majú ich citróny 
chuť ako tie z obchodu, sa J. 
Gubáni otočí k jednému strom-
čeku a podáva mi odtrhnutý 
citrón. No, čo vám poviem, pre-
voňal mi kabelku a určite jeho 
bio-kôru zužitkujem. Pestova-
teľ J. Gubáni hovorí: ,,Sú naj-
mä voňavé a aj chuť majú takú 
,,citrónovejšiu”. Keď prechá-
dzam okolo stromčekov, najmä 
v lete, keď kvitnú, majú veľmi 
výraznú vôňu a aj včely ich 
majú veľmi rady. Aj dozreté 
plody často necháme len tak 
položené v priestore a celkom 
ho prevoňajú. Citróny používa-
me do čaju, ale moja nevesta z 
nich varí aj vynikajúci lekvár.“ 
Celkom na záver dodáva, že o 
,,zber“ sa pred pár dňami po-
staral aj vietor, ktorý poprev-
racal črepníky a dosť plodov 
spadlo. Akoby aj nie, keď nie-
ktoré, vážia aj vyše pol kilo-
gramu. J. Gubáni sa ale vzápätí 
poprehŕňa v bohatých koru-
nách nevysokých stromčekov a 
s neskrývanou radosťou a hr-
dosťou hovorí: ,,Pozrite, koľko 
malých zelených citrónov je eš-

te tu.“  
Na J. Gubániovi vidieť, že cit-
rusy pestuje naozaj s láskou. A 
ak vás krásne plody z titulky 
navnadili na ich pestovanie, bu-
deme radi, ak nám dáte o tom 
vedieť. Možno s meniacimi sa 
klimatickými podmienkami 
môžu naši potomkovia očaká-
vať, že pestovanie citrusov bu-
de raz u nás bežné. Tí, ktorí ste 
si v niektorej južnej krajine nie-
kedy odtrhli citrusové ovocie 
priamo zo stromu, mi iste dáte 
za pravdu, že chutí úplne inak, 
ako to, ktoré sa chemicky za-
konzervované k nám týždne 

plaví loďou. Navyše pestovanie 
citrusov v našich podmienkach 
má výhody, lebo bežné bakte-
riálne a vírusové ochorenia na-
pádajúce citrusy v ich pôvodom 
prostredí sa u nás  nevyskytujú. 
Ako sa zhodujú pestovatelia cit-
rusov – najväčšie riziko pred-
stavuje ,,návykovosť pestova-
nia“ týchto krásnych a vďač-
ných stromčekov – pretože 
mnohí začnú s jednou malou 
rastlinkou a po rokoch prídu 
na to, že ich citrusové stromy 
vytlačili z domu, z balkóna, či 
zo skleníka... Ak ale predsa pre-
padnete citrusovej vášni, je 
možné, že aj vy nám o niekoľko 
rokov zatelefonujete do reda-
kcie tak, ako nedávno Jaroslav 
Gubáni: ,,Poďte sa pozrieť, vo 
V. Krtíši začal zber citrusov.“ 

Vo Veľkom Krtíši začal zber citrónov
Vypestovať si voňavé a šťavnaté citrusové ovocie už ani v našich zemepisných šírkach nie je až také 
nezvyčajné dnes, ale ani v minulosti. Už v 17. storočí ich bohaté šľachtické rody pestovali aj v sever-
nejších častiach Európy. Slúžili im na to špeciálne vyhrievané skleníky, v ktorých spolu s inými 
tropickými a subtropickými rastlinami citrusy prezimovali. 

Tak, ako po iné roky, aj v tomto 
roku Okresný výbor Sloven-
ského zväzu záhradkárov V. 
Krtíš uskutočnil súťaž o naj-
krajšie jablko okresu. Vzhľa-
dom na situáciu s koronou, ale 
najmä nie celkom priaznivé po-
veternostné podmienky, patrila 
tohtoročná súťaž s najmenším 
počtom vzoriek. Tento rok sme 
kvôli pandémii nepozývali na 
súťaž školy ani širokú verej-
nosť. 
V našom okrese máme už len 
deväť základných organizácií a 
v každej sa pestuje aj iné ovo-
cie, nielen jablká. Tie najkraj-
šie tento rok dopestoval Jozef 
Balog zo ZO Priemstav 1 a zís-
kal za ne okresné ocenenie s 

vecným darom. Z nášho okresu 
bolo do celoslovenskej súťaže o 
najkrajšie jablko, ktorá sa bu-
de konať v októbri v Trenčíne, 
zaslaných 16 vzoriek. Počty na-
šich záhradkárov nielen v na-

šom okrese, ale na celom Slo-
vensku klesajú a v súčasnosti 
máme okolo 350 členov organi-
zovaných v 9 základných orga-
nizáciách. Už roky sa nám 
nedarí získavať mladých čle-
nov a súčasné záhradky slúžia 
viac na oddych ako na pestova-
nie ovocia a zeleniny. Okresný 
výbor SZZ v tomto roku preží-
va zložité obdobie, kedy práve 
pre nákazu sa nemohli usku-
točniť ani výročné členské 
schôdze. Tolerujeme túto sku-
točnosť a aj touto cestou vyzý-
vame našich členov, aby sa o 
svoje záhradky naďalej vzorne 
starali
- Ing. MILAN BOROŠ, 
predseda OV SZZ V. Krtíš – 

Najkrajšie jablko sa urodilo v záhrade Jozefa Baloga 

Stalo sa už peknou tradíciou, že pestovatelia zvyknú odniesť do 
kostolov a chrámov časť najkrajšej úrody na znak poďakova-
nia. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď aj v rím. katolíckom 
kostole v Horných Strhároch nainštalovali šikovní pestovatelia 
takéto krásne kompozície z ovocia a zeleniny. Ďakovaniu za úro-
du nikdy nie je dosť, veď jesť sa musí. A čím kvalitnejšie, tým 
lepšie a zdravšie! 
                                                           

Úspešný ovocinár  J. Balog.

Poďakovanie za štedrú úrodu 

– IVETA ŽLNKOVÁ - 

- R. HORNÁČEKOVÁ –

Ak by ste  chceli začať pestovať citrusy v súčasnosti, nepotrebu-
jete na to žiadne špeciálne vybavenie ani veľké skleníky. Postačí 
vám na to slnečné stanovište pri okne a trpezlivosť a možno si o 
pár rokov miesto jabĺčka odtrhnete voňavý pomaranč, mandarin-
ku, grapefruit, limetku, pomelo či citrón, tak ako rodina  Gubáni-
ovcov, kde sa pestovanie citrusov dedí už z pokolenia na pokolenie. 
Viac nám o tom povedal JAROSLAV GUBÁNI, majiteľ firmy 
MOBILTECHNA Veľký Krtíš v blízkosti baníckeho pomníka. 
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Okrem nich, o chorobe, ktorá 
už asi tridsať rokov napáda 
stromy v okolí M. Kameňa, po-
vedala pre mikrofón Michaely 
Bendíkovej z televízie Markíza 
aj riaditeľka SNM M. Kameň 
Mgr. Helena Ferencová. Tá 
ozrejmuje, že história gaštana 
jedlého je s históriou mesta 
Modrý Kameň veľmi úzko spo-
jená: „Z generácie na generá-
ciu sa traduje, že gaštany sem 
priniesli Turci v 16. storočí. V 
okolí Modrého Kameňa sa na-
chádza jedna z najväčších gaš-
taníc na Slovensku. V našej 
hradnej gaštanici, ktorá je sú-
časťou Parku Sv. Anny, opa-
trujeme tri solitéry tohto stro-
mu. Ťažko povedať, koľko 
majú stromy rokov, ale určite 
sú veľmi staré. Každým rokom 
sa z nich snažíme odstraňovať 
poškodené časti, aby nám táto 
plodina vydržala čo najdlhšia, 
aby sme každý rok mali čo naj-
bohatšiu úrodu a aby sme gaš-
tanmi potešili priateľov či 
priaznivcov Hradu. Dúfajme, 
že nám teda vydržia čo najdlh-
šie.“ Okrem starostlivosti o sta-
ré stromy SNM myslí aj na 
ďalšie generácie a od jari vysa-
dilo už niekoľko sadeníc. 
„Ostáva nám dúfať, že vyrastú 
do krásy a že o 7 či 8 rokov za-
čnú rodiť aj tieto mladé strom-
čeky,“ pokračuje. 
Akademici a vedci však hovo-
ria, že v prvom rade treba od-
strániť staré stromy napadnuté 
chorobou. Rakovinu kôry, kto-
rá sa pre gaštany pri M. Kame-
ni stáva osudovou, spôsobuje 
pleseň, ktorá sa šíri vzduchom. 

Preto je zastaviť jej šírenie veľ-
mi náročné. „Myslím si, že ak 
chceme populáciu stromov gaš-
tana jedlého zachovať aj pre 
budúce generácie, mala by sa 
nájsť cesta, ako odstraňovať 
choré stromy. Musel by sa ale 
urobiť masívny výrub, masívne 
odstránenie všetkých chorých 
jedincov a drevo následne spá-
liť. Je to však náročné aj finan-
čne,“ dodáva Mgr. H. Ferenco-
vá. „Možno by pomohol po-
slanecký výjazd kompetent-
ných politikov,“ nádeja sa pri-

mátorka Ing. M. Bednárová. 
Ako ďalej hovorí, o tejto prob-
lematike sa rozprávala aj s bý-
valým štátnym tajomníkom 
Martinom Feckom. „Vstúpiť 
na súkromné pozemky, kde 
stoja choré stromy, dnes totiž 
nemôžeme. Možno by sa to 
zmenilo vyhlásením napr. hava-
rijného stavu. Druhým krokom 
by ale bola potreba zohnať pe-
niaze na vypílenie takých ob-
rovských stromov, čo by nebolo 
lacné. Následne by sme sa pora-
dili s akademikmi, aké sadenice 

by boli vhodné pre modro-
kamenský pôdny 
genofond. Gaštanovým 
mestom ale určite chceme 
zostať,“ optimisticky hovo-
rí primátorka menšieho z 
miest v našom okrese. 

„Záleží mi na tom, aby sa tento 
stav dal do poriadku, podporu 
budeme hľadať vo vláde, i vo 
vedení kraja,“ dodáva Ing. Má-
ria Bednárová.

 Veria v zázrak 
Pohľad na vyschnuté 
stromy, ktorý pripo-
mína púštnu krajinu, 
neteší ani Modroka-
menčana PaedDr. 
Jána Feketeho. Ten 
sa medzi gaštanmi 

ešte ako dieťa dokonca hrával a 
hojdával sa na nich. „Lásku ku 
gaštanom a stromom ako ta-
kým som mal predznačenú už 
od detstva. V týchto miestach, 
Na močidlách a Vaškorke, gaš-
tany pred tým nerástli, no zasa-
dil som ich tu, až neprišla 
choroba a začali hynúť,“ 
spomína. Kôra stromov vysy-

chá, nedostáva živiny, no stro-
my s ňou bojujú. „Neviem, ako 
mám stromy ošetrovať, či na ne 
existuje liek. Snažím sa im po-
máhať len vápnovým poterom, 
ale to je len pokus,“ ukázal na 
strom, ktorému zaželal pevné 
zdravie a pobozkal ho so slova-
mi, nech sa mu darí. „Verím, že 
raz príde zázrak a nájde sa liek, 
ktorý im pomôže,“ dúfa J. Fe-
kete, ktorý nám vysvetlil, že 
chybu spravila v minulosti Štát-

na ochrana prírody, 
ktorá vyradila 

gaštany zo zo-
znamu pô-
vodných au-
tochtónnych 
drevín. Liek 
dnes tedap-
r a v d e p o -

dobne ešte 
neexistuje, no 

snahy vedcov, 
ktorí sa snažia vy-

tvoriť vakcínu proti chorobe, 
ktorá trápi gaštany, registruje 
aj Mgr. H. Ferencová: „Pamä-
tám si snahy vedcov, ktorí sem 
chodia už niekoľko desaťročí a 
chcú vyvinúť vakcínu proti 
chorobe, ktorá ich napáda - za-
tiaľ sa to nepodarilo, choroba 
postupuje.“

Chceme zostať gaštanovým mestom
Modrý Kameň, počtom obyvateľov druhé najmenšie slovenské mesto, má prívlastok gaš-
tanové. Bohužiaľ, jeho jedinečnosť a výnimočnosť, pre ktorú toto mesto v jesennom období 
navštevuje mnoho ľudí z celého Slovenska, je v ohrození. „Jeden gaštan urodil niekedy aj 150 
kilogramov plodov, dnes je to možno len 10 kg,“ opisuje pestovateľ gaštana jedlého PaedDr. 
Ján Fekete. „Pamätám si, ako sme sa na jeseň s rodičmi chodievali prechádzať ku gaštanom 
aj dva razy do dňa. Za deň ich totiž napadalo tak veľa, že sme ich museli zbierať na viackrát,“ 
spomína primátorka mesta Ing. Mária Bednárová. 

O zachovanie prívlastku ,,gaštanové” sa pre mestečko Modrý 
Kameň usilujú ako riaditeľka SNM Mgr. H. Ferencová (vľavo),  
tak aj primátorka Ing. M. Bednárová. Na spoločnej fotografii z 
Gaštanových slávností v roku 2019.

,,Kým v minulosti mal pestovateľ gaštanov z jedného 
stromu úrodu viac ako 100 kg, dnes je rád, že strom uro-
dí aspoň desatinu z toho,” hovorí PaedDr. J. Fekete. 

