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· výmera pozemku 753 m2 
· zastavaná plocha 117 m2  
· 2 podlažia, technická 
a obytná časť domu, 
3 samostatné spálne, 
obývacia izba, kuchyňa 
so špajzou, oddelené WC, kúpeľňa 
· ústredné plynové kúrenie
· verejný vodovod 
+ studňa na pozemku 
+ kanalizácia 
· garáž, podzemná pivnica 
 Cena: 120 000,- € 

Rodinný dom priamo vo Veľkom Krtíši

 
· výmera pozemku 2022 m2, 
rovina 
· úžitková plocha 82 m2 
· novostavba r. 2020, montovaný 
· podlahové kúrenie, 
verejný vodovod, žumpa, 
el. 220/380V 
· 2 spálne, obývacia miestnosť 
spojená s kuchyňou, vstupná  
chodba, kúpeľňa spojená s WC,
sprchový kút 

Cena: 89 000,- € 

Novostavba montovaného RD v Opave

FINANČNÁ ODMENA 
Ponúkame odmenu za odporučenie nehnuteľnosti pri predaji.  

Hľadáme najmä pozemky, byty a domy vo Veľkom Krtíši, ale aj kdekoľvek na Slovensku.  
Vy odporučte a my zabezpečíme komplet servis.  

Mgr. Soňa Chamulová 0911 358 389 

 Možnosť objednania si rôznych mís 
     podľa výberu zákazníka      
(syrové, mäsové, zeleninové – vo forme rolád, jedno hubiek, či kombinované)

 Jedlá obľúbenej talianskej kuchyne 
     a to pizzu a zeleninové šaláty
 Gurmánov pozývame na kačacie hody, 
     ktoré pre vás pripravili v októbri a novembri

Ponúka 
možnosť organizovania svadieb, krstín, 

karov a rôznych ďalších spoločenských či rodinných podujatí. 

Okrem denného menu ponúkame 

Bližšie informácie dostanete priamo 
v našich priestoroch 

(vedľa obecného úradu v Želovciach) 
alebo

na tel. čísle  0918 942 595
Otváracie hodiny 

Po – Pi od 11.00 do 20.00 hod., 
So 14.00 – 20.00 hod., 

Ne – zatvorené.

Spokojní Veľkokrtíšania s deťmi si zvolili Park Hôrku za cieľ príjemnej 
prechádzky, aby obdivovali čo im pracovníci MsKS pripravili. 
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Park Hôrka v jesennom čase hýri všetkými 
farbami, ale 27. októbra  to v ňom bolo ešte 
pestrejšie, ešte veselšie, ale aj ešte strašidel-
ne. Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo 
Veľkom Krtíši pripravilo na tento deň milé 
prekvapenie pre malých aj veľkých Veľko-
krtíšanov, aj cezpoľných. Žiaci všetkých 
troch veľkokrtíšskych základných škôl, 
umeleckej školy aj Centra voľného času 
prijali výzvu na zhotovenie halloweenských 
dekorácií, ktoré potom pracovníci MsKS 
pod vedením svojej riaditeľky Mgr. Zuzany 
Braunsteinovej v stredu doobeda pekne v 
hôrke nainštalovali. Od rána tu rozkladali 
tekvice s vyrezanými otvormi, z ktorých bli-
kali svetielka, na rôzne miesta dali strašidlá, 
kostlivcov,  pavučiny s mega pavúkmi, 
ozvučili priestor a čakali na prvých návštev-
níkov. Od poobedia sa tu vystriedalo naozaj 
veľa ľudí. Rodičia nechali deťom voľný 
priebeh na šantenie, ale nebránili im ani v 
tom, aby všetko preskúmali, ohmatali... a 
potom ochotne aj so svojimi ratolesťami za-
pózovali aj do redakčného fotoaparátu. Na 
máloktorej akcii sme sa stretli s toľkými 
navonok spokojnými a usmiatymi ľuďmi 
ako tu. Myslím, že to bolo možno aj preto, 
že akcia, ktorú MsKS pripravilo naozaj na 
výbornú, patrilo k tým, ktoré kvôli pandé-
mii bolo možné uskutočniť.  
Spýtali sme sa riaditeľky MsKS V. Krtíš  
Mgr. Zuzany Braunsteinovej, ako ona hod-
notí túto akciu: ,,Po skutočne dlhom čase to 
bol neopísateľne krásny zážitok pre mňa, 
ale aj pre mojich kolegov z MsKS. Najkraj-
ší pocit je vidieť šťastné dieťa. A keď za 
jedno popoludnie máte možnosť vidieť toľ-
ko šťastných a usmiatych detí - to už je v 
dnešnej dobe malý zázrak.  
Dekorácie boli naozaj pekné, nápadité, ori-
ginálne a čo mnohí ocenili – väčšinou boli z 
odpadových materiálov a do výroby 
dekorácií sa zapojili deti zo všetkých troch 
našich ZŠ, a tiež ŠZŠ, ZUŠ, a CVČ z nášho 
mesta. Výzdobu sme inštalovali my, zamest-
nanci MsKS, spolu so správcom parku 
Hôrka. So samotným zberom materiálu zo 
škôl nám pomáhali zamestnanci Podniku 
verejnoprospešných služieb mesta V. Krtíš, 
za čo im veľmi pekne ďakujem.“ Pracovní-
kom  MsKS sme cez ich riaditeľku aj my tl-
močili poďakovanie, ktoré sme v stredu 
podvečer a večer počuli od mnohých ľudí v 
Parku Hôrka a vyjadrovali to aj na sociál-
nych sieťach, na čo ona s úsmevom zarea-
govala: ,,Viete, ono sa veľmi dobre pracuje, 
keď máte pokope toľko šikovných a krea-
tívnych ľudí.“  
Jesenné zapadajúce slnko, ktoré presvitalo 
cez farbami hýriace listy majestátnych stro-
mov, sa odzrkadľovalo v tvárach usmiatych 
detí a spokojných rodičov. Po zotmení malo 
toto miesto ešte väčšie preddušičkové čaro. 
Sme presvedčení, že nejedno dieťa, ktoré v 
toto popoludnie strávilo vo veľkokrtíšskom 
Parku Hôrka, malo pred spaním omnoho 
menší strach zo strašidiel a mátoh, lebo tie 
predsa ostali strašiť v hôrke. 
                                                                   - red -  

Strašidlá, mátohy a iné čudá 
okupovali Park Hôrku Roky plynú ako 

tichej rieky prúd, 
iba bolesť trvá 

a nedá zabudnúť. 
Už dlhých osem 
rokov uplynulo 

odvtedy, ako nás 
dňa 18. 11. 2013 
navždy opustila 

naša drahá 
Ing. SOŇA BOHÁČOVÁ z Veľkého 
Krtíša. S láskou spomínajú manžel, 

dcéra s rodinou, syn s rodinou, sestry a brat.

Zostávaš v našich srdciach
Smutných desať 
rokov uplynulo

 5. novembra 2021, 
ako nás navždy 
opustil milovaný 

manžel, ocko, 
starký, krstný 

otec, brat a švagor 
RUDOLF KOZEL 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomíname 
a nezabúdame. Ďakujeme 

za tichú spomienku.

Spomíname a nezabúdame

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky v spolupráci so 
Záchrannou zdravotnou službou SR, prís-
pevkovou organizáciou Zdravé regióny a 
samosprávami zorganizoval 2. 11. 2021 
NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČ-
KOVANIE PROTI ochoreniu COVID-19 
na Biokúpalisku Krtko vo Veľkom Krtíši. 
Organizovanie zabezpečovali aj terénni 
sociálni pracovníci: Mgr. Nikoleta Štefa-
nová, Veronika Kiššová z Veľkého Krtíša 
a asistentka podpory zdravia Petra Ková-
čová a zároveň pomáhali aj pri samotnom 
očkovaní. Osemčlenný tím bol záujemcom 
o očkovanie k dispozícii od 10.00 do 14.00 
hod. Zaočkovať sa tu mohli 
osoby, ktoré dňa 24. 9. 2021 
boli očkované prvou dáv-
kou vakcíny Pfizer, ako aj 
tí, ktorí mali záujem o prvú 
dávku Pfizer alebo o oč-
kovanie jednodávkovou va-
kcínou Johnson and John-
son. Svoju očkovaciu dávku 
dostali aj neregistrované oso-
by s registráciou na mieste 
do vyčerpania zásob dávok 
očkovacej látky. Na očkova-
ní bol prítomný člen zdra-
votného tímu, s ktorým si 
mohol každý záujemca 
konzultovať svoj zdravotný 
stav a poradiť sa, ako 
zvládnuť prípadné kompli-

kácie po očkovaní. 
V rámci tohto dňa bolo zaočkovaných 
spolu 63 osôb, z toho prvou dávkou Pfizer  
osem, druhou dávkou Pfizeru jedenásť, 
treťou dávkou štrnásť a s vakcínou Jans-
sen tridsať  záujemcov z Veľkého Krtíša 
aj z okolitých dedín.  
Ako nás informovala koordinátorka asis-
tentov podpory zdravia Monika Burisová, 
počas očkovania neboli zaznamenané 
žiadne komplikácie spojené s očkovaním. 
O tom, kedy a v akom čase do nášho okre-
su opäť príde Intervenčný tím MZ SR za 
účelom očkovania, vás budeme včas infor-
movať.  

 

Opustili nás: 
26. 10. Viera Horňáková (*1944) z V. Krtíša, Elena Kováčová (*1943) z V. Krtíša; 28. 
10. Ján Kazi (*1938) zo Sklabinej, 28. 10. Štefan Turan (*1944) z V. Krtíša; 29. 10. 
Mária Hrozová (*1940) z Novej Vsi, 29. 10. Hedviga Strongová (*1945) z V. Krtíša; 
30. 10. Marian Vaník (*1941) z Pôtra; 31. 10. Alexander Čerba (*1938) z Bušiniec, 
31. 10. Helena Kingerová (*1938) z Vinice, 31.10. Jozef Hrubčo (*1954) z Horných 
Plachtiniec; 2. 11. Peter Bajo (*1987) z Dolných Príbeliec, 2. 11. Ján Žiak (*1935) 
z Dolnej Strehovej.                                         Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

Pribudli ďalší zaočkovaní 

Očkovací tím (zľava) Marián Selecký, Elena Selecká, 
Pavlína Cabanová, Monika Burisová  zaočkoval 

63 osôb z Veľkého Krtíša a jeho okolia.  

 – JK - 

(pri lekárni AQUA VIVA, oproti kultúrnemu domu)
Nové mobilné odberové miesto – MOM na Ul. SNP 27 vo Veľkom Krtíši 

Oznamuje upravené otváracie hodiny 
PCR testy vám tu urobia Po- Pi v čase od 7.30 do 10.00 hod. 
Antigénové testy si môžete dať urobiť 
Po – Pi v čase od 7.30 – 11.30 a od 12.30 – 17.30 hod. 
V So – Ne v čase od 9.00 – 12. 00 a od 12. 30 do 17.15 hod. 

Kontakt: 
 0910 595 962 

„Mobilné Odberové Miesto
 MOM V. Krtíš, SNP 27“

alebo acebook 
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Slnečné lúče odhalili pestrofarebnú  
jeseň nielen v prírode, ale aj v interiéri 
Základnej školy na Poľnej ulici. Žiaci  
1.stupňa využili svoju fantáziu, kreati-
vitu a šikovnosť na výrobu nádher-
ných,  originálnych šarkanov.  Neboli 
len tvorcami, ale i porotou, ktorá vy-
brala zo 78 šarkanov  troch najkraj-
ších. Výhercom  blahoželáme! Zároveň 
veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí 
sa pričinili na výzdobu školy. Hotová 
pastva pre oči! 
Po skvelej práci si žiaci vychutnali  v 
triedach rozmanité mliečne výrobky, 
čím sme si pripomenuli SVETOVÝ 
DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH. O pár 
dní na to, si posilňovali svoje zdravie 
ochutnávkou ovocia a na hlavnej chod-
be vytvorili výstavku ovocnej nádhery, 
ktorá lákala nielen pohľadom, ale i vô-
ňou.
Pestrosť  jesene doplnil program  k ok-
tóbru – Mesiacu úcty k starším. Žiaci 
nacvičili a poslali cez  technické vymo-
ženosti k svojim najmilším pestrý pro-
gram. Nechýbal  vyrobený darček z 
lásky a slovo ĎAKUJEM! Jeseň ešte 
nekončí, určite si niečo pre nás  pestré  
ešte pripravuje! 
       - Text a foto:  Mgr. M. PÁLOVÁ – 

Základná škola Poľná Veľký Krtíš je obklopená prírodou 

Ocenení žiaci v Šarkaniáde.  Zľava: Tatiana 
Kukučková (4.A), Dávid Ivanič (2.A), Šarlota 
Mlynáriková (2.A), Vanessa Termanová 4.A).

Na všetkých fotografiách sú žiaci 1. A triedy.
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V roku 2021 sme začali realizovať 
práce 2. etapy obnovy rodného domu, 
ktorá zahŕňa odstránenie starých 
vrstiev podláh, vytvorenie nových 
vrstiev, injektáž murív proti zemnej 
vlhkosti, vybúranie potrebného otvo-
ru dverí a okien a iné vnútorné práce 
v 3 miestnostiach. Táto etapa sa ukon-
čí v decembri 2021. Tretia etapa sa 
ukončí roku 2022. Do konca októbra 
sme podali projekt na Banskobystric-
ký samosprávny kraj, v ktorom žiada-
me finančné prostriedky na túto eta-
pu. 

Informácie 
o verejnej zbierke

OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škulté-
tyho v roku 2018 požiadala Ministerstvo 
vnútra SR o vyhlásenie verejnej zbierky 
na obnovu rodného domu A. H. Škultéty-
ho. Zodpovednou osobou za vykonanie ve-
rejnej zbierky bola poverená Výkonnou 
radou a Valným zhromaždením schválená 
Ing. Eva Stieranková. Ministerstvo vnútra 
žiadosť schválilo a  vydalo rozhodnutie o 
schválení verejnej zbierky od 1. 3. 2018 a 
po predĺžení do 19. 3. 2020, kedy sme mu-
seli predložiť  na MV SR všetky doklady o 
ukončení zbierky, o využití finančných 
prostriedkov. Ministerstvo vnútra SR po-
tvrdilo, že predkladaná záverečná správa 
zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa 
§13 ods. 4 zákona č. 162/2014 o verejných 
zbierkach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Na základe tohto vyhod-
notenia sme požiadali o ďalšiu verejnú 
zbierku  v súvislosti s 2. a 3. etapou ob-
novy. Niekoľko firiem  a spoločností už 
prispelo do novej zbierky, žiaľ, ani jedna z 
nášho okresu. Na účte v ČSOB - OTP 
Banka č. IBAN SK84 5200 0000 0000 1899 
8710 je do 30. 9. 2021 vložených 13 968, 06 
€. 
Zo záverečnej správy verejnej zbierky s 
názvom ,,Obnova rodného domu A. H. 
Škultétyho Veľký Krtíš“ a registrovaným 
číslom zbierky SVS-OVS2-2018/006430 
uvádzame dôležité údaje, ktoré svedčia o 
tom, že zbierka bola správne zaúčtovaná. 
Verejná zbierka prebehla vyberaním do-
brovoľných finančných príspevkov do 
prenosných pokladničiek, ktoré boli stabil-
ne umiestnené na verejných priestrans-
tvách mesta Veľký Krtíš a obce Hrušov  
počas konania niektorých spoločenských a 
kultúrnych podujatí. Tiež v priestoroch 
právnických osôb a zariadení po predchá-
dzajúcom písomnom súhlase vlastníkov 

alebo správcov ne-
hnuteľností. Prenos-
né aj stacionárne po-
kladničky boli uzav-
reté a označené pod-
ľa príslušných poky-
nov o verejnom ob-
starávaní a boli otvárané za prítomnosti 
štatutárneho zástupcu OZ Spoločnosť A. 
H. Škultétyho Veľký Krtíš Mgr. Márii 
Hroncovej a zodpovednej osoby za vy-
konávanie verejnej zbierky Ing. Evy 
Stierankovej. Z každej otvorenej poklad-
ničky boli peňažné prostriedky po spočíta-
ní zapísané do Zápisnice o otvorení po-
kladničiek a odvedené na osobitne zria-
dený zbierkový účet. Zbieranie dobrovoľ-
ných finančných príspevkov od fyzických 
osôb a podnikateľských subjektov na oso-
bitne zriadený zbierkový účet č. SK32 
5200 0000 0000 1778 9765, vedenom v 
OTP Banka Slovensko, a. s. 

Prehľad nákladov spojených 
s prípravou verejnej zbierky: 

Za projektovú štúdiu: 325,00 €; za zhoto-
venie reklamného baneru a reklamnú 
kampaň: 50,00 €; za pokladničky k staci-
onárnemu a prenosnému výberu verejnej 
zbierky: 24,45 €; za spotrebný materiál: 
104,90  €; cestovné, poštovné. 
Prehľad nákladov spojených s vedením 

účtu: Za vedenie účtu: 73,82 €; a 
za ostatné služby banky: 46,00 €. 
Celkové náklady spojené s prípra-
vou a vedením účtu: 740, 78 €; 
Hrubý výnos verejnej zbierky 
podľa spôsobov vykonávania ve-
rejnej zbierky: Hrubý výnos z 
prenosných pokladničiek: 329,88 
€; Hrubý výnos zo stacionárnych 
pokladničiek:   2 467,91 €; Hrubý 
výnos z finančných príspevkov na 
osobitne zriadený zbierkový účet 
od fyzických a podnikateľských 
subjektov 5 269,00 €; z toho od fy-
zických osôb 2 126,00 €; od podni-
kateľských subjektov 3 143,00 €; 

Hrubý výnos verejnej zbierky cel-
kom: 8 066,79 €. Podiel nákladov 
na hrubom výnose verejnej zbierky 
9,18%. Čistý výnos verejnej zbier-
ky:  7 326,01  €; 
Prehľad použitia finančných pros-
triedkov z čistého výnosu: Strešné 

práce: 5 150,50 €;  Stavebný materiál vrá-
tane reziva: 6 804,55  €; Odvoz stavebného 
materiálu zo staveniska: 83,32 €. Doprava 
stavebného materiálu 41,04 €; Skutočné 
čerpanie finančných prostriedkov  12 079, 
41 €. 
Čistý výnos verejnej zbierky bol v plnej 
výške 7 326,01 € použitý v priebehu mesia-
cov september až november roku 2020 na 
komplexnú rekonštrukciu strechy - opra-
vu krovu a jej pokrytie strešnou krytinou. 
Chýbajúce finančné prostriedky vo výške 
4 753,40  €; boli vykryté z vlastných zdro-
jov príjmov hlavného účtu OZ Spoločnosť 
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši a na 
účet verejnej zbierky na vykrytie  zvý-
šených nákladov ešte prispeli ECAV Veľký 
Krtíš sumou 2999 €; Cech strechárov 
sumou 1000 €; EUR, Ing. Marian Bér 
sumou 1000 €. Záverečnú správu verejnej 
zbierky vypracovala Ing. Eva Stieranková, 
zodpovedná za priebeh verejnej zbierky a 
bola 9. februára 2021 odsúhlasená štatu-
tárnym zástupcom OZ Mgr. Máriou 
Hroncovou.  
                 - Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ -    