- Z materiálu TV MARKÍZA 
spracoval Mgr. ŠTEFAN KOČI, 

foto: M. VLADOVIČ, M. IGNÁC -
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 
 Triedenie materiálu 

(drevené hranolky) 
podľa dĺžok, kvality, 

plat  650 €, ďalej podľa výkonu.
Volať od 8.00-15.00 hod. v pracovné dni 

 

np - 707

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

 0948 262 007

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu
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V sobotu 18. septembra dopo-
ludnia bolo na nultý ročník po-
dujatia v Malých Zlievcach, na 
miestnom detskom ihrisku 
všetko perfektne pripravené. 
Počasie podujatiu prialo, a ako 
ho neskôr na záver zhodnotil 
organizátor, v M. Zlievcach 
všetko prebehlo nad jeho oča-
kávania. Sedem silných mužov 
si doslova zmeralo svoje sily v 
kategóriach do 100 a nad 100 
kilogramov - na základe hmot-
nosti účinkujúcich boli závažia 
ľahšie, resp. ťažšie. Súťažný 
program bol zložený zo štyroch 
disciplín – dvíhanie 50/70 kg 

klády nad hlavu, dvíhanie 
zaťaženej traktorovej gumy 
(95/135 kg) mŕtvym ťahom, 
slalom s 102/126 kilogramovým 
závažím a následné potiahnutie 
plne obsadeného dvojtonového 
automobilu. Štvrtou, závereč-
nou disciplínou, bola pyramída, 
a teda prenášanie závaží (za-
každým ťažších) na čas. Po 
záverečnom vyhodnotení sa na 
najvyšší stupeň vo svojej kate-
górii postavili Gabriel Kováč a 
Matej Brindza, ktorí si z podu-
jatia odniesli nielen medaily, ale 
aj vecné ceny od organizátorov. 
Za spomenutie stojí aj výkon 
Rudolfa Oláha, ktorý napriek 
tomu, že ako povedal organizá-
tor - činky videl len z diaľky a 
do posilňovne nechodí, obsadil 
v kategórii do 100 kg pekné 
tretie miesto. Od organizátorov 
si za búrlivého potlesku divá-
kov a fanúšikov odniesol z po-
dujatia aj ocenenie Absolútny 
víťaz, a to najmä pre jeho od-
hodlanie a nasadenie, ale i 
predvedený výkon, ktorý v sil-
nej konkurencii stál za po-
všimnutie.
 „Som rád, že nultý ročník sa 
nám podaril, že prišlo viac 
divákov ako som očakával, a že 
spolupráca so všetkými strana-
mi bola tiež vydarená. Rovnako 
tak ma tešia aj slová preteká-

rov, ktorí boli s organizáciou 
spokojní. Za pomoc pri organi-
zovaní by som chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí podali ru-
ku k dielu, rovnako tak aj 
Obecnému úradu v M. Zliev-
cach,“ povedal nám J. Černák, 
ktorý sa na domácej pôde pred-
viedol aj súťažne a v kategórii 
nad 100 kilogramov skončil so 
striebornou medailou.  „Všet-
kým súťažiacim chcem aj touto 
cestou ešte raz poďakovať za 
skvelé výkony, ktoré boli mies-

tami aj za hranicou ich síl. Už 
teraz premýšľame, ako toto 
podujatie zlepšiť a zatraktív-
niť. Verím, že sa v peknom poč-
te v M. Zlievcach stretneme aj v 
lete 2022,“ dodáva Jozef 
Černák.
Ocenenia pre najlepších, vráta-
ne žien, z ktorých bola najsil-
nejšia Radka Filkusová z Ma-
lých Zlievec, popoludní odo-
vzdával tréner Fighting Aca-
demy VK Pavel Berky.

Silní chlapi pretekali na podujatí STRONGMAN v M. Zlievcach
Jedinečné podujatie sa v druhej polovici septembra uskutočnilo v 
Malých Zlievcach. Hlavný organizátor a zanietený športovec Jozef 
Černák tu pripravil súťaž, kde mali hlavné slovo silní muži. Po-
dobný druh podujatí niektorí možno poznáte aj z televízie – chlapi 
ako hora na nich ťahajú kamión či dvíhajú a prenášajú aj viac 
ako stokilové závažia. STRONGMAN v Malých Zlievcach prilá-
kal asi stovku divákov, ktorí boli zvedaví na výkony siedmich sú-
ťažiacich, prevažne z nášho okresu. Po nich sa na rad dostali aj že-
ny, pre ktoré boli pripravené rozdielne disciplíny. 

Hlavným organizátorom po-
dujatia, ktorý zároveň aj súťa-
žil, bol Jozef Černák.

Víťazom kategórie nad 100 kg sa stal Matej Brindza (vľavo) a 
v kategórii do 100 kg bol najsilnejší Gabriel Kováč (vpravo).

Ocenenie na podujatí získal aj Rudolf Oláh, ktorý svojou silou 
prekvapil mnohých a získal si priazeň divákov. Na fotografii ne-
sie v rukách 102 kilogramovú záťaž. 

- Text a foto: ŠK -

Dolinka 241

MOŽNOSŤ DOVOZU
► kvalitné konzumné 
     zemiaky na zimné 
     uskladnenie, 
► cibuľu, 
► kapustu, 
► kŕmne zemiaky

np-770
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„Dnes je to pre niekoho len 
jeden bežný deň, ale v životoch 
Vás – pedagógov – korunuje 
Vašu dlhoročnú púť, počas kto-
rej ste sa dotkli stoviek až tisí-
cok mladých životov. Zámerne 
pre Vaše povolanie vyberám 
slovo púť, ktoré podľa mňa 
veľmi dobre vystihuje to, čím 
ste si ako učitelia a učiteľky 
prešli. Púť je cesta, často na ne-
známe alebo cudzie miesto, kde 
sa človek vydáva hľadať nový 
alebo rozšírený zmysel pre se-
ba, ostatných, prírodu alebo 
vyššie dobro, prostredníctvom 
skúseností a nových poznatkov. 
Je to cesta, ktorá vedie k osob-
nej transformácii, po ktorej sa 
pútnik vráti do svojho každo-
denného života. Vnímam Vaše 
povolanie skôr ako poslanie, 
ako cestu, po ktorej ste kráčali 
Vy a Vaši študenti spoločne. Vy, 
ako tí skúsení pútnici, ktorí ste 
viedli mladých ľudí po cestách 
Vám dobre známych, avšak pre 
nich neprebádaných a pri kto-
rých ste možno často objavovali 
aj Vy samých seba,“ nechal sa 
počuť pred odovzdaním ocene-
ní podpredseda BBSK Ondrej 
Lunter. Ako nám po niekoľ-
kých dňoch po odznení týchto 
slov povedal samotný ocenený, 
prednesený príhovor sa mu 
veľmi páčil. „Po príhovore na-
sledovalo oceňovanie pedagó-
gov a v prestávkach bol pre nás 
pripravený kultúrny program. 
Na záver sa pán podpredseda 
opätovne poďakoval všetkým 
oceneným a poprial nám všetko 
dobré, a aby sme si skúsenosti 
nenechali pre seba, ale oboha-
covali s nimi mladších kolegov,“ 
povedal nám na margo priebe-
hu slávnostného 7. septembra 
Mgr. Branislav Kortiš. Jeho od-
poveďami na naše otázky vám 
v stručnosti priblížime viac z 
pedagogického života 64-ročné-
ho učiteľa telesnej výchovy, do-
zviete sa viac o jeho záujmoch, 
pedagogických začiatkoch i o 
tom, čomu sa venuje v súčas-
nosti.
 Kedy ste sa rozhodli, že chce-
te byť učiteľom telesnej výcho-
vy? Kde ste študoval?
„Promoval som v roku 1979 v 
Bratislave na FTVŠ Univerzity 
Komenského. Mám aprobáciu 

telesná výchova a branná vý-
chova. Som absolventom nášho 
gymnázia. Od detstva som 
chcel učiť telesnú a športovú 
výchovu, pretože som miloval 
pohyb a šport. V detstve som sa 
venoval skoro všetkému zo 
športu (letné i zimné športy). 
Aktívne súťažne som však hrá-
val od prípravky futbal a bas-
ketbal, až do skončenia vysokej 
školy a futbal až do veku 36 ro-
kov. Pretekať za školu a za 
mesto som však okrem futbalu 
a basketbalu chodil aj v atleti-
ke, plávaní i volejbale.“

 Pamätáte si na svoju prvú 
odučenú hodinu?
„Na prvú hodinu si už nepamä-
tám, ale viem, že prvé hodiny 
mojich pedagogických začiat-
kov boli podľa presných sce-
nárov, ktoré som sa naučil na 
vysokej škole. Boli bez skúseno-
stí, bez patričných emócií, spät-
nej väzby - proste splnili sme na 
hodine to, čo sa od nás žiadalo, 
a teda jej obsah. Až po niekoľ-
kých rokoch som začal pociťo-
vať (aj podľa reakcie detí), že 

to začína mať ten potrebný 
„drajf“ a efekt, keď do vyučo-
vania začali okrem zaužívaných 
pedagogických zásad a po-
stupov pri plnení obsahu vstu-
povať z oboch strán vzťahy, 
emócie, pocity, zážitky, porozu-
menie, spolupráca a význam 
realizácie obsahu. Utvrdil som 
sa v tom, že nie hodnota vý-
konu, ale už spomenuté zážitky, 
emócie atď. a hlavne vybudova-
nie vzťahu k pohybovej aktivite 
a jeho dlhodobé udržiavanie a 
zaraďovanie do životného štýlu, 
aj po škole, je to pravé orecho-
vé. Hoci aj super výkony je vý-
borná vec, ale na ne treba pocti-
vo a dlhodobo makať - aj v čase 
osobného voľna, čo sa potom 
odrazí na úrovni a stave tré-
novanosti jedinca.“

 Vnímali ste spätnú väzbu od 
žiakov? Čo vás po hodine doká-
zalo potešiť?
„Najväčšou odmenou po skon-
čení hodiny bolo pre mňa to, že 
keď som počul predo mnou do 
šatne kráčajúcich žiakov, ako si 
hovorili, že dnes bolo na teles-
nej super. A toto hodnotenie 
mojimi žiakmi ma povzbudzo-
valo v mojej pedagogickej práci 
vzdelávať a vychovávať vo vy-
učovacom procese tak, aby som 
ho počúval čo najčastejšie.“
 Učili ste aj úspešných špor-
tovcov?

„Po aktívnej športovej kariére 
počas pedagogickej činnosti 
som pripravil na talentové 
skúšky  (z telesnej výchovy na 
VŠ) viac ako 35 študentov. 
Škoda, že niektorí z nich sa aj 
po prijatí na školu a po jej ab-
solvovaní nevenovali tomu, čo 
vyštudovali. Na gymnáziu som 
vychoval 7 školských majstrov 
republiky v pretekoch športo-
vo-brannej všestrannosti. Me-
dzi nimi aj svoju dcéru Veroni-
ku (syn Branislav bol dva krát 
na 3. mieste). Tieto preteky bola 
moja srdcovka - prebojovali 
sme sa aj na medzinárodné 
majstrovstvá SR.“

 Vieme, že v minulosti ste sa 
venovali aj plaveckým trénin-
gom. Môžete nám povedať nie-
čo aj o tomto období?
„Najdlhšie obdobie som sa ako 
tréner venoval plávaniu a bas-
ketbalu dorastencov a mužov. 
Mnohí z mojich zverencov 
(Bandžuch, Bartoš, Naď, Híveš 
a ďalší...) boli neskôr oporami 
I. ligového BK Veľký Krtíš. Čo 
sa týka plávania, po založení 
nového plaveckého oddielu PK 
AQUA Veľký Krtíš a následnej 
desaťročnej trénerskej práci 
som pripravoval mladých plav-
cov od základných až po naj-
vyššie celoslovenské súťaže. 
Spomeniem mená tých najlep-
ších, ktorí sa opakovane stali 
majstrami SR a dostali sa aj do 
reprezentačného výberu plav-
cov Slovenskej republiky a boli 
nimi Lenka Gáliková a Martin 
Čapliar.“

 K učiteľstvu telesnej výchovy 
patria aj plavecké výcviky, ly-
žiarske výcviky, turistické kur-
zy a podobne, ako si spomínate 
na túto časť vašej profesie?
„Ani presne neviem zrátať 
všetky ďalšie školské i mimo-

Telesnú výchovu chcel vyučovať už od detstva
V Pokroku, ktorý sme vydali 20. septembra, sme sa venovali aj 
milej udalosti, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Banskobystrický 
samosprávny kraj na začiatku nového školského roka ocenil peda-
gógov za ich celoživotnú prácu. Ako možno viete, jedným z viac 
ako päťdesiatich ocenených pedagógov bol aj Veľkokrtíšan Mgr. 
Branislav Kortiš, ktorý na veľkokrtíšskom gymnáziu učí už viac 
ako 40 rokov, a to presne od 1. septembra 1980.

Mgr. Branislav Kortiš 
bol medzi pedagógmi ocenený-

mi VÚC BBSK. 

Mgr. Branislav Kortiš so svojimi poslednými maturantmi. (Pokračovanie na str. 11)
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školské aktivity, ktoré som or-
ganizoval alebo spoluorganizo-
val. Medzi najvydarenejšie pa-
tria jarné lyžovačky v rámci 
školy podporujúcej zdravie na 
Hornej Orave, splavy na 
Hrone, Morave a Hornáde a 
učiteľské turnaje, ktoré mali aj 
peknú spoločenskú stránku. 
Potreboval by som viacej času 
nato, aby som zrátal za obdobie 
41 rokov svojej pedagogickej 
praxe, koľko lyžiarskych, 
plaveckých, korčuliarskych, 
účelových či iných kurzov som 
organizoval a viedol a koľko 
žiakov a študentov sa pod 
mojim vedením naučilo alebo 
zdokonalilo v plávaní, lyžovaní, 
korčuľovaní, turistike atď.“

 Čomu sa venujete v súčas-
nosti?
„V súčasnosti sa pomaly chys-
tám vyprevadiť za bránu školy 
už moju ôsmu maturitnú 
triedu, a potom sa za nimi po-
beriem aj ja na zaslúžený dô-
chodcovský odpočinok. Samo-
zrejme, začínam sa sústreďo-
vať aj na prácu a vytvorenie 
plánu všestrannej športovej 
prípravy svojich dvoch vnučiek 
- osemročnej Katky a trojroč-
nej Mišky. Rovnako tak pracu-
jem aj na obnovení svojej kon-
dície, aby som sa po mesiacoch, 
kedy sme nie vždy mohli 
spoločne trénovať, opäť mohol 
stretnúť na futbalových ihris-
kách pri zápolení so starými 
pánmi - OLD BOYS.“
Ako sme uviedli, príhovor, kto-
rým O. Lunter privítal všet-
kých pedagógov, zanechal u 
Mgr. B. Kortiša dojem. Preto z 
neho na záver vyberáme ešte 
niekoľko viet, z ktorých posols-
tvo si určite zoberú aj súčasní 
učitelia zo základných alebo 
stredných škôl: „Vážime si Va-
še celoživotné dielo, počas kto-
rého ste sa sústavne zasluhovali 
nielen o odovzdávanie cenných 
vedomostí, ale vychovávali ste 
svojich študentov ako vy-
trvalých a láskavých ľudí v 
hodnotách ako sú pravdivosť, 
zodpovednosť, úcta a dôvery-
hodnosť. V týchto mladých ľu-
ďoch ste navždy zachovali ob-
rovský kus seba a toto hlboké 
dedičstvo, keď sa spočíta, tvorí 
budúci progres a blahobyt celé-
ho národa. Vy ste tí, ktorí svo-
jou každodennou odovzdanou 
prácou po troške ovplyvňovali 
svoje okolie a stojíte za tým, že 
sa naša spoločnosť vyvíja a ras-
tie. A za to Vám patrí veľká úc-
ta a vďaka.“

(Dokončenie zo str. 10)

Konkrétne úpravu, čo všetko 
hradí vlastník a čo nájomca mô-
žeme nájsť v Občianskom zá-
konníku (ďalej ako „OZ“) v § 
687 v ods. 2, ktorý hovorí, že ak 
nájomná zmluva neurčuje inak, 
drobné opravy v byte súvisiace s 
jeho užívaním a náklady spojené 
s bežnou údržbou uhrádza 
nájomca. Pojem drobných 
opráv a nákladov spojených s 
bežnou údržbou bytu spravuje 
osobitný predpis, ktorým je na-
riadenie vlády č. 87/1995 Z. z., 
ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zá-
konníka a podrobný zoznam 
drobných opráv je prílohou toh-
to nariadenia.
 Dôležité je to, na čom sa do-
hodnete v zmluve o prenájme 
bytu
V prvom rade teda vychádzame 
z toho, na čom sa dohodli 
prenajímateľ a nájomca v zmlu-
ve o prenájme bytu. Nájomná 
zmluva predovšetkým určuje, či 
tieto náklady hradí prenají-
mateľ alebo nájomca. Ak to 
však v nájomnej zmluve nie je 
dohodnuté, tak platí zákonná 
úprava, ktorá hovorí, že drobné 
opravy v byte hradí nájomca. 
Drobnými opravy v byte sú-
visiace s jeho užívaním sú najmä 
opravy bytu, miestnosti ne-
slúžiacej na bývanie, ktorá je sú-
časťou bytu, ich príslušenstva, 
zariadenia a vybavenia, ako aj 
výmeny drobných súčiastok jed-
notlivých predmetov zariadenia 
alebo vybavenia. Drobné úpravy 
sú aj opravy bytu, miestnosti ne-
slúžiacej na bývanie, ktorá je ale 
súčasťou bytu, ich príslušenstva, 
zariadenia a vybavenia, ako aj 
výmeny drobných súčiastok jed-
notlivých predmetov zariadenia 
alebo vybavenia, ktoré nie sú 
uvedené v prílohe nariadenia a 
ak náklad na jednu opravu ne-
prevýši 6,64 eura. Ide napr. o 
opravu kohútika, opravu odpa-
dového ventilu, výmenu roštu, 
upevnenie umývadla alebo na-
stavenie termostatu. Ak ide o 
opravu, ktorá nie je uvedená v 
tejto prílohe, tak pre určenie to-
ho, kto bude znášať úhradu ná-
kladov na opravu je rozhodujú-
ca cena. Ak neprevýši sumu 

6,64, náklady na opravu znáša 
nájomca, ak prevýši, náklady na 
opravu znáša prenajímateľ. Ak 
nastane situácia, kedy je potreba 
na jednej veci vykonať viacero 
opráv, tak dôležitým bude súčet 
nákladov na opravu.  Aj to je 
však možné si v nájomnej zmlu-
ve dohodnúť inak. Ak sa vy-
konáva na tej istej veci viac 
opráv, ktoré spolu súvisia, je roz-
hodujúci súčet nákladov na všet-
ky tieto opravy. Na rozdiel od 
drobných opráv Občiansky zá-
konník pozná aj náklady spoje-
né s bežnou údržbou bytu. Ako 
náklady s bežnou údržbou roz-
umieme náklady za prácu, ktorá 
sa obvykle vykonáva pri dlhšom 
užívaní, napr. maľovanie, pas-
tovanie parkiet, udržiavanie dre-
veného obloženia stien alebo 
opravy vstavaného nábytku. Aj 
tieto náklady znáša nájomca.  
Nariadenie vlády však myslelo 
aj na prípady, kedy potreba 
opravy vznikla ešte pred uzavre-
tím nájomnej zmluvy. V takom-
to prípade náklady na drobné 
opravy a obvyklé udržiavacie 
náklady je povinný znášať 
prenajímateľ.
 Ako postupovať, ak sa niečo 
pokazilo
Medzi základné povinnosti 
prenajímateľa patrí starať sa o 
prenajatú vec, čím sa rozumie 
udržovať ju v stave spôsobilom 
na zmluvné alebo obvyklé užíva-
nie. Prenajímateľ ma zákonnú 
povinnosť vykonať na svoje ná-
klady opravy a údržbu prenaja-
tej veci, ktorých potrebu mu 
oznámil nájomca. Občiansky zá-
konník teda v prvom rade 
ukladá povinnosť nájomcovi 
oznámiť prenajímateľovi, že je 
potrebné vykonať nejakú opra-
vu. Tu však nepôjde o menšiu 
opravu. Potom, čo nájomca bez 
zbytočného odkladu oznámi 
prenajímateľovi potrebu vyko-
nania opravy, je povinný mu po-
skytnúť súčinnosť, to zn. umož-
niť ich vykonanie. Ak nájomca 
neoznámil prenajímateľovi po-
trebu opravy, stráca právo na 
uplatnenie vady, ktorá na veci v 
dôsledku toho vznikne, napr. 
právo na odstúpenie od zmluvy 
alebo odpustenie nájomného ale-

bo zľavu z nájomného a zároveň 
vznikne právo prenajímateľa na 
náhradu škody, ktorá mu kvôli 
neopravenej veci vznikne. 
 Potrebu opravy treba ozná-
miť
Ak nájomca neupozorní prenají-
mateľa na potrebu opravy, tak 
nemá právo na náhradu ná-
kladov. Má však právo na vyda-
nie toho, o čo sa prenajímateľ 
bezdôvodne obohatil. Čiže na 
rozdiel medzi hodnotou predme-
tu pred a po oprave. 
 Čo však prípade, že prenají-
mateľ opravu nevykoná ani po 
oznámení?  
V praxi sa veľa krát môže stáť, 
že sa niečo pokazí a prenají-
mateľ nie je na dosah. § 669 
OZ., uvádza, že ak nájomca vy-
naložil svoje náklady pri oprave 
veci, tak má nárok na náhradu 
nákladov od prenajímateľa. V 
tomto prípade zákon hovorí o 
skutočne vynaložených ná-
kladoch, kde započítavame aj 
hodnotu vlastnej práce nájom-
cu. 
 Bezprostredne hroziaca škoda
V takomto prípade musí ísť vý-
nimočnú situáciu, kedy nájomca 
musí konať rýchlo a nemá mož-
nosť informovať prenajímateľa, 
čiže o bezprostredne hroziacu 
škodu. Typickým príkladom pre 
bezprostredne hroziacu škodu je 
nepriaznivé počasie, resp. úder 
blesku alebo nebezpečenstvo 
vzniku požiaru. V takomto prí-
pade treba konanie nájomcu po-
súdiť ako konanie bez príkazu a 
nájomca má právo len na náh-
radu potrebných nákladov, ktoré 
vynaložil pri odvracaní škody a 
na vydanie toho, o čo sa prenají-
mateľ bezdôvodne obohatil. 
 Ako si môžem žiadať pre-
platenie nákladov? 
Zákon exaktne neurčuje akým 
spôsobom požiadať o preplate-
nie. Najdôležitejšie je vedieť sa 
dohodnúť so samotným prenají-
mateľom a vyzvať ho napr. pí-
somne. Nájomca má zákonnú 
povinnosť vzniknuté náklady na 
opravu preplatiť, inak by šlo o 
bezdôvodné obohatenie nájom-
cu. V prípade, že opravy, ktoré 
boli riadne oznámené a vy-
konané pre nečinnosť prenají-
mateľa nebudú z jeho strany 
uhradené ani po výzve, je možné 
sa obrátiť na súd so žalobou o 
vydanie bezdôvodného obohate-
nia.  
– Mgr. NINA SOVIČ, ZLSBD - 

-red-

Združenie pre lepšiu správu bytových domov informuje   
Čo hradí nájomca a čo vlastník pri menších opravách?
Otázku bývania stále rieši takmer pol milióna ľudí žijúcich na Sloven-
sku prenájmom. Prenájom bytu nie je len jednoduchým zdrojom príj-
mu, ale nesie so sebou aj určité povinnosti. Nie je žiadnym tajomstvo, 
že v súčasností sa spotrebiče pokazia priemerne raz za dva roky. Väč-
šinou vtedy, keď im končí záruka. Pre ľudí žijúcich v prenájme, ale aj 
pre vlastníkov to môže spôsobiť niekoľko komplikácií a na povrch mô-
žu vyjsť otázky, kto bude hradiť opravu, ale aj kto opravu  zabezpečí. 
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V hlavnom meste Česka, kde sa 
na začiatku septembra usku-
točnili majstrovstvá sveta 
MMA amatérov, malo zastúpe-
nie aj mesto Veľký Krtíš. 
Jedným z trénerov reprezentá-
cie sa totiž pred časom stal Pa-
vel Berky, tréner FA VK. Veľ-
kokrtíšski bojovníci v Prahe za-
stúpenie nemali. 
„Bol som nadšený, že sme sa 
tam vôbec dostali. Ako tréner 
som mal veľké očakávania a 
pocity po návrate mám veľmi 
dobré, očakávania sa naplnili. 
Vedel som, že IMMAF je naj-
väčšia organizácia amatérskeho 
MMA, ktorá spolupracuje 
priamo s UFC a Bellator, takže 
je to naozaj veľmi veľká orga-
nizácia, ktorá je dobre koordi-
novaná a zorganizovaná,“ 
hovorí P. Berky. Ako pokračo-
val, v septembri mal v Českej 
republike na starosti koučing 
Samuela Škodu z klubu Fight 
Division Malacky. Pri celkovom 
zhrnutí účinkovania pokračo-
val, že naši reprezentanti sa 
prebojovali napokon do štvrťfi-
nále. 
„Bohužiaľ, v ňom všetci piati 
bojovníci svoje zápasy prehrali. 
Nie je sa však čo čudovať, bola 
tam najväčšia špička MMA ako 
medzi juniormi, tak aj senior-
mi, skvelí bojovníci zo štátov 
bývalého Sovietskeho zväzu. 
Oni boli veľmi veľká konku-
rencia, majú skvele zvládnuté 
zápasenie a wrestling a na ich 
výkony bola radosť sa pozerať.  
Napriek tomu si myslím, že 
stav slovenského MMA je na 

veľmi dobrej úrovni a pokojne 
sa môžeme porovnávať so 
svetovou elitou,“ dodáva tréner, 
ktorého najbližšie reprezentač-
né kroky už o niekoľko dní bu-
dú smerovať do Talianska, ale 
aj na ďaleký východ, do 
Kazachstanu. 
„Pod federáciou XFC, ktorej 
som na Slovensku prezidentom, 
ideme na MS do Ríma. Veľa 
nás ale v reprezentácii nie je, 
platíme si totiž všetko sami, ale 
vždy sa niekto nájde, dobrí 
ľudia, ktorí to zaplatia. Idú tam 
aj štyria moji zverenci a veľmi 
sa na to tešíme. Neskôr, na kon-
ci novembra, nás čakajú ďalšie 
IMAF MS v Kazachstane. Verí-
me, že to tam bude pre nás vý-
borné, budú tam totiž znovu 
najväčšie hviezdy amatérskeho 
MMA,“ dodáva na margo svoj-
ho reprezentačného účinkova-
nia.

O Čepovi nepochyboval
Hviezda československej scény 
MMA Vlasto Čepo sa v sobotu 
11. septembra predstavil pred 
takmer vypredaným hľadis-
kom Štadióna Ondreja Nepelu 
v Bratislave. V rámci podujatia 
OKTAGON 27 sa tu v zápase 
vypísanom na tri kolá stretol so 
Srbom Milosom Kostićom. V 
zápase, na ktorý čakali všetci, 
nielen Vlastovi fanúšikovia, 
Čepo nedal o sedem rokov star-
šiemu protivníkovi  žiadnu šan-
cu a ukončil ho po 50 sekun-
dách. „Na zápase som osobne 
nebol som, pretože som sa aku-
rát vracal zo spomínaných maj-
strovstiev sveta. O výsledku je-
ho zápasu som ale vôbec nepo-
chyboval - vedel som, že zápas 
nebude trvať dlho,“ povedal 
pre POKROK na záver Pavel 
Berky.
               -ŠK, foto: archív P. B.-

Pavel Berky reprezentoval SR v Prahe
Zástupca bojových športov z nášho okresu, tréner Fighting Academy Veľký Krtíš Pavel Berky, sa ako 
reprezentačný tréner predstavil na majstrovstvách sveta v Prahe. Amatérski MMA bojovníci zo Slo-
venska tu pod hlavičkou organizácie IMMAF skončili vo štvrťfinále. 

SK85 8330 0000 0025 0163 2152Pomôcť môžeš ľubovoľným príspevkom na transparentný účet:

KATEGÓRIE 
A1 - do 1400 ccm
A2 - do 1600 ccm
A3 - do 2000 ccm
A4 - nad 2000 ccm
AZ - zadný náhon
AŽ - ženy 
AJ - junior

Štartovné 

10€
alebo dobrovoľné
DIVÁCI ZDARMA

alebo dobrovoľný príspevok
pre SVETIELKO NÁDEJE

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

ŠTART 
o 9.00 hod.
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Vaša prístupnosť a otvorenosť 
zmenám a novým veciam, ako aj 
zážitkom, bude na bode nula. 
Strojenosť bude vo vašom prípa-
de vyhrávať, ale na čo je to 
dobré? Jediné, čo tým po tieto 
dni dosiahnete, bude akýsi pocit 
samoty a univerzálnej nespra-
vodlivosti, nad ktorými však mô-
žete zvíťaziť, ak k sebe pustíte 
hravosť a radosť. Vaša dlhodo-
bejšie sa ťahajúca vnútorná ner-
vozita a nespokojnosť sa vytratí 
spolu s vyriešením záležitosti, 
ktorá vás za posledné obdobie 
poriadne sužovala a ničila. Stane 
sa tak v druhej polovici týždňa. 
Pozor na všetky druhy pokút a 
sankcií, ktoré budú na vás číhať 
snáď na každom kroku. 

V háklivej a dlho sa ťahajúcej 
záležitosti si nechajte konečne 
poradiť, v tomto prípade od od-
borníčky, tá navedie vaše kroky 
správnym smerom k vyriešeniu 
pálčivého problému a nepríjem-
ností. Viac sa vám bude dariť v 
oblasti súkromia, kde sa nemáte 
čoho obávať, práve naopak, vy-
chutnajte si chvíle plné lásky a 
intimity. O niečo viac to bude 
pokrivkávať v práci, dlhodobej-
ší projekt vám zamrzne a pre to-
to obdobie bude pozastavený, ba 
až zmietnutý zo stola. Nevzdá-
vajte sa a rozhodne ho „nehádž-
te“ do koša!  