Občianske združenie Augusta Horislava Škultétyho nezaháľa
Činnosť OZ Spoločnosť A.H. Škultétyho bola intenzívna aj počas pandémie. Obmedzili sme síce 
stretnutia, súťaže, besedy s väčším počtom prítomných, ale v októbri 2020 bola odovzdaná 1. eta-
pa obnovy rodného domu A. H. Škultétyho. Zhotoviteľom  strechy bola firma: Gabriel Brusňai - 
B - Stav. Vopred dohodnutá cena za rekonštrukciu strechy a jej pokrytia bola 10 736, 20 €. Po od-
krytí zistili veľmi závažné nedostatky v drevených trámoch  a pod., pribudol ešte odvoz odpadu a 
iné výdavky, takže cena bola navýšená o 1.671,00 €. Čistý výnos verejnej zbierky 7.325,83 € bol po-
užitý v priebehu mesiacov september až november 2020 na komplexnú obnovu krovu a strechy a 
jej pokrytie strešnou krytinou. Chýbajúce finančné prostriedky vo výške 4.753,58 € boli uhradené 
z ďalších finančných darov, ktoré prišli na účet: od ECAV Veľký Krtíš 2.999 €, Cech strechárov 
prispel sumou 1.000 €, Ing. Marián Bér sumou 1.000 €. 

Strecha už dostala nový šat...

... podlahy na rekonštrukciu
 ešte len čakajú 

Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ

np - 707

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

 0948 262 007  0908 287 582 np
-80

8Cena 40 €

Predám krátko používané 
slúchadlá 
Marshall 
BT Major III
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O komplexnej problematike, 
ktorej riešenie má úrad v kom-
petencii, by sa dalo zhovárať 
niekoľko hodín. Popri pred-
stavení nového projektu, ktorý 
môže v našom okrese podporiť 
stovku pracovných miest, nám 
Ing. M. Balko načrtol aj nie-
koľko ďalších zámerov, vízií či 
pripomienok, na ktorých ÚPS-
VaR pracuje.
Vznik ďalších nových pracov-
ných miest, ale aj rozbeh podni-
kania, podporuje od 1. októbra 
nový projekt s názvom Chyť sa 
svojej šance. Zamestnanci ÚPS-
VaR V. Krtíš sa o ňom už roz-
právali pred niekoľkými dňami 
ako so zamestnávateľmi z náš-
ho okresu, tak aj so spomí-
nanou návštevou z NR SR. 
„Očakáva sa, že z tohto projek-
tu bude podporených väčšie 
množstvo pracovných miest, 
možno najväčšie doposiaľ. Je to 
naozaj veľký projekt a je do 

neho zapojený aj náš úrad prá-
ce, ktorý by pomocou neho 
chcel podporiť aj viac ako sto 
pracovných miest v našom ok-
rese. Začať participovať na 
ňom môže každý, nie je to pro-
jekt pre pár vyvolených,“ hovo-
rí s nadšením Ing. M. Balko. 
Projekt obsahuje tri opatrenia 
– podpora pre začínajúce SZ-
ČO, finančný príspevok na 
mentora a podpora zamest-
návania znevýhodnených uchá-
dzačov. Na spomínanom stret-
nutí sa hovorilo najmä o bode 
č. 2, a teda mentorovaní za-
mestnancov. „Našim zámerom 
je zamestnať znevýhodnených 
a začleniť ich do pracovného 
procesu, niekto sa im totiž musí 
venovať. Toto je projekt, ktorý 
je aj našim regionálnym dieťa-
ťom, pretože sme myšlienku ta-
kéhoto projektu posúvali na 
ústredie. Vieme, že znevýhod-
není  ľudia sa totiž častokrát 
zľaknú, po 2-3 dňoch sa im 
možno v práci nedarí tak, ako 
by chceli. Pokiaľ bude mať ale 
takýto človek mentora, ktorý sa 
mu bude venovať, tak ten nový 
zamestnanec sa v novej práci 
skôr uchytí,“ vysvetľuje Ing. 
M. Balko. Toto opatrenie pod-
poruje zaúčanie nového za-
mestnanca z radov mladých 
UoZ do 30 rokov ako aj znevý-
hodnených UoZ, pod vedením 
iného zamestnanca, tzv. mento-

ra. „V prípade obi-
dvoch kategórií je pod-
mienka byť v evidencii 
uchádzačov o zamest-
nanie minimálne jeden 
mesiac, ak má uchá-
dzač vysokoškolské 
vzdelanie tak najme-
nej tri mesiace. Za-

mestnávatelia môžu získať po-
čas štyroch mesiacov finančný 
príspevok vo výške spolu až 3 
700 € na takéhoto nového za-
mestnanca, pričom pôjde o dve 
zložky. Prvou bude úhrada čas-
ti celkovej ceny práce zamest-
nanca, ktorý bol prijatý na plný 
pracovný úväzok na dobu ne-
určitú, maximálne vo výške 715 
€ mesačne, a to na 4 mesiace. 
Druhú časť bude počas rov-
nakého obdobia tvoriť prís-
pevok na plat mentora vo výške 
maximálne 210 € mesačne na 
jedného mentorovaného za-
mestnanca. Po mentorovanom 
zaučení, teda osvojovaní si te-
oretických a praktických skúse-
ností pod vedením iného za-
mestnanca, musí nasledovať 
dvojmesačná prax,“ uvádza 
ministerstvo.

Spolupráca 
so školami, obcami 

i múzeom 
V našom okrese je na jeseň po-
zorovaný pokles nezamestnano-
sti. „Ten bude pokračovať aj v 
októbri,“ odpovedal na otázku, 
čo je za tým, riaditeľ ÚPSVaR. 
Ako vysvetlil, dôvodom sú efek-
tívne výberové konania. „Práve 
pre tento ukazovateľ, efektív-
nosť výberových konaní, sme 
zaradení medzi štyri najlepšie 
úrady práce na Slovensku. Ľu-
dí predvolávame na výberové 
konania a aktívne im ponúka-
me prácu, a to výlučne v našom 
okrese. Výsledkom je to, že 
kým v minulosti mohli vznikať 
špekulácie uchádzačov, tak te-
raz už úradu dokladajú 
pracovnú zmluvu. Týmto ná-
strojom sa nám darí prichá-

dzať aj na nelegálne zamest-
návanie, pretože ľudia, ktorí 
napr. pracujú na čierno, sú do-
tlačení k tomu, aby si svoj 
pracovný pomer legalizovali. 
Napokon, je v záujme nás všet-
kých ľudí reálne zamest-
návať,“ pokračoval v rozhovo-
re Ing. M. Balko. Možností za-
mestnať sa v našom okrese na-
ďalej pribúda a ako potvrdil 
Ing. M. Balko, kto pracovať 
chce, ten si tu prácu nájde. 
„Vieme, že spoločnosť TECH-
NOGYM má ambíciu prijať 90 
nových zamestnancov a pomá-
hame im, aby sa im to podarilo. 
Je ale pravda, že práca na vý-
robnej linke je atraktívna už aj 
mzdovo, príjmy sa zvyšujú a čo 
je dôležité, oproti minulosti sú 
zlepšené už aj pracovné pod-
mienky. Okrem tejto spoločnos-
ti, 20 nových zamestnancov 
môže kedykoľvek prijať spo-
ločnosť PAZZ, rozširovať výro-
bu chce aj FYSAM, rovnako 
tak EILERSEN. Kto teda robiť 
chce, nemá sa na čo vyhovárať. 
Práca je, no len možno nie vy-
snívaná,“ pokračuje riaditeľ, 
ktorý sa s kľúčovými zamest-
návateľmi pravidelne stretáva 
a spolupracuje. Pri hľadaní 
vhodného zamestnania zároveň 
dochádza k problému tzv. nad-
kvalifikácie uchádzačov o za-
mestnanie. 
O problematike stredného škol-
stva, spolupráci s obcami i o 
probléme, ktorý by mohol 
vzniknúť so zrušením Okresné-
ho súdu vo V. Krtíši, sa dozviete 
viac z nasledujúcich odpovedí.

 Hovoríte, že pracovných 
príležitostí v našom okrese pri-
búda, no možno nie na takých 
pozíciách, aké majú uchádzači 
vysnívané. Je teda na mieste 
povedať, že vysoké školy pro-
dukujú vysoký počet absolven-
tov, ktorí sa uplatňujú v iných 
oboroch, z akých majú diplom?
„Treba povedať, že školstvo po-
trebuje fungujúcu reformu. Je 
na mieste kvalitatívne sa po-
zrieť sa na sieť slovenských vy-
sokých škôl, pretože niektoré 
možno už ani nie sú pre pros-
pech študenta. 
Štúdiom strávite 5 rokov, máte 
titul, no neznamená to hneď, že 
po skončení štúdia budete mať 

Ďalšie zníženie nezamestnanosti aj vďaka novému projektu
Problematika zamestnanosti a sociálnych otázok zaujíma mnoho našich čitateľov, preto sme 
stretnutie s Ing. MARIÁNOM BALKOM, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo 
Veľkom Krtíši, využili nielen na zhodnotenie priebehu návštevy poslanca NRSR Igora Kašpera v 
našom meste, o ktorom sme písali v minulom čísle, ale aj na položenie ďalších otázok. 