Budete takí vláčni a poddajní, 
že budete pre okolie skvelým a 
ideálnym terčom na manipulá-
ciu a zavádzanie, preto buďte, 
aj keď vás to bude stáť nejaké  
sily, o trochu viac bdelší a po-
zornejší. Inak na vás priamym 
smerom zaútočí silná prílivová 
vlna lenivosti a viete čo?
Nechajte, nech sa na vás zvalí, 
stále „makáte“, naháňate sa, 
niekedy priam lietate, tak pre-
čo si nedopriať trochu voľna. 
A keď už sme pri tom, ušetríte 
si aspoň nábeh na hádku a ner-
vy, ktoré by vám priniesli otáz-
ky zasahujúce do vášho  súkro-
mia od osôb, ktoré poznáte len 
zbežne a okrajovo. Tým sa 
vyhnete zahmlievaniu a spuste-
niu akýchkoľvek klebiet. 

Nevešajte hlavu, to, že začiatok 
týždňa bude ťažký a priamo 
ochromujúci, neznamená, že sa v 
tomto duchu bude niesť plných 
sedem dní. Pokiaľ dáte na rady 
neúprimného človeka (ženy), kto-
rý svojich akože “priateľov” dl-
hodobo využíva, môže sa to skon-
čiť zamotanými nepríjemnosťa-
mi. Pokiaľ informácie pustíte 
jedným uchom dnu a druhým 
von s tým, že sa na ich plnení ne-
budete osobne podieľať, tak sa 
vyhnete osobnostnému „zamrz-
nutiu“ a budete v pohode. Ús-
pech k vám príde, pokiaľ pre-
stanete zmýšľať materialisticky 
(na čom všetkom získate). To nie 
ste predsa vy, nezakladajte si na 
veciach rýchlo pominuteľných. 

S vervou sa pustíte do žatvy svo-
jich úspechov, ale pozor na zrad-
nosť, obrazne povedané, počasia a 
v reálnom živote vytvorených 
okolností, ku ktorým svojim 
dielom a pričinením prispievate 
(bežný chod udalostí na vás 
naviazaných). Okrem toho, kroťte 
svoje prílišné chcenie, hraničiace 
až s tlačením, či už na samotný 
„osud“ alebo na seba samých, bu-
de to mať opačný efekt a nechce-
ne by ste prispeli k sebadeštrukč-
ným pochodom (ničili by ste sami 
seba). Dlhé, teplé noci prebdiete 
rozmýšľaním, čo vás budete síce 
unavovať, ale na druhej strane 
nájdete veľmi veľa odpovedí, kto-
ré vás bytostne posilnia. Veľký po-
zor si dávajte na osobné veci, kde 
hrozí vytratenie, strata alebo 
ukradnutie peňazí (pri ich mani-
pulácii vnímajte, kam ich dávate). 

Zastavíte sa vy vôbec niekedy? 
Ste šťastní, vyrovnaní? Asi nie, 
však? Ochudobňujete sa o tep-
lo domova a všetko, čo sa s ním 
spája, naháňate akúsi ideu 
prekrásnej budúcnosti, ktorá 
by sa vám postarala o všetko, 
čo vám teraz chýba. Stále si v 
duchu hovoríte – raz budem 
šťastný, milovaný a pod. Ne-
myslíte si, že toto všetko sa 
vám ponúka práve tu a teraz? 
Zastavte sa, inak vám všetky 
dni, ktoré budú, mimochodom, 
prázdne a studené, uletia do 
nenávratna a na imaginárne 
búchanie si hlavy o stenu bude 
neskoro. Precitnite viac v du-
chovne, ktorým disponujete, 
túto sféru ste o niečo viac 
zanedbali…  

Myslíte si, že kľúčom k zdaru a k 
úspechu je matéria. Áno, čiastoč-
ne máte pravdu, ale svoje robí 
viera a mnou stále omieľaná uni-
verzálna láska, ktorá zachraňuje 
aj tam, kde sa to zdá zdanlivo ne-
možné. Počas týchto dní vás po-
trápia zdravotné problémy, ktoré 
sa odrazia hlavne na pohybovom 
ústrojenstve, čo prinesie aj trochu 
obmedzenejší pohyb. Koniec 
týždňa vám prinesie dovolenku 
alebo očakávané vycestovanie. 
Skontrolujte si hlavne a prioritne 
financie, aby ste niekde na ces-
tách nezostali zaskočení v prípa-
de nutných výdavkov. Pozitívne 
správy vás potešia hlavne sme-
rom od vašej rodiny, nevylučuje 
sa prírastok alebo inak dosia-
hnuté úspechy, ktoré treba 
osláviť. 

Vnútorná, osobnostná hladina 
sa vyrovnáva a všetky vaše 
zmysly by sa mali zamerať na 
financie. Nedajte sa oklamať a 
každý cent si naozaj strážte, 
nezverte svoje peniaze do rúk, 
ktorým nedôverujete, inak ich 
už nikdy neuvidíte. Prehod-
noťte akékoľvek pôžičky, úve-
ry, či už z bankových alebo 
nebankových inštitúcií, ako aj 
od priateľov – tento kanál 
máte úplne zavretý a nedopad-
lo by to dobre (energie by sa 
postarali o nevybavenie, kon-
flikty a iné problémy), počkaj-
te si radšej na ten nasledujúci 
týždeň. 

 Prestanete rozumieť všetkým 
naokolo, nebojte sa,  ste všetci 
normálni a chyba nie je na 
žiadnej strane. To len vy ste sa 
ako ľudia očistili a získali ste 
tak jasnejšiu myseľ, triezvejšie 
chápanie a realistickejší po-
hľad na svet. Presne tak, dali 
ste sa ľahko ťahať dolu, ale to-
mu je koniec, týždeň vám 
prinesie veľa radosti, prek-
vapení a pocit ľahkosti, ktorá 
vám otvorí more možností, čo 
so sebou. Zbavte sa zlozvykov 
a pokúste sa telu dať vitalitu, 
ktorá vám chýba. Vo vzťahoch 
sa vyjasní, v práci prídete na 
nedostatky, ktoré sa vďaka 
vám odstránia a čo sa týka pe-
ňazí, na to, aby sa vám nejaké 
vrátili, je nutné dať predsa 
nejaké aj do obehu, čiže kúpte 
si nejakú maličkosť, čo vás po-
teší.

Nikdy nie je na škodu rozvíjať 
svoje schopnosti a presne to je 
smer, ktorým by ste sa mali ube-
rať. Okrem toho vás upozorníme 
na to, aby ste prestali riešiť   živo-
ty   iných ľudí, nezapájajte sa do 
žiadnych intríg a už vôbec sa ne-
oddávajte posudzovaniu, súdeniu 
a klebetám. Pýtate sa prečo? 
Áno, síce je to pre túto dobu 
priam národný šport, ale konkré-
tne vám by sa to mohlo nepekne 
vypomstiť, totiž mohli by ste 
spadnúť do siete, ktorú ste sami 
vytvorili (ako sa do hory volá, tak 
sa z nej ozýva a vy by ste mali 
radšej zvoliť pozitívne hlasy). 
Viac si strážte svoje financie, s 
ktorými to ide vďaka neuváže-
nosti strmhlav dolu kopcom.

Zaspali sme? Tak sa teraz pre-
berte, je tu znova týždeň, v kto-
rom sú vám hviezdičky naklone-
né a to predsa treba využiť. 
Opakovali by sme sa u vás stále 
dokola, že sa vám striedajú 
týždne, kde s ničím nepohnete s 
dňami, kde máte dopriate všet-
ko a tie práve nastali. Viete, čo 
máte robiť – vybavujte, riešte, 
hľadajte, zabezpečujte, kupujte, 
cestujte, milujte, sobášte sa, 
ploďte, dovoliť si môžete aj 
menšie riskovanie – všade máte 
zelenú, až na jednu malú výnim-
ku a to sú záležitosti prepojené 
na oblasť bývania, tam sa to 
uvoľní až ku koncu týždňa a za-
čiatkom nasledujúceho.  

Ste obklopení falošnosťou a pre-
tvárkou, no vy musíte zotrvať. 
Nedajte sa odradiť, ani potopiť. 
Choďte svojím vyšliapaným 
chodníčkom a v žiadnom prípade 
z neho nezliezajte a to ani pod 
tlakom. Akýkoľvek skrat, ktorý 
nastane v prepojení na medzi-
ľudské vzťahy, berte iba ako 
dočasný a to v tej chvíli, v ktorej 
sa udeje. Následne sa viac k tomu 
nevracajte, neanalyzujte a nerieš-
te. Ku koncu týždňa sa nad vaši-
mi hlavami vyjasní a vy pocítite 
silu čistoty, lásky, sexuality, než-
nosti a dokonca aj úspešnosti. 
Dostali ste sa do bodu, v ktorom 
prekonávate sami seba a začínate 
na to byť patrične hrdí (len tak 
ďalej, nevzdávajte sa a nezľakni-
te sa žiadneho neúspechu, nedaj-
te sa odradiť!).  

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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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 - 706 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.

ŽALÚZIE NA
VAŠE OKNÁ

 Prerábky bytov, 
interiérov domov na kľúč 

(voda, plyn, elektrika),
 plávajúce podlahy, sadro-
kartón, strojové striekanie 
stien interiérov.
 0915 859 376      np – 756

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

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

  0908 627 952.       np – 422

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj
 Hľadám si prácu na opatro-
vanie osôb počas dňa, aj ťažšie 
stavy, ošetrenie pooperačných 
rán a dekubitov a pod. 
Kdekoľvek v okrese V. Krtíš. 
  0905 680 826            np – 781 

 Predám záhradku    400 m2. 
 0905 958 804             np– 669

 Kúpim záhradu v osobnom 
vlastníctve.
 0948 078 065              np - 745

 
Kúpim garáž v blízkosti mes-
ta, alebo v meste Veľký Krtíš.
 0908 853 198            np – 773

 0905 256 428      np - 7101

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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

 0902 298 511

np - 7102

np
 –

 7
11

 0905 790 110  

Ponúkame 

 Brikety z tvrdého dreva 
     od 168 €/ paletu,
 Metrovicu z tvrdého dreva 
     375 €/ 1prm,
 Štiepané ukladané drevo 
     63 €/1 prm. 

Burza práce

Nehnuteľnosti

 Prenajmem 1 – izbový byt. 
 0948 013 701          np – 764 

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky. 
Cena 1 prm 60 € s dovozom. 
 0902 298 511  np – 710

 Kúpim pozemok alebo záh-
radku (okolo 10-15 árov) v blíz-
kosti mesta alebo v meste V. 
Krtíš, vhodný na záhradkár-
čenie alebo včelárenie.
 0908 853 198             np – 774

Realitná kancelária
Nemocničná 3 (stará slobodáreň) 
Veľký Krtíš, Ing. Milan Chamula
mobil:  0905 358 389, 
e-mail: nataly.reality@gmail.com
ponúka na predaj:

 Vinica - dom na slnečnom 
mieste. Kuchyňa, 3 izby, kúpeľ-
ňa a WC,  garáž, pivnica, poze-
mok 776 m2.       Cena: 67 000 €

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 43 000 €

 Veľký Krtíš - jeden pozemok 
3963 m2 pri križovatke Selce.  
Vhodný na zriadenie záhrad-
kárskej osady. Cena: 8 000 € 
(dohoda možná)
 Veľký Krtíš – prenájom bytov
Dlhodobý prenájom 1-izbových
bytov pre zamestnancov, 37 m2, 
2 lodžie, komora a pivnica.
Cena: 270 €/os./mes.

  np-743

    S p o ľ a h n i t e   s a    ! 

Ponúkame všestranné realitné 
služby, kvalitné  finančné 
poradenstvo, odbornosť, 

starostlivosť o klienta, 
vypracovanie kvalifikovaného 

odhadu pri dedičských 
konaniach. 27 úspešných rokov 

v realitách je našou vizitkou.

  Zberateľstvo
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 Ponúkam nebytové priestory 
v Modrom Kameni, oproti 
Červenému vínu.
 0903 399 775             np – 777

 Prenajmem 1 izbový byt  na 
Nemocničnej ulici vo Veľkom 
Krtíši.
 0905 413 946             np – 778

 Predám obývačku – skrin-
ková zostava, starožitnú skriňu 
a dubový stôl, šijací stroj na sú-
čiastky (Zinger). 
 0915 031 667              np - 751

 Darujem šľapací skrinkový 
šijací stroj (funkčný).
 0911 895 504              np – 786

 Predám TV SAMSUNG 
LE37B652, 37-palcový (94 cm).
 0905 919 578              np – 787

     Dám do prenájmu 
          jednoizbový byt.
 0904647 477.  np– 792

Zariadenie do  
domácnosti

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

 
 Predám nové zimné gumy 
na diskoch 5x112, R 15.
Predám elektróny 5x112, R 19.
 0907 313 332              np– 746

 Predám Škodu 120 (dočasné 
odhlásenú).
 0915 031 667              np - 750

 Predám zachovalé plechové 
disky 5,5 x15; 4x10. Cena doho-
dou. 
 0908 938 733              np – 762

 Predám Daewoo Lanos, cena 
dohodou. 
 0918 124 641             np – 769

 Predám nový modrý dám-
sky bicykel.
 0915 458 250              np – 771

np
 –

 73
2

 0908 912 928

 Vykúpim
(do 500 EUR) staré motorky, 
staré autá, aj vo veľmi zlom 
stave alebo nekompletné 
(nepojazdné). 
Aj na náhradné diely. 
Zn. JAWA, ČZ SIMSON, 
Babeta, Stadion, Škoda. 

 Predám NISSAN TERRA-
NO II, r. v. 2001, STK a EK 
do 6/2022 197 350 km. Vozi-
dlo má vynikajúci motor 2,7 
TDi 92 kw. Náprava bez pro-
blémov. Pneumatiky z roku 
2019. Karoséria 3/4 vozidla 
po GO karosérie v roku 2019. 
         CENA DOHODOU.
 0905 461 790          np - 752

Kúpim staré motorky znač-
ky JAWA, ČZ, SIMSON, 
STADION (aj diely). Tiež 
kúpim staré československé 
vzduchovky, akékoľvek.
 0902 074 985         np - 788

 Predám trojkolesový bicykel 
značky Kvasnica a spol. 
               Cena: 150 €. 
 0905 461 790              np - 753

 Predám dvojmesačné 
(a staršie) kurence, ročné nosni-
ce a králiky.
 0911 154 680.  np – 722

 Predám šteniatko border kó-
lie, kozy, ovce a perličky.