Viaceré spoločnosti v meste V. Krtíš a jeho okolí môžu okamžite prijať desiatky nových zamestnancov. (Pokračovanie na str. 7)

Ing. Marián Balko, riaditeľ 
ÚPSVaR vo Veľkom krtíši.
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kvalitnú prácu niekde v teple, v 
kancelárii. Myslím si, že je po-
trebné zredukovať sieť vyso-
kých škôl, resp. zvýšiť ich 
nároky, teraz je to nastavené 
zle. Okrem toho, som za posil-
nenie odbornej praxe na stred-
ných školách do maximálnej 
možnej miery.“

 Ako váš úrad spolupracuje s 
okolitými strednými školami?
„Chceme zorganizovať burzu 
informácií, na ktorej pod 
jednou strechou budeme hľa-
dať prienik zamestnávateľské-
ho sektora a stredných škôl z 
regiónu. Chceme zorganizovať 
okrúhly stôl regionálnych par-
tnerov a na burzu prizvať nie-
len končiacich deviatakov, ale 
aj siedmakov alebo ôsmakov, a 
to spoločne s ich rodičmi. Preto-
že práve rodičia formujú svoje 
dieťa, jeho myslenie a je to pre 
nás dôležité. Od učiteľov tiež 
počúvame, že študentom by po-
mohla aj väčšia motivácia, a to 
nielen vo forme sociálne štipen-
dia, ale aj prospechového.“

Návrh ďalšieho
 projektu
 V tejto dobe je ale dôležité, 
aby sa nevzdelávali len študen-
ti, ale prípadne aj dospelí ľudia, 
ktorí menia zamestnanie a po-
trebujú novú kvalifikáciu...
„Áno, ďalšou našou ambíciou 
je vzdelávanie ako také nielen 
uchádzačov o zamestnanie, ale 
aj záujemcov o zamestnanie. 
Doba je taká, že odvetvia prie-
myslu sa reštrukturalizujú, tak-
že treba ľudí niekedy aj pre-
vzdelávať, pretože možno aj v 
rámci ich závodu budú musieť 
zmeniť zaradenie. Toto súvisí 
najmä s automatizáciou alebo 
zelenými energiami. Tiež sa 
prechádza do online poraden-
stva a ako dôležité vnímame aj 
duálne vzdelávanie.“

 O akých problémoch sa do-
zvedáte zo stretnutí s obcami 
alebo zamestnávateľmi?
„Zistili sme, že problémom u 
obyvateľov z odľahlejších obcí 
je niekedy absencia vhodných 
autobusových spojení, resp. 
možnosť dochádzať do práce. 
Dnes veľa obyvateľov dochá-
dza do práce do Maďarska, aj 
preto, že do práce ich zváža au-
tobus a zamestnávateľ im teda 
zabezpečuje prepravu. Našou 
myšlienkou je navrhnúť malý 
regionálny projekt, ktorý by 
podporil tvorbu pracovného 

miesta na obci, ktorá disponuje 
autobusom alebo napr. osem-
miestnym automobilom. Za-
mestnanec obce - šofér, by tak 
zabezpečil zvoz do priemysel-
ných parkov, ktoré tu máme v 
Novej Vsi, Malom a Veľkom 
Krtíši či strediskovej obci Vini-
ca. Nešli by sme do toho tam, 
kde to zamestnávateľ už má 
poriešené, ale chceli by sme vy-
kryť práve tie problémové od-
ľahlé obce. Ak by to prešlo, náš 
úrad by hradil vytvorenie 
pracovného miesta, pretože to 
by bolo v tomto projekte to 
najdrahšie.“

 Hovorili ste, že prípadne zru-
šenie veľkokrtíšskeho súdu by 
malo vplyv aj na chod vášho 
úradu. Ako presne?
„Oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurate-
ly zastupuje na súde záujem 
dieťaťa. Pojednávania však v 
jeden deň bývajú aj o troch 
deťoch z troch rôznych rodín. 
Pokiaľ by boli tie deti pričlene-
né na súd do Lučenca, musel by 
som tam vyslať jedno vozidlo, 
čo by nebol ani tak problém 
ekonomický, ale hlavne by to 
bol problém s kvalitou pojed-
návania. Ja si totiž nemôžem 
dovoliť poslať v jeden deň 
troch ľudí z úradu zastupovať 
deti na súd do Lučenca len pre-
to, že v tých veciach priamo 
konali. Poslal by som tam len 
jedného, no ten by o tých dvoch 
zvyšných prípadoch nevedel 
všetky detaily, zorientovaný by 
bol len v jednom, a to svojom 
prípade. Rodičia zároveň pri-
pomienkujú to, keď na pojed-
návanie príde iná osoba ako tá, 
ktorá sa tomu prípadu venuje. 
Problém by bolo aj predvádza-
nie ľudí na pojednávanie – polí-
cia by im takpovediac robila ta-
xikárov. Problém sú aj neod-
kladné opatrenia – ak rodiča v 
noci polícia zadrží a umiestni 
ho do vyšetrovacej väzby, nie-
kto sa o to dieťa musí postarať. 
Bol by to pre nás obrovský 
problém, ak by sme s nimi mu-
seli v noci cestovať do Lučen-
ca.“

 Ako ÚPSVaR spolupracuje 
so SNM na Hrade Modrý Ka-
meň?
„Tu vznikol problém, keď bol 
Modrokamenský hrad vyra-
dený z obnovy kultúrneho 
dedičstva. Na mieste je v súčas-
nosti problém s riešením hava-
rijného stavu a náš úrad teraz 
hľadá riešenie, ako ďalej. V na-
šej kompetencii je to, že sem 
vieme priradiť ľudí cez projek-
ty, no hľadáme aj ďalšie 

riešenia. Keby totiž hrad zostal 
v programe obnovy kultúrneho 
dedičstva, tak by naň dostali 

podiel z ministerstva kultúry a 
my by sme následne dostali aví-
zo a hľadali by sme im zamest-
nancov.“

Nezamestnanosť na Slovensku naďalej klesala aj v septembri a 
kým na konci augusta mala hodnotu 7,37 %, v posledný septem-
brový deň bolo bez práce 7,09 % Slovákov. Nezamestnanosť kles-
la zároveň v každom, okrem štyroch okresov. V okrese Veľký Kr-
tíš bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci septembra na 
úrovni 10,32 %, čo je oproti augustu pokles o 0,22 %. V októbri 
minulého roku bola na úrovni 11,00 %.
Nezamestnanosť v našom okrese klesá aj napriek tomu, že do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie bolo v septembri zaradených 
ďalších 56 absolventov, prevažne zo stredných škôl. K 30. septem-
bru bolo na veľkokrtíšskom úrade práce spolu evidovaných 20 
807 ekonomicky aktívnych obyvateľov, pričom 2 147 (1 150 žien a 
997 mužov) z nich eviduje ÚPSVaR V. Krtíš ako disponibilných 
uchádzačov o zamestnanie. Veľká väčšina z nich uvádza ako naj-
vyššie dosiahnuté vzdelanie stredné odborné vzdelanie, úplné ale-
bo neúplné.
Náš okres je v ukazovateli miery evidovanej nezamestnanosti už 
niekoľko mesiacov na 19. mieste, hneď pri okresoch Levoča a 
Snina. Ak by sme sa mali porovnávať s okolitými okresmi, miera 
evidovanej nezamestnanosti je v okrese Lučenec na úrovni 10,73 
%, Zvolen 5,03 %, Krupina 7,17 % a Levice 5,96 %.

Pokles aj v septembri  

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI, zdroj: ÚPSVaR -

ÚPSVaR V. Krtíš spolupracuje aj so SNM Hrad M. Kameň.

Hľadáme zamestnanca
 do Pizzerie ANELI 

v Dolnej Strehovej. 
Plat: 4 EUR/hod brutto 

(prípadne dohoda). 
´ 0908 243 941.  np - 810

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

(Dokončenie zo str. 6) 
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Osobnosti, ktoré vo svojej tvor-
be spontánne rozdávali a roz-
dávajú veľkolepé bohatstvo 
vlastnej duše pre iných sú ako 
hviezdy a národy k nim 
vzhliadajú s vďakou a úctou.
Na nebi slovenskej literatúry 
jasne žiari meno P. O. Hviez-
doslava - barda slovenského 
ľudu.  Svoju poéziu  odel do 
slávnostného rúcha slovenčiny 
ako Popolušku, ktorá sa stala 
kráľovnou. Citujem z jeho bás-
ne : ,,Mňa kedys´ zvádzal svet,  
mi hovoriac: Reč, ktorú z domu 
vieš, ó, jak je lichá! Jak biedny 
nástroj ona pre snem práce, čo 
žitím srdca ste a duchu pýcha...” 
Básnik  odpovedá: ,,Ó, mojej 
matky reč je krásota, je milota, 
je rozkoš, láska svätá; môj po-
krm dobrý, moja čaša zlatá a 
moja odev, ktorej neviem ceny.” 
V roku 1899 sa z Námestova 
presťahoval do Dolného Kubí-
na, kde sa venuje písaniu. V 
tom istom roku sa dožil šesť-
desiatky a dopísal veľkú tragé-
diu Herodes a Herodias, ktorá 
sa čestne radí k vrcholným 
dielam i v svetovej literatúre. 
Prekladá najlepšie diela z ma-
ďarskej, nemeckej, ruskej, poľ-
skej dramatickej tvorby, hlav-
ne poéziu, dokonca sa naučil 
angličtinu, aby mohol preložiť 
Shakespearovho Hamleta a 
Sen noci svätojánskej. Madá-
chovu Tragédiu človeka uviedlo 
SND prvýkrát v jeho preklade. 
Citujem slová Stanislava Šmat-
láka: ,,Pri prekladaní  viedla 
Hviezdoslava ušľachtilá snaha: 
udomácniť  u nás vrcholné 
plody  svetovej literatúry a po-
silniť, zveľadiť tak úroveň slo-
venskej kultúry. A dokázať, že 
slovenská reč je schopná vyjad-
riť i tie najväčšie myšlienky  gé-
niov svetovej literatúry, že nie 
je teda o nič podradnejšia ako 
reč hociktorej literatúry na 
svete.“
 Vďaka chvályhodnému poči-
nu STV niektoré z jeho drám si 
môžeme pozrieť ako televízne 
inscenácie, reprízujú sa až do-
dnes. Zaskveli sa v nich najlep-
ší slovenskí herci. Pochopili je-
ho poetickú reč , v ich prednese 
bolo cítiť farby básnikovej du-
še a v celom diele jasné posols-
tvo. Spomeňme si na Hájni-
kovu ženu, Eža Vlkolinského, 
Zuzanku Hraškovie a iné. Sú 
nezabudnuteľné. 
Hviezdoslav vyštudoval právo. 
Svojich hrdinov nachádzal v 
súdnej sieni, advokátskej kan-
celárii a v každodennom živote. 

Pozná neprávosť, zlo, krivdu, 
odhaľuje ich príčiny, hľadá 
ako poľudštiť svet. Jeho vrúc-
ny vzťah k slovenskému  ľudu 
pramení z nesmiernej úcty a 
lásky k rodičom. Svojou tvor-
bou sa otvorene postavil za je-
ho národné a sociálne práva, čo 
bolo v tej dobe skutočným hr-
dinstvom. V básňach nesmier-
nej ceny oslovuje lesy, hory, ľu-
dí, kvieťa na úbočí, svoju mat-
ku dobrú, vzdáva česť práci, 
prihovára sa k urodzeným, 
veľkomožným a vrúcnym ci-
tom k mládeži: ,,Ó, mládež na-
ša, tys´ držiteľkou rána! ...Ó, 
navráť raj nám stratený.!” 
Krvavé sonety napísal v augus-
te a septembri v roku 1914. To 
nebol čas spievať o plodovej 
krvi, čo tvorí požehnanie, v 
tmu čo vnáša slnka jas, lež o 
krvi, čo vybúšila v hnev i zúri, 
búri, ohňom páli, o tej krvi, čo 
v zmar tečie. Dejiskom ľudskej  
jatky sú oceány , zem i nebesá. 
Básnik sa nielen pýta ,,Kto za-
príčinil tento úpadok, zosurove-
nie, zdivočenie mravov”, ale aj 

odpovedá. Nie si je istý, čo 
prinesie budúcnosť. ,,A keď sa 
toto peklo vyvzteká, či nenastúpi 
zmier, pokoj z neba? Bude li 
právo všetkých právom, chleba 
hoj všetkým? Nebude pút? Zbra-
ní treba? Česť bude práci, tvári 
človeka?“ 
V nasledujúcich  veršoch vy-
jadril túžbu ubolených, ukriv-
dených: ,,Ó, vráť sa skoro 
mieru milený! Ó, príď, ty brat-
stvo, lásky kráľovstvo!” 
V historickom roku 1918 sa po-
četná delegácia zo Slovenska na 
čele so 69 ročným P. O. 
Hviezdoslavom zúčastnila v 
Prahe osláv 50. výročia založe-
nia Národného divadla. V tom 
istom roku s nadšením privítal 
zrod Československej republi-
ky a bol zvolený za člena prvé-
ho národného zhromaždenia. 
Svätostánok Slovákov Matica 
slovenská, ktorá bola násilne 
zatvorená v roku 1875, znova 
otvorila dvere. Jej budúcnosť 
vložili do Hviezdoslavových 
rúk. Pod jeho múdrym, in-
špiratívnym vedením sa rozví-

jala, rástla. V roku 1919 P. O. 
Hviezdoslava poctili čestným 
doktorátom filozofie na Karlo-
vej univerzite v Prahe. 
Jeho tvorba je dôkazom, že sa 
celý oddal svojmu ľudu tak, 
ako si to predstavoval: ,,preň 
myslím, cítim, trpím, plačem 
žiale, ja ľúbim svoj  ľud ne-
skonale.”
Zomrel pred 100 rokmi 8. no-
vembra 1921. Jeho hrob je v tô-
ni líp na dolnokubínskom cin-
toríne. ,,Spomeňme si naňho z 
úprimnosti duše, s vďakou.” 
                    - EVA ŠOÓŠOVÁ - 

 
,,Čo dávam, dávam z úprimnosti duše“ 

Vysoké goliere aj mohutné viazanky patrili ku bontónu elegánov, ale príliš 
škrtili pod hrdlom, a tak muži, keď nemuseli, tak sa im vyhýbali. A samo-
zrejme, bolo mnoho takých, ktorí tento doplnok ignorovali. ,,Škrtiace” foto-
grafie majú aj Hviezdoslavovi literárni súputníci - Kukučín, Tajovský či Va-
janský - nik si však tak starostlivo nezakrýva hrdlo, ako miláčik národa. Do-
konca niektorí svoje hrdlá svetu priam ukazujú. Pavol Országh bol od det-
stva veľmi chudorľavý. V spomienkach iných, aj jeho manželky Ilony Nová-
kovej, nájdeme občas informáciu aj o jeho ,,hrdelnom neduhu”, ktorým 
prakticky trpel od mala. Oficiálne mu však divertikul diagnostikovali až po 
roku 1900 - krakovský profe-
sor Penižek, aj viedenský špe-

cialista profesor Chiari. Kvôli škvŕkaniu v žalúdku a 
problémom s prehĺtaním súst, preto vôbec nejedával v 
spoločnosti iných ľudí. Podľa poľského profesora boli 
tieto problémy následkom ,,stiesnenia v hrtane”. V 
roku 1903 sa básnik s manželkou obávali, že by mohlo 
ísť o ,,nevyliečiteľného úmorníka - raka” a Dr. Dušan 
Makovický, osobný lekár spisovateľa Leva N. Tolsté-
ho, mu vybavil termín vo Viedni u profesora Stoerka, 
v tých časoch vychýreného laryngológa. Teóriu, že 
Hviezdoslav sa mašľou snažil zakryť niečo, čo s diver-
tikulom súviselo, potvrdila aj dlhoročná pracovníčka 
Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava, Dagmar Ku-
bištová: ,,Zakrýval si ňou viditeľnú priehlbinu v hrdle 

a neskôr mašľa už bola súčasťou jeho imidžu. Rovnako, ako pelerí-
na, bez ktorej si ho obyvatelia mesta ani nepamätali. Jeho zdravot-
nú kartu ani lekársku správu som ale nikdy nevidela.”                                     

Po našom najväčšom literárnom velikánovi je pomenova-
ných veľa ulíc a námestí – od Bratislavy, Košíc, Nitry, Tr-
navy, Považskej Bystrice, Námestova, Pezinka, Nového 
Mesta nad Váhom, až po náš Veľký Krtíš. Máme dokon-
ca obec Hviezdoslavovo. Kedysi sme ako žiaci chodili na 
recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. 

Prečo nosil Hviezdoslav mašle 

– Zdroj: Katalóg digitálnej knižnice SNK –

Hviezdoslavova hájovňa v Rovniach pod 
Babou horou (Oravská Polhora).

Hviezdoslav bol jeden, ulíc je veľa 
Podoba význam-
ného poetika zdo-
bila aj česko-
slovenské ban-
kovky.   

 PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV (* 2. 2. 1849 - † 8. 11. 1921)   
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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

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

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 
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Tak ako po minulé roky, aj 
jubilejný 30. ročník literárnej 
súťaže sa konal so spomienkou 
na významnú osobnosť Augus-
ta Horislava Škultétyho, evan-
jelického kňaza, literáta, ná-
rodovca, rodáka z Veľkého Kr-
tíša. Po ňom je o. i. pomenova-
ná regionálna knižnica a na je-
ho počesť vznikla táto súťaž 
pred 30. rokmi, ktorá sa reali-
zuje až do dnešných čias. Život 
A. H. Škultétyho, jeho literárnu 
tvorbu a prínos pre spoločnosť 
priblížila v úvode podujatia na 
námestí Mgr. Mária  Hroncová 
a potom v sprievode mladých 
autorov položili kytičku k jeho 
buste. 
Zámerom súťaže je rozvíjať 

pozitívny vzťah mladých ľudí k 
literatúre, začínajúcim autorom 
napomôcť ku skvalitneniu lite-
rárnej tvorby a poskytnúť im 
priestor na prezentáciu prác. 
Ako organizátorov nás teší, že 
si mladí ľudia v dnešnej tech-
nicky vyspelej spoločnosti a 
náročnej covidovej dobe nájdu 
čas a priestor, aby svoje my-
šlienky, city, názory, fantázie, 
túžby, sklamania i nádeje za-
chytávali vo svojich poetických 
i prozaických útvaroch a 
podelili sa o ne aj v našej súťa-
ži. V rámci realizácie Škultéty-
ho rečňovaniek nezabúdame 
ani na žiakov ZŠ mesta V. Kr-
tíš,  ktorým už tradične umož-
ňujeme na zaujímavých bese-
dách stretnutia s členmi odbor-
nej poroty, ktorí sú súčasne vý-

znamnými autormi kníh pre 
deti a mládež. 
S potešením môžeme konštato-
vať, že Škultétyho rečňovan-
kám patrí významné miesto 
medzi podobnými literárnymi 
súťažami na Slovensku, 
a že je o ňu stále záu-
jem, svedčí počet za-
slaných literárnych 
prác. Do súťaže sa pri-
hlásilo 192 autorov s 
326 literárnymi práca-
mi, čo je jeden z najsil-
nejších ročníkov od jej 
vzniku. Práce hodnotila 
odborná porota v zlože-
ní Ján Petrík, predseda, 
PhDr. Ľubica Kepštová 
a Peter Gajdošík ako 