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Poľnohospodárstvo
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

 0907 232 141             np – 749
 Predám seno a slamu v ma-
lých balíkoch, tiež predám aj 
pšenicu.
 0904 335 754              np - 765

 Predám zajace.
 0915 673 400              np - 768

 Predám hrozno – frankovka, 
rizling vlašský. Cena dohodou. 
 0904 595 049              np – 775

 Predám mladých kohútov a 
teliatko býčka.
 0903 399 775              np – 776

 Predám hrozno – viaceré 
druhy. Cena: 0,30 EUR/kg.
 0907 871 403              np – 744

 Predám hrozno - rôzne 
druhy, aj concordiu.
 0949 301 799              np - 755
 
 Na kŕmne účely zadarmo 
darujem tekvice. 
 Koláre č. 64                np - 779   

 Predám domáce konzumné 
zemiaky. 
  0908 923 039             np – 785

 Predám hrozno concordia a 
Nova.  0907 238 980 alebo 
0908 529 466. Prosím, častejšie 
volať z dôvodu zlého signálu.                   
                                           np- 794

 Hľadám kamaráta pre svoj-
ho 12-ročného syna. Má rád 
prírodu a hry na mobile. Zn. 
VK.  0910 664 145     np – 761

 Hľadám človeka, ktorý by 
do CD dopísal doplňujúce texty 
(knihy). Platím.
 0949 158 054             np - 760

 Hľadám pani na občasnú 
výpomoc v domácnosti. Nechať 
SMS.
 0951 772 049          np – 759

 Predám tlačítkový mobilný 
telefón zn. WINNER, čis-
tonový, v záruke, dostaný  
darom, vrátane nabíjačky a dr-
žiaka. Cena dohodou.

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

  Auto - moto

   Bicykle

   Rôzne
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M. Varholák ml., S. Ďarmoty 111
O. Cífer, V. Krtíš 110
Š. Korbeľ , M. Krtíš 103
P. Marčok, Senné 100
A. Boľoš, V. Krtíš 97
J. Pažitka, V. Krtíš 97
P. Baláž, V. Krtíš 95
M. Mázor, V. Krtíš 94
D. Sedlačková, D. Plachtince 93
J. Nemčok, Záhorce 93
V. Furáková, M. Straciny 92
P. Mesároš, Sklabiná 91
T. Rybár, V. Krtíš 91
K. Varanaiová, V. Krtíš 91
E. Ádam, V. Krtíš 88
S. Mačuda, Dúbrava 88
J. Macka, Záhorce 87
J. Samson, Sklabiná 87
T. Hrenák, V. Čalomija 85
Ľ. Matikovský, Obeckov 84
A. Mesároš, V. Krtíš 82
M. Penksa, V. Krtíš 81
I. Lukács ml., S. Ďarmoty 80
J. Pavlík, Lesenice 79
M. Mericová, Vrbovka 75
J. Košík, Čebovce 74
Ľ. Dibala, V. Krtíš 71
L. Samson, Sklabiná 58

Poradie tipovačky po 11. kole

Bodové suchoty z predchádza-
júcich kôl sa stali minulosťou a 
11. kolo našej tipovačky poriad-
ne zamiešalo priebežným pora-
dím. Poradie v čele sa opäť 
menilo a do širšieho okruhu fa-
voritov sa dostali aj ďalšie 
mená. Na úvod vám chceme 
oznámiť, že zápas Vinice v 
Hnúšti je odložený na neurčito, 
preto ho dopočítame až po jeho 
odohratí. Z tohto dôvodu zatiaľ 
ešte nepoznáme ani víťaza kola, 
no s určitosťou vieme, že to bu-
de jeden z dvojice Martin Penk-
sa - Miloš Varholák mladší. 
Obaja zatiaľ zhodne nazbierali 
13 bodov, no obaja tipli v 
spomenutom zápase, ktorý 
čaká dohrávka, rozdielny vý-
sledok. Preto sa o víťazovi roz-
hodne až o niekoľko týždňov.
Ostatné kolo bolo z pohľadu 
správnych tipov viac než roz-
manité, na vašich tiketoch ste 
nazbierali spomenutých 13 bo-
dov, ale niektorí tipujúci si vy-
brali slabší týždeň a nazbierali 
len 1 resp. 3 body. V priemere 
ste ale nazbierali pekných 8,5 
bodov, a to aj vďaka 
dvom 12-bodovým tipu-
júcim či štyrom 11-
bodovým. Tentokrát sa 
vám darilo už aj s bonu-
sovou otázkou – Želovce 

v susedskom derby prekonali 
brankára Záhoriec dva razy, čo 
potešilo šestnásť z vás. Nepote-
šila vás ale remíza Príbeliec vo 
Zvolene, ktorú uhádli len dvaja 
tipujúci. Druhý štvrtoligový vý-
sledok, cennú výhru Sloven-
ských Ďarmôt v Málinci, uhád-
la takmer polovica tipujúcich. 

Okresné derby v V. lige v Olo-
vároch, kam cestoval Balog nad 
Ipľom, skončilo remízou, čo 
uhádli tiež len dvaja z vás, len 
jeden z vás uhádol výhru Opa-
tovskej Novej Vsi v Buzitke a 
asi tretina z vás uhádla aj pre-
hru Čeboviec v Tisovci. Viac sa 
vám darilo v tipovaní výsledkov 
6. ligy, kde väčšina z vás uhádla 
všetky tri okresné výsledky.              

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

Strelí Hrušov minimálne 2 góly?              ÁNO - NIE

FKM Tornaľa – TJD Príbelce
TJ VLM Pliešovce – FK Slovenské Ďarmoty
FK Iskra Hnúšťa – TJ Vinohrad Čebovce
FK Veľký Blh – TJ Sokol Op. Nová Ves
OFK Olováry – ŠK Vinica
FK Jesenské – TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
OŠK Radzovce – MFK Baník Veľký Krtíš
FO Malé Zlievce – TJD Kamenné Kosihy
TJ Partizán Hrušov – TJ Nenince
OFK Stredné Plachtince – TJD Sklabiná

Ďalšia zmena na čele tabuľky

Tomáš Hrenák, víťaz 10. kola Stanislav Mačuda, víťaz 2. kola 

-ŠK-

II. liga mladší žiaci U13, 10. kolo
 MFK Baník V. Krtíš – MŠK Ti-
sovec 6 : 1 (1 : 0), góly: J. Ďurčov 
3x, D. Oláh 2x, vlastný.

II. liga starší žiaci U15, 10. kolo
 MFK Baník V. Krtíš – MŠK Ti-
sovec 19 : 0 (13 : 0) góly: D. Knopp 
4x, I. Andok 4x, L. Guillon 4x, R. 
Rusnák 2x, A. Bišťuť, F. Sloboda, T. 
Petráš, vlastný 2x.
Žiakom mužstva z okresného mesta 
sa na jeseň darí. Kým mladší žiaci 
sa pohybujú v strede tabuľky a 
priebežne im patrí 7. miesto, ich 
starší kamaráti sú ašpirantmi na ví-
ťazstvo v celej lige. V desiatich 
zápasoch nenašli premožiteľa a s 
maximálnym možným bodovým 
ziskom a skóre 65 : 5 sú s osem-
bodovým náskokom v čele tabuľky.

4. liga žiaci, 6. kolo
 ŠK Vinica – FK Bušince 2 : 1 (2 : 
1), góly: D – O. Mics, M. Cseri, H – 
V. Berky   FK Lesenice - TJ Parti-
zán Hrušov 12 : 0 (6 : 0), góly: S. 
Galčík 3x, G. Kováč 3x, L. Belá 2x, 
F. Kováč, T. Nagy, K. Rimóci, L. 
Balga  TJ Prameň D. Strehová – 
TJ Inter Bátorová 4 : 1 (3 : 0), góly: 
D – J. Gašpar 4x. H – M. Banda.

IV. liga dorast
 Dohrávka 7. kola: MFK Baník V. 
Krtíš – MFK Strojár Krupina 3 : 1 
(1 : 0), góly: P. Srník, R. Horváth, 
R. Gallo  10. kolo: TJ Sklotatran 

Poltár – MFK Baník V. Krtíš 0 : 6 
(0 : 4), góly: P. Choboda 2x, R. Gal-
lo, P. Srník, N. Celeng, vlastný.
Nielen žiaci, ale aj dorastenci robia 
dobré meno veľkokrtíšskemu klu-
bu. V dohrávke zdolali vedúcu 
Krupinu a bodovo sa na ňu dotiha-
li, pričom vďaka lepšiemu skóre sú 
dorastenci Baníka v čele tabuľky. 
V desiatich zápasoch strelili už 39 
gólov, čo z nich robí druhé najlep-
šie strieľajúce mužstvo IV. ligy.

6. liga dorast U19, 6. kolo
 FO Malé Zlievce - FK Bušince 6 : 
6, (4 : 4), góly: R. Oláh 2x, A. Olách 
2x, M. Kati, J. Eremiáš, H – M. Buč-
ko 2x, G. Görči 2x, T. Rácz 2x.

Prípravka U11, 5. kolo
 TJ Ipeľ Balog n. Ipľom – MFK 
Baník V. Krtíš 8 : 1 (4 : 0), góly: D – 
S. Botoš 3x, T. Fábry 2x, M. Kováč 
2x, L. Fischer, H – M. Petráš  FK 
Lesenice – TJ Sokol O. N. Ves 8 : 1 
(6 : 0), góly: D – M. Dudáš 5x, F. 
Dudáš 2x, F. Illéš, H – T. Kuzma  
OFK Olováry – FO M. Zlievce 12 : 
2 (4 : 2), góly: D – A. Buššai 8x, D. 
Oláh 2x, B. Bodnár, K. Tupiová, H 
– M. Bavko 2x  TJD Príbelce – 
ŠK Vinica 0 : 2 (0 : 0), góly: H – B. 
Nemčok 2x.
Suverénnom súťaže prípraviek je 
mužstvo FK Lesenice, ktoré dopo-
siaľ vyhralo všetkých päť zápasov, 
v ktorých dostali len štyri góly. 
Práca s mládežou v tejto tradičnej 
futbalovej obci tak prináša zaslúže-
né výsledky.

Mládežnícke výsledky

-ŠK-
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V nedeľu 3. októbra sa niekoľ-
kým ľuďom v blízkosti obce 
Čelovce naskytol hrôzostrašný 
pohľad na nájdené telo majes-
tátneho jeleňa európskeho, kto-
rý mal odrezanú hlavu od tela. 
Polícia vo Veľkom Krtíši a Lu-
čenci pritom vyšetruje nie 
jeden, ale rovno dva takéto 
prípady. Ako uviedlo Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru 
v Banskej Bystrici, prvý prípad 
sa objavil ešte na konci septem-
bra na kukuričnom poli medzi 
obcami Gregorova Vieska a 
Podrečany v okrese Lučenec. 
Jeleň bol usmrtený, 
bola mu odrezaná 
hlava a zvyšok bol 
ponechaný na poli. Iš-
lo o samca staršieho 
ako šesť rokov. Ob-
dobný prípad bol zis-
tený aj neskôr v kata-
stri obce Čelovce. 
„Scenár bol rovnaký. 
Telo zvieraťa bolo 
ponechané na mieste 
s odrezanou hlavou. 
Aktuálne naplno pre-

bieha jelenia ruja, čo určité 
láka nelegálnych ,,lovcov” 
trofejí, ktorí takto bezcitne do-
kážu usmrtiť nevinné zviera. 
Polícia preto v tomto smere 
zvýši svoju pozornosť a zame-
ria sa vo zvýšenej miere aj na 
takýto druh trestnej činnosti,“ 
uviedlo KR PZ BB. Ako pokra-
čovali policajti, v oboch prípa-
doch bolo začaté trestné stíha-
nie vo veci prečinu pytliactva, 
za ktoré hrozí páchateľovi v 
prípade dokázania viny trest 
odňatia slobody až na dva roky.
                                             -ŠK-

Otrasný nález pri Čelovciach

Najvyšší počet oznámení bude 
zo Sociálnej poisťovne smero-
vať tým SZČO, ktorým sa na 
základe odložených daňových 
priznaní za uplynulý rok zme-
nil vymeriavací základ pre 
platbu poistného – takých je 54 
977. O vzniku povinného so-
ciálneho poistenia sa dozvie 12 
621 SZČO. Naopak, povinné 
poistenie k 30. septembru 2021 
zanikne 5 354 SZČO. Sociálna 
poisťovňa všetky tieto dôležité 
informácie zašle SZČO poštou 
alebo do ich e-schránky (ak ju 
majú aktivovanú) do 21. ok-
tóbra 2021. Poistné v novej 
výške potom prvý raz zaplatia 
za mesiac október so splatnos-
ťou do 8. novembra 2021.
Povinné poistenie SZČO vzni-
ká od 1. októbra 2021 tým fy-
zickým osobám, ktoré mali 
predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania, za kalen-
dárny rok 2020 dosiahli príjem 
z podnikania a inej samostat-
nej zárobkovej činnosti vyšší 
ako 6 552 eur (čiže mali príjem 
6 552,01 eura a viac) a zároveň 
majú k 1. októbru 2021 platné 
oprávnenie na vykonávanie 
činnosti. Ak SZČO nevykoná-
va činnosť na základe opráv-
nenia, povinné poistenie SZČO 
jej vzniká na základe dosia-

hnutej hranice príjmu. Tým 
SZČO, ktoré dosiahli príjem 
rovný alebo nižší ako 6 552 eur, 
povinné poistenie nevzniká, 
resp. od 1. októbra 2021 im 
zanikne.
V kalendárnom roku 2021 
platí pre povinne poistenú SZ-
ČO minimálny mesačný vyme-
riavací základ 546 eur, z toho 
vyplývajúce poistné je mesačne 
180,99 eura (pre SZČO, ktoré 
majú priznaný starobný dô-
chodok alebo predčasný sta-
robný dôchodok a pre SZČO, 
ktoré sú poberateľmi výslu-
hového dôchodku a dovŕšili 
dôchodkový vek, je mesačná 
suma poistného 148,23 eura, 
keďže neplatia poistné na in-
validné poistenie). Maximálny 
mesačný vymeriavací základ 
pre SZČO v kalendárnom ro-
ku 2021 je 7 644,00 eur a z to-
ho vyplývajúce poistné je me-
sačne 2 533,98 eura (pre SZ-
ČO, ktoré majú priznaný sta-
robný dôchodok alebo pred-
časný starobný dôchodok a pre 
SZČO, ktoré sú poberateľmi 
výsluhového dôchodku a dovŕ-
šili dôchodkový vek, je mesač-
né poistné 2 075,34 eura, preto-
že neplatia poistné na invalid-
né poistenie).

 Živnostníci dostanú oznámenie 

Takmer 73 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), 
ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, do-
stane v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto in-
formácie dostanú automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia 
sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá 
povinné sociálne poistenie a tiež vymeriavací základ a výšku po-
istného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do So-
ciálnej poisťovne. 

 0944 918 982             np – 754
 Predám plachtu    9 x 4 m. 
 0907 313 332              np– 747 

 Predám brojlerové kurence, 
okolo 2 kg. Cena: 3,5 €/ks.
 0918 615 842                np - 796

Rôzne

np – 791

 
(aj tenisiek), kožených výrobkov, alternácie 

a ortopedické úpravy. 
Nemocničná 3, V. Krtíš (Stará slobodáreň).

Ponúkame opravu obuvi

 Predám ruanské kačky, králi-
ky, štvormesačné kurence a 
okrasné holuby. 
 0911 154 680                 np - 797
  
 Predám rodinný dom so záh-
radou v Hrušove, 820 m2. 
Cena dohodou.  0907 534 530, 
 0905 228 685               np – 795

-SP-

Veľkokrtíšski hasiči boli v prvý 
októbrový deň privolaní k ne-
zvyčajnému prípadu, keď asis-
tovali zdravotným záchraná-
rom priamo v chirurgickej am-
bulancii v nemocnici vo V. Krtí-
ši. Dôvodom bolo zakliesnenie 
prstov na ruke v mlynčeku na 
mäso, pričom sa prsty snažili z 
tela mlynčeka vybrať. Prísluš-
níci na mieste zásahu použili 
ručné hydraulické náradie a 
rozbrusovaciu pílu na roztvore-
nie mlynčeka a vyňatie prstov. 
Následne sa pacient podrobil 
chirurgickému zá-
kroku.
Na druhý deň boli 
hasiči privolaní k 
zásahu, pri akých zasahujú už 
oveľa častejšie, a teda k do-
pravnej nehode. K tej došlo 2. 
októbra pri obci Červeňany a 
na mieste zasahovali štyria prí-
slušníci HaZZ. Po príchode na 
miesto zásahu bolo zistené, že 
došlo k dopravnej nehode 
dvoch osobných motorových 
vozidiel, ktoré tvorili prekážku 
v jednom jazdnom pruhu. Prí-
slušníci na mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 

dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ očistili vozovku od nečistôt. 
Pri dopravnej nehode sa ne-
zranila žiadna osoba.
V pondelok 4. októbra pomá-
hali hasiči aj v meste V. Krtíš, a 
to na Venevskej ulici. Po prí-
chode na miesto bolo zistené, že 
je potrebné zabezpečiť otvore-
nie dverí do bytu pre umožne-
nie vstupu zdravotných záchra-
nárov k pacientovi. Príslušníci 
pomocou zámočníckeho nára-
dia otvorili dvere a umožnili 
vstup. Príslušníci následne asis-

tovali zdravotným 
záchranárom a 
následne trans-
portovali pacienta 

prostredníctvom nosidiel do sa-
nitného vozidla, ktoré zabezpe-
čilo transport do zdravotnícke-
ho zariadenia. Podobná príčina 
výjazdu nastala aj na Okružnej 
ulici v utorok 5. októbra. Hasiči 
tu asistovali zdravotnej zách-
rannej službe pri transportova-
ní pacienta v ohrození života do 
sanitky. Postihnutú osobu pro-
stredníctvom evakuačných no-
sidiel preniesli do sanitného vo-
zidla, ktoré následne zabezpeči-
lo transport do zdravotníckeho 
zariadenia.

HASIČI 150 

-zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ - 

Dopravná nehoda i nezvyčajný zásah
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Podmienky nároku na pan-
demické ošetrovné (OČR) sa 
od začiatku školského roka ne-
menili - stále platia pravidlá, 
ktoré boli zavedené pri vzniku 
krízovej situácie, a to ešte 12. 
marca 2020. Dávka môže po-
môcť rodičom, ktorých deti sa 
učia online z dôvodu uzatvore-
nia školy či triedy, napríklad 
ak je v triede pozitívny žiak a o 
tomto uzavretí rozhodne prí-
slušný orgán (riaditeľ školy, 
zriaďovateľ, hygienik či minis-
ter). Naďalej platí, že nárok na 
pandemické OČR má nemo-
censky poistená osoba, ktorá 
spĺňa všetky zákonné pod-
mienky nároku a počas krízo-

vej situácie poskytuje osobnú a 
celodennú starostlivosť dieťa-
ťu do 11 rokov veku (resp. do 
18 ). Ide o žiakov materskej 
školy, základnej školy či det-
ských jaslí, ktoré sú uzatvorené 
na základe rozhodnutia prí-
slušného orgánu a deti tak ne-
môžu toto zariadenie navštevo-
vať.
Ak bolo vyučovanie v škole ale-
bo jej časti prerušené, rodičia-
poistenci majú nárok na dávku 
na obdobie vymedzené rozhod-
nutím príslušného orgánu. So-
ciálnej poisťovni k tomu ne-
musia predkladať žiadne po-
tvrdenie. Informácie o žiakoch, 
ktorých sa uzavreté zariadenia 

Dávku pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďa-
lej poberať rodičia detí do 11 rokov. (resp. 18, ak ide o dieťa s dl-
hodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z 
dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj v 
prípade, že hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie. Mož-
nosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo 
zaočkované. Ak dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavíru-
som, rodičovi nárok na dávku nevznikne. 

Máte školáka v karanténe? 

         -red, SP-

 Svetový deň proti bolesti  
(11.10.) sa pripomína od roku 
2004. Bolesti majú hlavný vplyv 
na kvalitu života po celom 
svete. Hlavným cieľom tohto 
dňa je zvýšiť povedomie o 
bolesti a rôznych aspektoch 
bolesti, upozorniť na potrebu 
úľavy od bolesti a poskytnúť 
pomoc pri rozpoznaní prí-
znakov a symptómov.
 Deň solidarity s politickými 
väzňami v Juhoafrickej repub-
like  (11.10.) bol vyhlásený OSN 
v roku 1976 a je spomienkou na 
11. 10. 1963,  kedy došlo k bez-
podmienečnému prepusteniu 
všetkých politických väzňov. 
 Deň starých rodičov ( 11.10.) 
vznikol na podnet Američanky 
Marian Lucille Herndon Mc-
Quade, ženy v domácnosti, 
matky 15 detí a starej matky 40 
detí. Kampaň za ustanovenie 
tohto sviatku začala v roku 
1970 a v roku 1973 Západná 
Virgínia ako prvý štát oslávila 
tento sviatok. Oficiálne bol vy-
hlásený v roku 1978. Jeho cie-
ľom je výzva ľudí, aby premý-
šľali o vplyve starých rodičov 
na ich životy a na spoločnosť. 
Deň je príležitosťou ukázať 
lásku k starým rodičom a zas 
oni majú možnosť prejaviť 

svoje city k svojim deťom a 
vnúčatám, podať im pomocnú 
ruku a podeliť sa s nimi o život-
né múdrosti.
 Medzinárodný deň zborové-
ho spevu (12. 10.) sa oslavuje od 
roku 1990. Tento deň je príleži-
tosťou prostredníctvom hudby 
prelomiť politické rozdiely a 
bariéry, rôzne ideológie, nábo-
ženské rozdiely a rasovú ne-
znášanlivosť a vyzdvihnúť hod-
noty solidarity, mieru a porozu-
menia.
 Svetový deň artritídy (12.10.) 
sa pripomína od roku 2002 a 
cieľom je zvýšenie povedomia 
verejnosti o artritíde vo všet-
kých jej formách, podpora ak-
tivít pre všetkých ľudí s artrití-
dou a podpora starostlivosti a 
lepšej liečby osôb s reumatický-
mi chorobami.
 Svetový deň normalizácie 
(14. 10.) bol vyhlásený v roku 
1970. Tento deň je výročím za-
loženia organizácie ISO v roku 
1946 v Londýne. Cieľom je 
zvýšiť povedomie o význame a 
dôležitosti globálnej normalizá-
cie pre svetovú ekonomiku a 
podporovať jej úlohu pri us-
pokojovaní potrieb všetkých 
sektorov.
 Medzinárodný deň za zredu-

kovanie prírodných katastrof 
(14.10.) bol vyhlásený v roku 
1989 OSN a je príležitosťou na 
zvýšenie povedomia o nebezpe-
čenstvách katastrof a podpora 
činností zameraných na pre-
venciu, zmierňovanie, pripra-
venosť a znižovanie rizika prí-
rodných katastrof. Medzi efek-
tívne spôsoby patrí vzdelávanie, 
odborná príprava a výmena in-
formácií.
 Svetový deň umývania rúk 
(15.10.) vyhlásila ho UNICEF v 
roku 2008. Deň je výzvou na 
zlepšenie hygieny rúk. Cieľom 
je zvýšenie povedomia o vý-
zname správneho a hlavne pra-
videlného umývania rúk myd-
lom. 
 Svetový deň vidieckych žien 
(15. 10.) bol vyhlásený v roku 
1995 na pekinskej konferencii 
venovanej problematike žien. 
Tento deň sa oslavuje pod záš-
titou OSN a je príležitosťou na 
uznanie dôležitosti vidieckych 
žien pri posilňovaní poľnohos-
podárstva a rozvoja vidieka po 
celom svete a vyzdvihnúť ich 
rozhodujúcu úlohu pri výrobe 
potravín.
 Deň bielej palice (15.10.) bol 
vyhlásený v roku 1964 na zasa-
daní Svetovej rady pre blaho 
slepcov v New Yorku a je pod-
porovaný Svetovou úniou ne-
vidomých (WBU). Hlavným 
dôvodom bola potreba upozor-

niť na problémy zrakovo posti-
hnutých a propagovať ich po-
treby a úspechy na celom svete. 
Bielu palicu zaviedla Francúz-
ska Peguilly d'Herbemont a je 
základnou a najdôležitejšou po-
môckou pri mobilite nevidia-
cich a zároveň slúži na ich 
označenie pri pohybe vo verej-
ných komunikáciách.
 Svetový deň chrbtice (16.10.)  
sa pripomína od roku 2000.  
Cieľom je predchádzať zdra-
votným problémom chrbtice a 
súvisiacich ochorení pohybovej 
sústavy, podporiť povedomie o 
štruktúre ľudského tela a pre-
ventívnymi prehliadkami odha-
liť problémy s chrbticou skôr 
ako sa objavia príznaky.
 Svetový deň potravy  (16. 
10.) je podporovaný Svetovou 
zdravotníckou organizáciou a 
pripomína sa od 1981. Jeho 
úlohou je informovať verejnosť 
o aktivitách FAO a zvyšovať 
povedomie o problematike do-
stupnosti potravín v niektorých 
rozvojových zemiach.
 Medzinárodný deň boja 
proti chudobe. (17.10.) si svet 
pripomína na základe iniciatívy 
pátra Josepha Wresinského, za-
kladateľa Hnutia na pomoc 
všetkým krajinám štvrtého sve-
ta (Aide a toute detrese - Quart 
Monde), v roku 1992 oficiálne 
uznala aj OSN. Cieľom je po-
ukázať na príčiny hladu, chu-
doby a negramotnosti. 

týkajú, dostáva poisťovňa pria-
mo od okresných úradov. Stačí, 
aby rodič, ktorý už mal počas 
krízovej situácie priznaný 
nárok na ošetrovné, na konci 
mesiaca zaslal elektronický for-
mulár Čestné vyhlásenie k žia-
dosti o ošetrovné a vyznačil v 
ňom dni, počas ktorých sa o 
dieťa staral. Nárok na pan-
demické OČR majú poistenci 
naďalej aj v prípade, ak hy-
gienik nariadil dieťaťu karan-
ténne opatrenie/izoláciu. Naria-
denie karantény/izolácie potvr-
dzuje dieťaťu pediater na tlači-
ve Žiadosti o ošetrovné a zasiela 
ho priamo Sociálnej poisťovni. 
Na konci mesiaca potom rodič 
zašle vyplnený formulár Čest-
ného vyhlásenia, ak si už nárok 
na ošetrovné počas krízovej si-
tuácie uplatňoval.

Postupy žiadosti 
o dávku ostávajú 

rovnaké
Nemenili sa ani postupy pri 
uplatnení nároku na dávku. 
Karanténu/izoláciu a chorobu 

dieťaťa musí na origináli Žia-
dosti o ošetrovné potvrdiť pe-
diater. Ak túto žiadosť zasiela 
Sociálnej poisťovni ošetrujúci 
lekár a rodič ešte počas krízo-
vej situácie (od 12. 3. 2020) nik-
dy nečerpal pandemickú OČR, 
musí o dávku Sociálnu poisťov-
ňu požiadať. Nemusí navštíviť 
pobočku a môže tak urobiť z 
domu – je potrebné vyplniť 
elektronický formulár Žiadosti 
o pandemické ošetrovné a za-
slať ho elektronicky (žiadosť o 
dávku posiela len raz za celé 
obdobie koronakrízy). Násled-
ne na konci mesiaca poistenec 
tak ako doteraz zasiela elektro-
nický formulár Čestné vyhlá-
senie k žiadosti o ošetrovné, v 
ktorom vyznačí dni, počas kto-
rých sa o dieťa staral alebo ho 
ošetroval. Formuláre sú zverej-
nené na webovej stránky So-
ciálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa v auguste 
2021 vyplatila viac ako 10 tisíc 
dávok pandemické ošetrovné. 
Vlani v auguste to bolo 2,5 – 
krát viac, keď poistencom za-
slala viac ako 26 tisíc dávok.