členovia. Po náročnom a dô-
kladnom hodnotení sa porotco-
via zhodli na menách 24 najlep-
ších mladých autorov. 
Po úvodnom kultúrnom prog-
rame Zboru pre občianske zá-
ležitosti v Obradnej sieni odo-
vzdal prednosta MsÚ vo V. Kr-
tíši Ing. Jozef Gallo víťazom 
diplomy a hlavné ceny venova-
né Mestom Veľký Krtíš. Už 
tradične boli udelené ďalšie 
ocenenia, Cena Slniečka a Ceny 
Literárneho informačného cen-
tra Bratislava. Na podnet pred-
staviteľov Matice slovenskej 
udeľuje odborná porota už 16 
rokov Cenu JUDr. Petra Škul-
tétyho najlepšiemu mladému 
autorovi z veľkokrtíšskeho re-
giónu. Cena nesie meno dl-

horočného gestora a bývalého 
predsedu odbornej poroty, 
publicistu, novinára, redaktora, 
člena výboru Matice slovenskej 
JUDr. Petra Škultétyho. Túto 
cenu odovzdal Martinovi Bod-
nárovi, vedúci oblastného pra-
coviska Matice slovenskej a ná-
sledne sa milým slovom priho-
voril prítomným.    
Po slávnostnom vyhodnotení 
súťaže sa víťazi stretli na roz-
borovom seminári v priesto-
roch knižnice, kde si prezento-
vali svoje ocenené práce a vypo-

čuli si hodnotenie, ako aj uži-
točné rady priamo od odborní-
kov. Veríme, že okrem diplo-
mov, vecných cien a Zborníkov 
ocenených prác si súťažiaci a 
všetci prítomní odniesli domov 
aj pekné zážitky z celého dňa. 
Jubilejný 30. ročník Škultétyho 
rečňovaniek sa konal pod záš-
titou primátora mesta Ing. Da-
libora Surkoša a s finančnou 
podporou Fondu na podporu 
umenia, Mesta Veľký Krtíš, Li-
terárneho informačného cen-
tra, Občianskeho združenia 

Spoločnosť Augusta Hori-
slava Škultétyho, Matice slo-
venskej a Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja, za 
čo im patrí úprimná vďaka. 
Zoznam autorov a Zborník 
ocenených prác v elektronic-
kej forme je prístupný na 
webovej stránke knižnice 
www.hnk-vk.sk.
Oceneným úprimne blaho-
želáme a všetkým zúčast-
neným ďakujeme za sprí-
jemnenie atmosféry podu-
jatia.

Poznáme víťazov 30 . ročníka  Škultétyho rečňovaniek

Na tohtoročnom slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže 
vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl 
Škultétyho rečňovanky sa v piatok 15. 10. 2021 opäť zišli v Hon-
tiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši 
najlepší mladí literáti z rôznych kútov Slovenska. 

V POÉZII
 I. veková kategória:
1. BiankaBoháčová, ZŠ s MŠ 
Pohorelá; 2. Gabriela Medvegy, 
ZŠ s MŠ Pohorelá; 3. Sofia La-
zareková, ZŠ s MŠ H. Ždaňa. 
 II. veková kategóra: 
1. Kamila Lehetová, ZŠ Košice, 
Drábová 3; 2. Adriána Tichá, 
ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina; 
3. Petra Kubíková, ZŠ Kež-
marok, Dr. Daniela Fischera.
 III. veková kategória 
1. Katarína Košútová, Bilin-
gválne gymnázium Milana 
Hodžu, Sučany; 2. Lucia Jen-
číková, Gymnázium Karola 
Štúra, Modra, 3. Júlia Moreso-
vá, ZUŠ Ladislava Árvaya, Ži-
lina.  

V PRÓZE
 I. veková kategória 
1. Timotej Augustín, ZŠ P. Bys-
trica; 2. Miroslava Kozová, ZŠ 
s MŠ Oščadnica ; 3. Ellie 
Franc, ZŠ Kysucké N. Mesto, 
Clementisova 616/1. 
 II. veková kategória 
1. Dominik Boba, Gymnázium 

Jozefa Lettricha, Martin; 2. 
Margaréta Zuzana Mikulová, 
ZŠ Žiar n. Hronom, Ul. Dr. 
Janského 2; 3. Simona Medlo-
vá, Katolícka ZŠ s MŠ Antona 
Bernoláka, Martin.
 III. veková kategória 
1. Hoang Ann Nguyen, Gymná-
zium Jura Hronca, Bratislava; 
2. Ema Margita Gnidová, Ob-
chodná akadémia, B. Bystrica; 
3. Martina Segečová, Obchod-
ná akadémia, B. Bystrica. 

CENU  SLNIEČKA 
Barbora Budová, ZŠ Janka 
Kráľa, L. Mikuláš. 

CENY LITERÁRNEHO 
INFORMAČNÉHO CENTRA 
Lucia Paluščáková, ZŠ Smiža-
ny; Daniel Fučík, ZŠ s MŠ Bra-
tislava, ul. Riazanská 75; Dáša 
Brontvajová, ZŠ s MŠ Martina 
Hanuljaka, O. Jasenica; Oleg 
Olegovič Knyazev,  Bilingválne 
gymnázium, Tilgnerova 14, 
Bratislava.    

CENU
 JUDr. PETRA ŠKULÉTYHO 
Martin Bodnár, ZUŠ V. Krtíš.

Ocenenie v 30. ročníku celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej 
tvorbe žiakov základných a stredných škôl „Škultétyho rečňovan-
ky“ získali:

Rozborový seminár s odbornou porotou poučil deti ako písať.

Cenu JUDr. P. Škultétyho pre žiaka Martina 
odovzdáva Ján Brloš a Ing Jozef Gallo.

Bohatý jubilejný ročník

- HONTIANSKO-NOVOHRADSKÁ KNIŽNICA  A. H. ŠKULTÉTYHO VO V. KRTÍŠI - 
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Vráťte sa k tomu, čo ste si v 
predchádzajúcich dňoch nedo-
končili, aj keď vám to pohltí 
značnú časť voľného času, bu-
de to stáť za to a do budúcna 
vám to nevypláva na povrch v 
ten najnevhodnejší čas. Cel-
kovo by ste mali krotiť svoju 
žiarlivosť a tendenciu ľudí 
vlastniť, partnerovi by to pre 
tento týždeň, ako niečo milé z 
vašej strany, naozaj neprišlo, 
práve naopak, vnímal by to 
ako pozíciu väzňa. Pozitívom 
týždňa je podporená pamäť, 
nuž, ak sa potrebujete niečo 
rýchlo naučiť alebo osvojiť si, 
máte skvelú príležitosť a je-
dnoducho sa bez reptania do 
toho pustite, veľmi rýchlo 
uvidíte výsledky. 

Dom a domácnosť, rodinný 
krb – precitnete v tom, čo 
slovo domov pre vás skutočne 
znamená. Priletia k vám tie 
najpríjemnejšie pocity spojené 
s vyrovnanosťou, vnútornou 
harmóniou a životnými priori-
tami, ktoré sa vám začnú 
priebežne na citovej úrovni 
napĺňať. Venujte svoj voľný 
čas inovácii a skrášľovaniu 
svojich príbytkov. Doprajte si 
návštevu rodinných členov, 
ktorých ste už dlhší čas ne-
videli a spolu si pripomeňte 
staré, dobré časy. Ovládne vás 
pokoj a spolu s ním príde aj 
vyrovnanie a uzdravenie všet-
kých problémov (od najmen-
ších po ťažšie) v práci a vzťa-
hoch.  

Karta, ktorá vyobrazuje ráz-
cestie, znamená, že vy sami ste 
sa ocitli v bode, kde sa vám 
ponúkajú dve varianty ciest, 
no ani sami neviete, kam vedú. 
Budete sa musieť rozhodnúť 
veľmi rýchlo – pomôckou vám 
bude, že je jedno, ktorou ces-
tou sa vyberiete, pokiaľ máte 
čisté srdce a uši otvorené pre 
vnútorný hlas, ktorý vás pove-
die. Všetko, do čoho sa pustíte, 
pôjde hladko, až na to, že sa 
vás niekto na vašej ceste pokú-
si cielene zmiasť, čo však cez 
vás neprejde a preto sa na tom 
dobre pobavíte. Väčší pozor 
by ste si mali dávať na finan-
cie (strata, zabudnutie, vy-
tratenie).  

Chce to, aby ste si nasadili 
tabletky s názvom úsmev, po-
zitivizmus, radosť, pocit šťas-
tia a naplnenie. Vďaka tomu 
prebijete všetku nechuť vôbec 
niečo robiť a existovať na 
tomto, pre vás niekedy ne-
zmyselnom svete. Všetko zmy-
sel totižto má, otázne je, či ho 
v niečom vidíte vy. Začnite od 
maličkostí a vpúšťajte do dní 
v týždni všetky pozitívne poci-
ty, ktoré vám podporia zdar 
nielen v práci, ale aj v sú-
kromnom živote. Pokúste sa 
vyhnúť akémukoľvek hazar-
dovaniu. Vyvarujte sa strachu 
z chorôb – niekedy sa až príliš 
sledujete, čím si nejaké     
ochorenie môžete akurát tak 
privolať.  

Zvládli ste akúsi vnútornú 
skúšku a zároveň máte za 
sebou pre vás veľmi dôležité 
obdobie, teraz budete čakať, 
čo vám z neho vyplynie. Po-
kiaľ ste sa pokúsili obnoviť 
niečo, čo ľudovo povedané šlo 
ku dnu, práve v tieto dni sa 
dozviete, že sa vám to čiastoč-
ne podarilo zachrániť a preto 
si môžete vyfúknuť. Noc spolu 
s mesačnou oblohou na karte 
vám dáva do popredia, že spá-
nok je potrebný a pokiaľ máte 
s ním problém (chronická ne-
spavosť, strach z nočných môr 
a pod.), riešte to. Pri termí-
noch sa sústreďte, inak vďaka 
vašej nepozornosti prídete nie-
kam neskoro a to naozaj nech-
cete.    

Pripravte si balíček vrec-
koviek, pretože môžete očaká-
vať emocionálnu sopku – budú 
sa vám striedať pocity eufórie 
s pocitmi úplného zlyhania, bu-
dete sa povzbudzovať a násled-
ne uspokojovať, že vlastne je 
vám všetko jedno. Tento citový 
vír bude spôsobený tým, že sa 
vymaníte spod vplyvu domi-
nantnej (mužskej) osoby. Po-
kiaľ chcete nadobudnúť istotu, 
stavte na overený liek a tým je 
čas trávený s rodinou a 
priateľmi. V práci buďte v 
strehu, inak vám niečo dôležité 
unikne. V dlhodobých vzťa-
hoch to zaškrípe na nedorozu-
mení, preto si všetko medzi 
sebou vydiskutujte.   

Príjemné dni strávené v prí-
jemnom stereotypnom tempe. 
Dôležité však je, aby ste si ve-
deli všetko poriadne zadeliť, 
aby ste postíhali veci v rámci 
vami stanovených termínov. 
Pokiaľ do toho nevložíte sys-
tém, ocitnete sa v chaose povin-
ností, ktoré sa vám vymknú 
spod rúk a to predsa nechcete. 
Pri všetkých povinnostiach 
však nezabúdajte na seba a 
preto si doprajte aspoň aké-ta-
ké rozmaznávanie sa. Menšie 
problémy nastanú vo finan-
ciách a budú súvisieť s omeš-
kaním peňazí, platby, strate-
ným šekom a pod., preto majte 
tieto záležitosti pod kontrolou.  

Ideálny týždeň na to, aby vám 
„pršali“ peniažky. Ľahko k nim 
prídete – vy už viete, ako na to! 
Predávajte, kupujte, obchoduj-
te, prijímajte… dokonca aj 
tam, kde boli peniaze niekde len 
na polceste, konečne dorazia do 
cieľa (hovoríme o čistých spôso-
boch získania peňazí). Menším 
varovaním je však to, že ak si 
peniaze nebudete vážiť a bude-
te ich brať za samozrejmé, tak 
sa vám stane asi to, že ako ľah-
ko prišli, ešte ľahšie a rýchlejšie 
odídu. Ak sa dostaví úspech, tak 
obdarujte nejakou maličkosťou 
ľudí, ktorých máte radi – 
podelíte sa s radosťou a záro-
veň peniaze treba dávať predsa 
do kolobehu.  

Neriešte žabo - myšie vojny, 
ktoré sa okolo vás odohrávajú, 
príliš sa sústreďujete na prob-
lémy a starosti iných ľudí, čím 
sa cielene (aj nevedomky) od-
pútavate od tých svojich. Sek-
nite s tým, toto nikam nevedie. 
Začnite sa sústreďovať na 
všetko, čo je kľúčovým pre 
vás, pre vašu osobu. Sledova-
ním iných ste stratili veľa 
času, preto to všetko musíte 
dobehnúť. Zahĺbte sa do svo-
jej práce, do svojho partner-
stva, do svojej rodiny a do 
všetkého, čo vám prináša ra-
dosť. Vyriešte si v sebe minu-
losť, ktorá vás kvári. Tieto dni 
sú ideálne na to, aby ste všetko 
staré hodili za hlavu a začali 
sa venovať výhradne sebe a 
zveľaďovaniu toho, čo je vaše, 
inak vám to ubzikne alebo 
pretečie pomedzi prsty.

Čaká vás týždeň plný hreji-
vých slov, lásky, nežnosti, pre-
citnutia vo vnútornom naplne-
ní a radosti. Všetko negatívne, 
s čím sa počas týchto dní stret-
nete, potlačíte a prebijete vďa-
ka láske, ktorú budete vyžaro-
vať. Nezadaní majú stále ot-
vorenú bránu pre nájdenie 
lásky, základom je však odlo-
žiť bokom vypočítavosť a 
kalkulovanie. Pozor aj na 
nároky (niekedy až príliš pre-
hnané a nafúknuté). V práci 
vám niekto šliapne na otlak a 
čo spravíte vy? Nuž obdaru-
jete ho krásnym srdečným ús-
mevom a výbuch „superlatív“ 
si necháte pre štyri steny, kde 
to v pohode vypustíte. 

 
Pre vás akoby sa čas zastavil. 
Všetci okolo vás sú v pohybe, 
iba vy ste zostali prikovaní k 
jednému miestu a sledujete, čo 
sa okolo vás deje. Vaše hodin-
ky sa spolu s časom znovu 
spustia, keď začnete prijímať 
všetko, čo sa okolo vás bude 
diať. Jedným z ťažších dní 
bude streda a piatok, kde bu-
de obmedzená vaša komuni-
katívnosť a schopnosť empa-
tie, preto treba mať pri dô-
ležitých rokovaniach, či 
stretnutiach všetko vopred 
pripravené, aby ste predišli 
akémusi, z vášho pohľadu, 
zosmiešneniu. Všeobecne bu-
dete zápasiť aj s prejavmi 
dominancie a riadenia.  

Rozhodli ste sa hrať hru, kde 
volíte mierne divadelnú na-
ivitu a nevedomosť. A viete, že 
vám to v skutočnosti aj pomô-
že? Takže fajn, ale dajte pozor, 
aby ste nezostali na divadel-
ných doskách stáť aj potom, 
čo sa hra skončí, bolo by to 
pre vás nemiestne. Viac času 
by ste mali sústrediť na svoje 
deti a vnúčatá, rozvíjať ich 
schopnosti a talent. V partner-
skom vzťahu to nepreháňajte 
s maznavosťou, „odutosťou“ a 
vydupávaním si pozornosti, 
všetko má svoje hranice a par-
tnera by to po tieto dni po-
riadne vytočilo. V práci pozor, 
ako sa ľudovo hovorí, na za-
čiatočnícke chyby.   

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Býk
21 4. − 21. 5. 
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– 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

  Zberateľstvo

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

  0908 627 952.       np – 422

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

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

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

 

 Predám záhradku    400 m2. 
 0905 958 804            np– 669

 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

 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. 

Nehnuteľnosti

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

   Drevo pelety

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

Burza práce

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: 60 000 €

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 40 000 €

 Veľký Krtíš - 1-izbový zre-
konštruovaný byt, 1.NP, 
36 m2, tiché prostredie, blízko 
centra mesta. Cena : 33 500 €

 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.
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99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

 Prenajmem nebytový pries-
tor vo V. Krtíši na SNP 10 (nad 
Primabankou).  
Možnosť prenajať 2 miestnosti 
dokopy (250 € vrátane energií 
a internetu), resp. samostatne. 
Vrátane kuchynky a predsiene.
 0911 674 346             np - 800

 Ponúkam na predaj 2-iz-
bový byt, zariadený, čiastočne 
zrekonštruovaný, vo výmere 
65 m2 na Ul. Škultétyho 4 vo 
Veľkom Krtíši na I. poschodí.  
K bytu je garáž na Ul. Písec-
kej. Byt sa nachádza v blízkosti 
Kauflandu.
 0918 398 584            np – 809

 Predám čiastočne zrekonštru-
ovaný dom s hospodárskou bu-
dovou a záhradou v obci Záhor-
ce. V prípade záujmu ma kon-
taktujte na telefónnom čísle.
 00421 915 851 646.      np - 805

  Auto - moto

 Predám nové zimné gumy 
na diskoch 5x112, R 15, tiež 
predám elektróny 5x112, R 19.
Inf. & 0907 313 332  np– 801

 Predám ruanské kačky, 
králiky, štvormesačné kurence 
a okrasné holuby. 
 0911 154 680             np – 797

 Predám ošípanú z regis-
trovaného chovu. Cena a od-
voz dohodou.
 0905 924 787              np - 811

np
 –

 7
90

 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. 

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

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

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

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

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

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332              np– 802

 Predám plachtu  9x4 m. 
 0907 313 332              np– 803

 

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 7
99

np
 - 4

12

 0908 962 716 

    Predám 435 litrové 
    akvárium s filtrom 
       a podstavcom. 

 Predám šteniatka 
Yorkshirov, čipované 

a očkované, odčervené. 
 0915 745 132         np - 806

  Poľnohospodárstvo

   Rôzne

obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov.