                      
V týždni od 11. do 17. 10. si pripomíname

Tieto významné dni
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Milí čitatelia, uverejňujeme hraciu kartu vašej obľúbenej kupónovej súťaže. Vašou 
úlohou bude počas nasledujúcich trinástich týždňov vystrihovať kupóny, nalepiť ich 
do príslušných okienok a po uverejnení aj posledného kupónu priniesť  alebo poslať 
k nám, do redakcie. Keď tak urobíte, budete mať šancu vyhrať niektorú 
z TRINÁSTICH HODNOTNÝCH CIEN, kde bude opäť prvá cena, tak ako aj po iné roky,      

Meno a priezvisko: 
Adresa: 

Miesto pre kupón č. 1  Miesto pre kupón č. 2  Miesto pre kupón č. 3 Miesto pre kupón č. 4  

Miesto pre kupón č. 5  Miesto pre kupón č. 6  Miesto pre kupón č. 7  Miesto pre kupón č. 8  

Miesto pre kupón č. 9  Miesto pre kupón č. 10  Miesto pre kupón č. 11 Miesto pre kupón č. 12  

Miesto pre kupón č. 13  

ŠŤASTNÁ
TRINÁSTKA

KU
PÓ

N
 č

.1
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Výsledky IV. liga JUH 

IV. liga JUH 

B. Štiavnica – Zvolen            3:1
Badín – Detva                         3:0
Šalková – Pliešovce                3:1   
Hajnáčka – Tornaľa              1:0
Č. Balog – Málinec                 0:4 

V.liga D

Výsledky V. liga D 
Radzovce – Tisovec                6:0
 

Vedúci Baník privítal v predpo-
slednom domácom jesennom 
zápase súpera z priebežne 
tretieho  miesta v tabuľke, 
ktorému mal čo vracať po po-
hárovom vyradení z konca 
augusta. Zápas začal zostra, 
priamy kop hostí chytil na-
vrátilec do brány Baníka Š. 
Koči. Obrovskú hlavičkovú 
šancu N. Havrilu o niekoľko 
minút krásnym zákrokom 
zneškodnil brankár hostí. Zá-
pas bol v nasledujúcich chví-
ľach vyrovnaný, mierne viac z 
hry mali domáci, povzbudzova-
ní verným fanklubom. Šancu 

na otvorenie skóre mali v polo-
vici prvého dejstva hostia, no 
hosťujúci útočník stroskotal na 
gólmanovi Baníka. Vo vnútri 
pokutového územia sa následne 
v 36.´ šance chopil J. Havrila, 
ktorý bez prípravy strelou z ľa-
vačky nedal hosťujúcemu 
brankárovi šancu a otvoril skó-
re zápasu. Gól po pár minútach 
strelil z dorážky aj Kukolík, no 
podľa asistenta rozhodcu stál v 
ofsajde a gól tak neplatil.
V druhom polčase hostia pres-
triedali, no tento zámer ne-
priniesol želaný efekt. V úvode 
druhého polčasu sa podarilo 

Baníku navýšiť skóre na 3 : 0. 
Gólovo sa najprv po individu-
álnej akcii P. Nilaša, ktorý v 
16ke našiel nestráženého Gre-
guša, presadil práve krajný ob-
ranca a následne prišiel ne-
zmyselný faul na N. Havrilu v 
pokutovom území a M. Nilaš 
nezaváhal a premenil pokutový 
kop.  Stretnutie sa do týchto 
chvíľ hralo vo vysokom tempe, 
no hostia akoby stratili vieru v 
zisk bodov a zápas sa tak už len 
dohrával. Baník mohol skóre 
po mnohých šanciach rôznych 
hráčov navýšiť, no nestalo sa 
tak, a to ani po ďalšom neuz-
nanom góle Baníka, a ani po 
reflexívnom zákroku hosťujú-
ceho brankára na čiare. Hostia 
následne mohli v závere zápasu 
skorigovať výsledok, no Š. Koči 
si gól streliť nenechal. O týždeň 
cestuje Baník na šesťbodový 
zápas do Radzoviec, kde vlani 
zvíťazil.
            - Ing. DENIS FODOR -  

 MFK Baník Veľký Krtíš – FK Jesenské 3 : 0 (1 : 0)

Šláger kola s jednoznačným priebehom
Rozhodoval: Jozef Medveď pred 100 divákmi;
Góly: D – J. Havrila, Greguš, M. Nilaš; 
Zostava Baníka: Š. Koči, Greguš, Dobrocký, P. Nilaš, Drie-
novský, Ádam, M. Nilaš, Matuška (K), N. Havrila, J. Havri-
la, Kukolík, náhr.: Baláž, Ľ. Koči, Maslaňák, Dudáš, Štefan, 
Matikovský, Kadiš, Zemenčík.

V jedenástom kole privítali do-
máci za chladného počasia hos-
tí z Revúcej. Oklieštená domá-
ca zostava sa snažila predĺžiť 
šnúru bez prehry a postavila sa 
proti oveľa behavejším hos-
ťom. Rozhodca odpískal v 12.´ 
faul na útočníka v 16-tke, ktorý 
Konček s prehľadom premenil 
– 0:1. Nepriamy kop za domá-
cich kopal Nedeľa v 14.´ z 
osemnástich metrov, no loptu 
trafil iba do múra. Hostia v 
akcii dvaja  na jedného mali 
obrovskú šancu v 33.´, no Ben-
ko bol na svojom mieste. Ďalšia 

akcia hostí prišla v 42.´, keď 
domáci záložníci zostali na 
súperovej polovici, čo jeho hrá-
či potrestali gólom – 0:2. 
Hneď na to -  o dve minúty - z 
polovice ihriska dostal perfekt-
nú loptu Konček, ktorého neve-
deli zastaviť ani traja domáci 
obrancovia, a tak s prehľadom 
zakončil – 0:3. 
V druhom polčase hostia po-
kračovali vo svojej hre – vo 
svižnom tempe. Domáci sa 
márne  pokúšali dostať pred 
bránu súpera, Revúčania boli 
na ihrisku doslova ,,všade“.

Veľkú šancu mal v 63.´ Nedeľa, 
ale jeho strelu brankár hostí 
kryl. V 73.´ to bol znovu Kon-
ček, ktorý  trafil loptu presne 
pod brvno brány – 0:4. Keď 
domáci odišli psychicky aj kon-
dične a v 87.´ na svetelnej tabu-
li svietilo 0:5, hosťujúci útočník 
unikol po pravej strane a jeho 
centrovaná lopta presne našla 
spoluhráča, ktorý hlavou za-
končil. Žiaľ, ako je už zvykom 
v Balogu nad Ipľom, keď je už 
takmer koniec sezóny, niektorí 
hráči si myslia, že už netreba 
trénovať, a poniektorí už do-
konca ani nechodia na zápasy. 
Takto sa hrať nedá a odzrkad-
ľuje sa to aj na výsledkoch. 
V nedeľu privíta Balog nad Ip-
ľom na svojom ihrisku Jesen-
ské.     
                 - JOZEF STRIHO-  
 

 TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – MFK Revúca 0 : 5 (0 : 3)

Koniec sezóny prináša útlm 

Rozhodoval: Erich Kaliňák pred 50 divákmi; 
Zostava Balogu: Benko, Radoš, Smiknya, Rusňák, P. Gyu-
rász (K), Nedeľa, Orem, Zolcer, G. Gyurász, Zolczer, Bu-
ček, náhr.: Molnár, Hlavács, Mics. 

Domáci nastúpili na zápas s ve-
domím, že kvalitného súpera z 
Hnúšte nemôžu podceniť. To-
mu prispôsobili svoju hru, keď 
skórovali už v 12.´  Tomanom a 

neskôr ešte Višniarom v 33.´ V 
prvom polčase už súpera herne 
a takticky mali pod kontrolou. 
V úvode druhého polčasu po 
menších chybách domácich si 

hostia vytvorili gólové šance, z 
ktorých jedno využil Kamen-
ský. Celý druhý polčas sa niesol 
v duchu futbalovej bitky a obi-
dve mužstvá občasnými gólo-
vými šancami ukázali, že futbal 
hrať vedia. Do konca zápasu sa 
už nič vážneho na ihrisku ne-
udialo a domáci zaslúžene vy-
hrali.
Vedenie klubu ďakuje rozhod-
com za korektné rozhodovanie 
a súperovi želá v ďalších zápa-
soch veľa futbalového šťastia.  
- MARTIN PÁRIŠ - 

 TJ Sokol O. N. Ves – FK Iskra Hnúšťa 2 : 1 (2 : 0)  

Rozhodoval: Ján Gombala pred 50 divákmi; 
Góly: D – Toman, Višniar; H – Kamenský; Zostava Opatovskej 
N. Vsi: Ohajda, Balla, Berecký (K), Török, Sokol, Krahulec, 
Mihálik, Petrus, Višniar, Toman, E. Krupčiak, náhr.: Horváth, 
Hudec, Klacso, Buriš.

Domáci súpera nepodcenili 
 Prenajmem nebytový 
priestor vo V. Krtíši na SNP 
10 (nad Prima bankou).  
Možnosť prenajať 2 miest-
nosti dokopy (250 € vrátane 
energií a internetu), resp. sa-
mostatne. Vrátane kuchynky 
a predsiene.
 0911 674 346           np - 800

1 B. Štiavnica 11 9 2 0 29:7 29
2 Badín 11 8 1 2 35:7 25
3 Poltár 11 7 2 2 15:12 23
4 S. Ďarmoty 11 6 3 2 29:13 21
5 Tornaľa 11 6 0 5 13:24 18
6 Málinec 11 5 1 5 21:18 16
7 Príbelce 11 4 4 3 15:14 16
8 Detva 11 3 4 4 10:13 13
9 Šalková 11 4 1 6 15:20 13

10 Hajnáčka 11 3 3 5 10:23 12
11 Medzibrod 11 3 1 7 14:17 10
12 Pliešovce 11 2 1 8 17:24 7
13 Č.Balog 11 1 4 6 8:25 7
14 Zvolen 11 1 3 7 10:24 6

1 V. Krtíš 11 10 0 1 34:10 30
2 Radzovce 11 8 3 0 35:6 27
3 Jesenské 11 5 4 2 31:16 19
4 Olováry 11 5 3 3 23:19 18
5 Tomášovce11 5 3 3 20:18 18
6 Revúca 11 5 1 5 34:18 16
7 Čebovce 11 4 1 6 22:23 13
8 Tisovec 11 4 1 6 16:27 13
9 Buzitka 11 4 1 6 20:35 13

10 O. N. Ves 11 4 0 7 19:34 12
11 Vinica 10 3 2 5 13:16 11
12 Hnúšťa 10 3 2 5 19:23 11
13 B. n. Ipľom 11 3 2 6 21:29 11
14 Veľký Blh 11 1 1 9 7:40 4
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Futbalisti S. Ďarmôt privítali 
hostí z Medzibrodu, do ktorých 
sa s vervou pustili od prvej 
minúty zápasu. V 5.´ po odraze-
nej lopte sa výborne zorientoval 
Horváth a strelou do vinkla do-
stal domácich do vedenia – 1:0. 

Po ďalšom útoku hostí a po 
oneskorenej reakcii obrany do-
mácich, hostia nečakanou 
strelou vyrovnali na 1:1. Domá-
ci sa snažili držať loptu na svo-
jich kopačkách, ale hostia boli 
nepríjemní, napádali domácich, 

a tak im nenechávali veľa 
priestoru na hru. Berec si sám 
vybojoval loptu v 36.´ a po úni-
ku zahodil tutovku, ktorou S. 
Ďarmoty mohli ísť do vedenia. 
Skôr bojovný ako futbalový 
prvý polčas skončil nerozhodne 
1:1. 
V druhom polčase v 47.´ po 
priťuknutí Vlkolenského Van-
dornyikova krížna strela skon-
čila tesne vedľa brány.  Domáci 
v druhom polčase dominovali, 
bolo otázkou času, kedy hostia 
už tlak neudržia a dostanú 
druhý gól. V 61.´ Koncz centro-

val loptu na Bereca, ktorý 
umne ju hlavou  priťukol Tót-
hovi a ten posunul svojou 
strelou domácich do vedenia - 2 
: 1. Pätnásťminútový tlak do-
mácich sa konečne pretavil do 
gólu, za čo im boli verní fanúši-
kovia vďační. Strela Lukácsa v 
83.´ a zakončenie Bereca o 
minútu neskôr mohli dať bod-
ku za zápasom, no tretí gól sa 
nekonal, ale bojovnou a umnou 
hrou domáci dotiahli aj piaty 
zápas v poradí do víťazného 
konca. Vedenie klubu a hlavne 
diváci im za to ďakujú.
 
                    - JOZEF ĎÖRĎ  - 

 FK Slovenské Ďarmoty - TJ Sokol Medzibrod 2 : 1 (1 : 1) 

Bojovnosť a chcenie zvíťazili 
Rozhodoval: Marek Remeň pred 150 divákmi; 
Góly:  D – Horváth, Tóth; Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, 
Erdelyi, Horváth, Vlkolenský, Krišica, Lukács  (K), Koncz, 
Vandornyik, Očko, Péter, Berec, náhr.: Tóth, Mravík, 
Ďörď, Csillik, Holub.

Málo divákov, zabudnuté dresy 
alebo silný vietor, takto by sme 
mohli charakterizovať domáci 
zápas Príbeliec s Poltárom. Boli 
to práve Príbelce, ktorým za-
čiatok vyšiel podľa ich pred-
stáv, no šance ostali opäť nevy-
užité. V 19.´ mohol konečne 
rozvlniť sieť Matikovský, no 
lopta mu nešťastne odskočila. 
V 25.´ skúsil opäť pozornosť 
hosťujúceho brankára Stra-
pek, no neúspešne. Do útrob 
štadióna sa teda odchádzalo za 
nerozhodného stavu 0:0. Polča-
sovú prestávku využil tréner 
domácich na taktické pokyny 

pre svojich zverencov, za svoje 
si to zobral hlavne skúsený 
ofenzívne ladený a zároveň naj-
lepší obranca Híveš, ktorý ne-
únavne útočil a snažil sa niečo 
spraviť s výsledkom, no v za-
končení bez typických útoční-
kov to bol pre Príbelce prob-
lém. Víťazstvo na svoju stranu 
chcel strhnúť aj Ondrejkov, 
ktorého strela mala prudkú ra-
zanciu. Zápas označený ako 
,,zvláštny“ teda skončil  spra-
vodlivou deľbou bodov. 
V nedeľu cestujú Príbelce na 
zápas do Tornale. 
               - FILIP CELLENG – 
 

 T J D P r í b e l c e – T J S k l o t a t r a n P o l t á r 0 : 0  

Zvláštny duel
Rozhodoval: Martin Kováč pred 70 divákmi; 
Zostava Príbeliec: Geregai, Híveš, Ondrejkov, Melišík, 
Cibuľa (K), Gibala, Santoris, Strapek, Matikovský, Brašeň, 
Zachar, náhr.: Pagáč, Celleng, Kurák, Klátik. 

Hráči OFK Olováry išli do To-
mášoviec značne oslabení, bez 
štyroch hráčov základnej zo-
stavy. Régi bol zranený, Miškei 
mal stopku po piatich žltých 
kartách, Kupček a Fehér mali 
neodkladné pracovné, resp. 
rodinné povinnosti. Olovárski 
hráči pritom cestovali ku kva-
litnému súperovi, ktorý ešte 
doma na jeseň neprehral.  
Prvý polčas bol celkom vyrov-
naný, ale o niečo nebezpečnejšie  
boli Olováry. Prudká strela 
Rácza z 20-ich metrov v 8.´  

letela tesne nad bránu. Peknú a 
rýchlu akciu po krídle vytvorilo 
v 14.´ duo M. Hriň a R. Kováč, 
ktorý sám zaútočil na bránu 
domácich, ale strelil tesne ved-
ľa. Prudkú strelu kvalitného 
krídlového hráča domácich Fe-
herváriho v 16.´  bezpečne chy-
til brankár Olovár. Pre zrane-
nie členka v 19.´ musel byť vys-
triedaný útočník Olovár 
Matúška, miesto neho vybehol 
na ihrisko mladý Kati. 
Naďalej pokračovala vyrov-
naná hra a v 40.´, pekne kombi-

novali hru Kliment a Máč, kto-
rý sa dostal do veľkej gólovej 
šance, ale jeho strelu kryl bran-
kár domácich. 
V druhom polčase mala hra po-
dobný priebeh ako v prvom, 
začala sa ďalej komplikovať 
personálna situácia Olovár. Vý-
borne hrajúci stopér Horváth 
sa v 64.´  po neodpískanom fau-
le na neho zranil a musel opus-
tiť hraciu plochu. Vystriedal ho 
ďalší mladý hráč Olovár Földi. 
Následne mužstvo hostí muselo 
reorganizovať obranu a zálohu. 
Celú situáciu skomplikovalo 
zranenie stehnového svalu vý-
borne hrajúceho Rácza v 70.´ 
Nakoľko Olováry už nemali 
ďalšieho hráča na striedanie, 
Rácz po dlhšom lekárskom 
ošetrení svalu sa síce vrátil na 
ihrisko, ale Olováry prakticky 

hrali desiati. V tejto fáze zápasu 
pochopiteľne prebrali iniciatívu 
hráči Tomášoviec, mali územnú 
prevahu, ale dokázali dať iba 
dve tyčky a to ich útočník 
Dobročka a neskôr krídlový 
hráč Fehervári. Nedokázali 
však dať Olovárom gól, lebo 
ich hráči hrali výborne, kús-
kovali hru a brankár Olovár 
Stieranka stál pevne v bráne  a 
vychytal všetky strely. Gól v zá-
pase nepadol a OFK Olováry si 
odniesol cenný bod aj v tejto 
zložitej personálnej situácii, v 
ktorej sa mužstvo momentálne 
nachádzalo. Vedenie klubu 
ďakuje každému hráčovi za 
mimoriadne hodnotný húžev-
natý a bojovný výkon. 
V nedeľu Olováry privítajú na 
derby zápas Vinicu a dúfajú, že 
ich personálna situácia bude as-
poň o niečo lepšia ako v tomto 
zápase. 
      –MUDr. JOZEF KANYÓ –

 

 T J S l o v a n T o m á š o v c e – O F K O l o v á r y 0 : 0   

Cenný bod po bojovom výkone 
Rozhodoval: Roland Dodok pred 100 divákmi; 
Zostava Olovár: Stieranka, Horváth, Kamendy, Golian (K), 
Rácz, Čeřovský, Kováč, Hriň, Kliment, Máč, Matúška, 
náhr.: Kati, Földi, Nemčok.

Dvojnásobný slovenský maj-
ster sa v 4. kole SLOVNAFT 
CUPu predstaví na ihrisku 
TJD Príbelce. Pôvodným 
hracím dňom zápasov 4. kola 
je 27. október (streda), pričom 
výkop zápasu by mal byť o 
14.30 hod.
Pripomíname, že TJD Príbel-
ce boli v aktuálnej sezóne slo-
venského pohára do 4. kola 
nasadené priamo. O tom, že 
ich súperom budú Trenčania, 
rozhodol štvrtkový žreb. Vlani 
sa v rovnakej fáze súťaže mali 
Príbelčania po senzačnej vý-
hre nad FK Nitra stretnúť s 
bratislavským Slovanom, no 
kvôli pandémii boli amatérske 

kluby zo súťaže vyradené. Ná-
plasťou im tak bude zápas 
proti rovnako lákavému súpe-
rovi, ktorý má v kádri aj bý-
valého reprezentačného 
krídelníka Erika Jendriška či 
syna tragicky zosnulého hoke-
jistu Pavla Demitru, Lucasa.
V aktuálnej sezóne je AS 
Trenčín so štrnástimi bodmi 
priebežne na 6. mieste Fortu-
na ligy. Strelecky ich ťahá 
druhý najlepší strelec súťaže 
20-ročný Jakub Kadák. Do 4. 
kola postúpili futbalisti spod 
hradu Matúša Čáka po výhre 
3 : 0 nad Veľkým Mederom a 
rovnako 3 : 0 si v auguste 
poradili aj s Račou.
-ŠK-

Príbelce privítajú AS Trenčín 

POKROK
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Výhra na počesť a gólové pozdravy do neba  
Rozhodovali: Ďuriš, Zöllei, Ďurčov pred 40 divákmi; Góly: D – 
Sabó, R. Turčina 2x, P. Filip; H – Červoč;  Zostavy: D – Motoška, 
Kajtor, P. Filip (K), Sabó, Rybár, Fedeš, Bertók, Holoda, Z. Lajtoš, 
R. Turčina, G. Lajtoš, náhr.: Bertók, Bavko, Garaj, Ubrankovič; 
H – Tuček (K), Vaňek, Čierny, Balga, Gajdoš, Pavlovkin, Ďurčok, 
Balík, Jakuš, Pavlov, Červoč;
Domáci, ktorí nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, 
vyrukovali  na zápas s cieľom pokračovať v sérii domácich víťazs-
tiev. Boli to však hostia, ktorí hneď v úvode dvakrát pohrozili, no 
ich dvojnásobné zakončenie neskončilo gólom. V 7.´ sa zastreľoval 
domáci Sabó, no minul bránu Tučeka. Tento futbalový virtuóz už 
v 14.´ mieril presnejšie, no jeho strelu zo strednej vzdialenosti 
bravúrne vytlačil brankár hostí nad brvno. Želovce stupňovali 
tlak, v 25.´ sa dostal do samostatného nájazdu kapitán Filip, no je-
ho akcia neskončila gólovou bodkou. Po pol hodine sa v podobnej 
situácii ocitol Sabó, sám zoči-voči Tučekovi nespanikáril a svoj 
nájazd s prehľadom zakončil - 1:0. V prvom dejstve zaujal ešte 
ďalekonosný pokus Balíka, no ten skončil v náručí domáceho gól-
mana Motošku.
Po zmene strán skúšal šťastie Fedeš, no jeho projektil minul cieľ. 
V 53.´ a 55.´ skúšal šťastie hosťujúci Ďurčok, no jeho pokusy mí-
ňali bránku Motošku. Po hodine hry preukázal svoju univerzál-
nosť domáci R. Turčina, ktorý zvýšil na 2:0 a poslal tak pozdrav 
do neba svojmu starému otcovi B. Turčinovi, bývalému hráčovi a 
trénerovi Želoviec, ktorý nás v piatok po ťažkej chorobe opustil. 
Desať minút na to rozvlnil sieť aj kapitán Želoviec Filip a praktic-
ky rozhodol o zápase. Hneď o minútu na to mohol ukuť železo za 
horúca R. Turčina, no vo výbornej šanci minul bránu. V 74.´ 
skorigoval skóre hosťujúci Červoč, čím vlial iskierku nádeje na 
obrat. Nasledovala však kanonáda, počas ktorej bombu Filipa 
chytil výborný Tuček, hosťujúci Hajnár nebezpečne pálil tesne 
nad brvno a hlavička R. Turčinu opečiatkovala žrď brány. Skóre 
sa však nemenilo. Vnuk bývalého trénera B. Turčinu sa nakoniec 
dočkal aj druhého gólového zápisu,  keď v 87.´ po rohovom kope 
rozvlnil hlavou sieť Príbeliec. Veľká vďaka patrí štvorici bývalých 
hráčov Želoviec - Zoltánovi a Gabovi Lajtošovcom, Gejzovi Kajto-
rovi a Lukášovi Garajovi, ktorí v hráčskej kríze neváhali oprášiť 
kopačky a ratovali havarijný hráčsky stav a patrili k lídrom Želo-
viec.                                                                    - ŠTEFAN RIMAJ - 

Vyrovnaný zápas    
Rozhodovali: Ďuriš, Zöllei, Zaťko pred 30 divákmi; Góly: D – R. 
Balla, Pixiades; H – M. Šarpataky, E. Šarpataky; Zostavy: D – 
Toth, R. Balla (K), Povaľač, Z. Balla, Híveš, Nászali, Hornyák, 
Mátyás, Dovičin, Tóth, Pixiades, náhr.: Petrovič, Vráblik; 
H – P. Kováč, Horváth, Fülöp, Gerbáč, A. Kováč, Longauer, Žin-
gor (K), M. Šarpataky, D. Žingor, Berky, E. Šarpataky, náhr.: Ber-
ky, Kakoš, Oláh.   
Domáci privítali na svojom ihrisku húževnatého súpera zo Sklabi-
nej. Začiatok zápasu lepšie vyšiel hosťom, lebo sa im podarilo dva-
krát skórovať. Domáci nezložili zbrane, podarilo sa im aj  skorigo-
vať výsledok a to najprv R. Ballom na 1:2 a do konca polčasu nád-
hernými nožničkami stav vyrovnal L. Pixiades.
V druhom polčase sa šance striedali na obidvoch stranách – ako 
na jednej – tak aj na druhej strane obrana odolávala náporom 
útokov. V tom, že sa stav už neprepisoval, výdatne pomohli aj obi-
dvaja gólmani. Hoci obidve mužstvá chceli  strhnúť víťazstvo na 
svoju stranu a bojovali do konca zápasu, gól už nepadol. Zápas sa 
dohrával v slušnej atmosfére bez nervóznych prejavov hráčov. 
Vedenie domáceho klubu ďakuje svojim hráčom za kvalitný prí-
stup ku zápasu a dúfa, že na budúci týždeň budú naplno skórovať 
a získajú tri body.                                 - Ing. RICHARD BALLA - 

 OFK Želovce – TJD Príbelce B 4 : 1 (1 : 0) 

 TJD Kamenné Kosihy – TJD Sklabiná 2 : 2 (2 : 2) 

Domáci bojovali do konca 
Rozhodovali: Haring, Domby, Budiač pred 30 divákmi;  
Góly: D – Lukáč, Berky; H – Karasy, Amann, I. Filip 5x; 
Zostavy: D – Lukáč, D. Kalmár (K), Botoš, Zemčík, R. Bablena, 
Jakubec, I. Kalmár, Andrisik, Tóth, Jakab, Herceg, náhr.: Makši, 
Berky, Novák; H – Pohánka, Rég, Koštial, Šoltys, Kvanda, Datko, 
Karasy (K), Novák, Amann, Filip, Jánošík, náhr.: Kanát, Györga, 
Šoltys, M. Filip. 
Na pekne pripravenom domácom ihrisku sme vítali mužstvo z 
čela tabuľky - Záhorce. Úvod zápasu patril hosťom, ktorí už v 24.´ 
vyhrávali 0:2. V druhej polovici prvého polčasu sa domáci vzcho-
pili a vypracovali si množstvo gólových situácií, ale bez gólového 
efektu, a tak sa potvrdilo pravidlo ,,nedáš – dostaneš“ a hostia v 
44.´ rozvlnili po tretí raz sieť domácich. 
V druhom polčase sa šance striedali na obidvoch stranách, čo opäť 
využili len hosťujúci hráči. V 58.´ výborne hrajúci Ivan Filip strelil 
svoj piaty gól v zápase. Domácim sa na záver zápasu podarilo 
skorigovať výsledok dvomi gólmi. Krásnym momentom v zápase 
bol gól kapitána mužstva domácich D. Kalmára, ktorý z dvad-
siatich piatich metrov vymietol šibenicu Pohánkovej brány. Zrane-
nému hráčovi domácich M. Zemčíkovi praje vedenie klubu a 
spoluhráči skoré uzdravenie.  Mužstvu Záhorce gratulujeme k ví-
ťazstvu.         FK Bušince, do toho!          - LADISLAV BARKO - 

Bez bodov a gólov sa ,,kraľuje“ na dne tabuľky 
Rozhodovali: Zolczer, Dobos, Szabó pred 30 divákmi; 
Góly: D – Kováč; H – Faršang, Balík 2x, T. Parkáni; Zostavy: D – 
Mišt, R. Červenák, Velebný, Brindza, J. Červenák (K), Števkov, 
Stanovič,  Š. Kováč, Korpáš, M. Kováč, náhr.: M. Kováč, J. 
Kováč, Zelenčík, Fischer, Kukula; H – Kelemen, Uhrin, Holovic, 
Vozár, Tomaškin (K), Krahulec, Faršang, Parkáni, Weisenpacher, 
Kováč, Balík, náhr.: Brza, Kupec, Marčok. 
O výsledku zápasu bolo rozhodnuté už po dvadsiatich piatich 
minútach, keďže domáci dostali v priebehu dvoch minút dva góly 
po veľkých chybách obrany. Tesne pred koncom prvého polčasu 
hostia pridali tretí gól Balíkom. Domáci tréner sa pokúšal počas  
prestávky motivovať svoj tím a nakopnúť hráčov k vyššej iniciatí-
ve, aby stav stretnutia aspoň vyrovnali. Jeho slová padli na úrodnú 
pôdu v 56.´, keď za domácich prvýkrát skóroval z rohového kopu 
Kováč.  Predsavzatie domácich vyrovnať stav zmaril T. Parkáni v 
62.´ Poslednú polhodinu zápasu mali prevahu stále hostia. Starší 
hráči domácich, ani striedajúci, na  štýl hry hostí nestačili a nevyp-
racovali si potrebné šance na gó-
ly, a tak tri body zo svojho ihris-
ka odovzdali do rúk hosťom.  
Súperovi blahoželáme ku stabil-
ným výkonom počas sezóny.
         - DOMINIK DROZDÍK - 

 FK Bušince – FK Záhorce  2 : 7 (0 : 4) 

 TJ Partizán Hrušov – OFK S. Plachtince 1 : 4 (0 : 3)  

(Pokračovanie zo str. 3 ŠP) 

 TJ Nenince – FK Lesenice odložené na 31. októbra

6. liga
1 D. Strehová 11 11 0 0 47:13 33
2 Záhorce 11 8 1 2 46:18 25
3 D. Lom 11 7 1 3 47:23 22
4 Želovce 11 6 1 4 38:21 19
5 Sklabiná 11 6 1 4 30:18 19
6 S. Plachtince 11 5 2 4 23:19 17
7 Nenince 10 5 1 4 21:20 16
8 M. Kameň 11 4 3 4 28:25 15
9 K. Kosihy 11 4 2 5 21:28 14

10 Lesenice 10 4 1 5 35:40 13
11 Bušince 11 3 1 7 27:38 10
12 Príbelce 11 2 1 8 10:54 7
13 Hrušov 11 2 0 9 23:46 6
14 M. Zlievce 11 1 1 9 10:43 4

 Prijímame objednávky na 
rezanú kapustu. Možnosť do-
vozu.
 0905 497 133            np – 799

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332           np– 802

 Predám malotraktor VARI 
aj s príslušenstvom.
 0907 858 643            np - 804

Rôzne