Inf.: www.hnk-vk.sk  

Hontiansko-novohradská knižnica 
A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 

np – 814 

vyhlasuje 

 0903 502 069    np – 813

Kúpim staré mince 
strieborné, zlaté 
alebo zbierky. 
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V stredu 27. augusta sa na fut-
balovom ihrisku v Príbelciach 
predstavil ďalší súper najvyš-
šieho rangu. Po KFC Komárno 
a FK Nitra to mal byť pôvodne 
ŠK Slovan Bratislava, no zo 
známych dôvodov a s ročným 
posunom sa v rázovitej obci 
predstavili futbalisti dvojnásob-
ného slovenského majstra. Do 
Príbeliec prišiel AS Trenčín v 
plnej sile a v základnej zostave 
stredajšieho zápasu figurovalo 
šesť mien, ktoré nastúpili na 
ostatný fortunaligový zápas v 
Zlatých Moravciach. Ako po 
zápase pre POKROK povedal 
tréner Trenčanov Peter Hlinka, 
pohárové zápasy sú pre jeho 
mužstvo dôležité. „Káder má-
me vyrovnaný. Šancu dnes do-
stali mladý Gajdoš, Zubairu, 
ale aj Jendrišek či Stojsavljević, 
ktorý k nám prestúpil v sep-
tembri. K určitým zmenám te-
da došlo, no tú som nemenil, 
tiež zostala nezmenená skoro 
celá obrana,“ povedal po zápa-
se P. Hlinka, ktorý na zápas 
svojich zverencov pripravil v 
spolupráci s video analytikom, 
s ktorým hráčom ukázali po-
sledný zápas Príbeliec proti 
Málincu. „O súperovi sme ve-
deli, že vlani porazili Nitru a 
vedeli sme, že nás čaká zápas v 
peknom prostredí, ale že to bu-
de aj ťažký zápas.  Je to totiž 
ako dvojsečná zbraň - ľudia sú 
tu milí, no každý chce ten zápas 
vyhrať, čo sa aj potvrdilo. 
Chlapci z Príbeliec odovzdali 
maximum a trápili nás do po-

slednej minúty. Nám sa, bohu-
žiaľ, nedarilo premieňať množ-
stvo šancí, ktoré sme si vypra-
covali a nakoniec to bolo o tom, 
kto dá prvý gól. Mať na pozore 
sme sa museli pri dlhých lop-
tách i nebezpečných štandard-
kách. V konečnom dôsledku je 
ale výsledok zaslúžený. Zápas 
bol teda náročný,“ vyjadril sa 
po 90 minútach tréner priebež-
ne 5. mužstva Fortunaligy.
Všetci hráči Príbeliec mohli 
byť po skončení zápasu na seba 
naozaj hrdí. S mužstvom, ktoré 
je fyzicky veľmi dobre pripra-
vené a hrá aktívny futbal s 
množstvom kombinácií, odo-
hrali vyrovnaný duel. Samo-
zrejme, viac z hry mali hostia, 
ktorí mali väčšinu zápas loptu 
na svojich kopačkách a hosťu-
júci gólman až tak veľa práce 
nemal, no gólovú strelu na 
bránu si favorit vypracoval len 
v závere zápasu, keď na tečo-
vanú strelu perfektne zareago-

val domáci 19-ročný gólman 
Peter Tuček. Ako povedal po 
zápase, o tom, že sa od začiatku 
zápasu postaví do brány, sa od 
trénera dozvedel len hodinu 
pred zápasom. „Na zápas som 
sa teda nijako špeciálne neprip-
ravoval, pretože som ani neve-
del, že pôjdem chytať.  Keď mi 
to tréner povedal, začal som sa 
veľmi tešiť, chcel som si proti 
Trenčínu veľmi zachytať, keď 
aj len na pár minút. Najprv mi 
tréner povedal, že budem chy-
tať prvý polčas a že potom sa 
uvidí. Keď som sa dozvedel, že 
budem pokračovať aj v dru-
hom polčase, bol som veľmi 
rád a celý zápas som si užíval, 
vôbec som nebol nervózny - ani 
na rozcvičke, ani počas zápa-
su,“ povedal P. Tuček, jediný 
Príbelčan v základnej zostave 
domácich. Ako sám potvrdil, 
mnoho brankárskych zákro-
kov v zápase nemal: „Bolo tam 
niekoľko centrov, väčšinu zá-

pasu som len vykopával päťky. 
Viac šancí si hostia vytvorili už 
keď sme dostali prvý gól, keď 
sme to otvorili. Vtedy pre nás 
vznikli najnebezpečnejšie situ-
ácie.“ Na otázku, či sa dá na ta-
kýto zápas nejako pripraviť, 
hľadal odpoveď tréner M. 
Gluch. „Na takýto zápas sa dá 
pripraviť ťažko, ale aspoň nie-
čo som chlapcom poradil. Zo 
zápasu som mal obavy, pretože 
pandémia amatérskemu futba-
lu strašne ublížila, ale, chvala-
bohu, to chlapci zvládli. Súpera 
sme znovu, rovnako ako v 
zápasoch s Komárnom a Nit-
rou, donútili v závere postaviť 
na ihrisko to najsilnejšie, tých 
najlepších hráčov. Chlapcov 
chcem teda za výkon pochvá-
liť,“ odpovedal tréner domá-
cich.
Áno, favorit zápasu nastúpil v 
silnej zostave, tvoril hru, mal 
zápas pod kontrolou, no k vý-
raznejšej šanci sa dlho nevedel 
dostať. Pekná divácka kulisa 
videla počas celých 90 minút 
odhodlaných domácich, ktorí 
bojovali o čo najlepší výsledok. 
A práve to aj bolo cieľom M. 
Glucha. „Chceli sme čo najdlh-
šie držať nulu, zámer nám vy-
šiel a čakali sme na svoju šan-

Domáci môžu byť na seba hrdí
TJD Príbelce – AS Trenčín 0 : 3 (0 : 0)

Rozhodovali Matej Choreň, Milan Štrbo a Tomáš Straka pred 320 divákmi. Góly: J. Kadák 2x, vlast-
ný. Zostavy: D – Tuček, Ondrejkov (K), Melicher, Klátik, Cibuľa, Brašeň, Gibala, Santoris, Strapek, 
Kurák, Híveš, náhr.: Hazucha, F. Celleng, Melišík, S. Celleng, Jakuš, Geregai. H – Kukučka, Kozlov-
ský, Ghali Ahmad, Gajdoš, Zubairu, Stojsavljević, Lavrinčík (K), Pires, Jendrišek, Yem, Gaži, náhr.: 
Babka, Ramon, Šulek, Ikoba, Azango, Kadák, Rahim, Letenay, Mičuda.

Príbelskú obranu v zá-
pase suverénne viedol 
kapitán Ján Ondrejkov.

Tréner hostí, Peter Hlinka, 
uznal, že Príbelce jeho mužstvo 
potrápili.

V zápase sa bojovalo o každý centimeter ihriska, no po záverečnom hvizde bola medzi hráčmi priateľská nálada.

(Pokračovanie na str. 15)



POKROK 158. november 2021

cu. Škoda toho záveru a troch 
inkasovaných gólov. Myslím si, 
že ak by sme vydržali ešte päť 
minút bez gólu, videl som, že na 
hráčov hostí prichádzala nervo-
zita a mali by to ešte ťažké,“ 
povedal po zápase lodivod 
Príbeliec. Diváci i samotní hráči 
začali v závere zápasu veriť, že 
remízu môžu udržať až do 
záverečného hvizdu. Domáci 
tréner sa na časomieru ani ne-
pozeral. Prvýkrát tak urobil v 
77.´ minúte a prekvapilo ho, že 
do konca zostáva už len pár mi-
nút. Napokon hosťom vyšli 

striedania - talentovaný repre-
zentant do 21 rokov Jakub 
Kadák, Azango a Ikoba prinie-
sli na ihrisko ešte viac kvality, 
čo napokon vyústilo do 
strelenia troch gólov. Prvý z 
nich padol po pokutovom kope 
v 81. minúte. Verdikt hlavného 
rozhodcu sa domácim hráčom 
nepáčil, no tréneri sa zhodli, že 
išlo o jasný faul. „Myslím si, že 
ten faul počul každý. Chlapci sa 
tam rozčuľovali, ale pri penal-
tovej situácii možnosť poskyt-
núť výhodu rozhodca nedáva. 
Rozhodca to teda zvládol, bol to 
jednoznačný faul,“ hovorí P. 

Hlinka. „Musíme 
byť objektívni, 
faul to bol, musí-
me to rešpekto-
vať. Avšak, mrzí 
to, keď dostanete 
prvý gól z poku-
tového kopu a eš-
te s takýmto súpe-
rom,“ dopĺňa M. 
Gluch.
Čo sa týka prie-
behu zápasu, 
prvá polovica 
úvodného dejstva 
bola viac-menej o 
o s o b n ý c h 
súbojoch najmä v 
strede ihriska, 
hostia viackrát 
stratili ľahšie lop-
ty. Hostia si prvú 
veľkú šancu vy-
pracovali v 10. 
minúte, keď po 
peknom úniku 
pravého krídelní-

ka loptu na hranici bránkového 
územia zle trafil zakončujúci 
hráč a z voleja prekopol od-
krytú bránu. Domáci gólman 
predviedol následne niekoľko 
dôležitých zákrokov, pri kto-
rých pôsobil isto ako na brán-
kovej čiare, tak aj vo vzduchu. 
Mnohokrát dobrú prácu od-
viedla aj domáca obrana, ktorá 
zblokovala niekoľko pokusov 
Trenčanov a znemožňovala im 
dostávať sa do vyložených šan-
cí. Na opačnej strane bol po 
strele Kuráka pripravený na 
svojom mieste Kukučka. Do 
šancí sa postupne dostal aj Jen-
drišek, ktorý loptu 5 metrov od 
brány tiež trafil zle a bránu 
prekopol. V druhom polčase 
hostia dvakrát strieľali mimo 
brány, peknú akciu z pravej 
strany nezakončil Ikoba. Do-
máci mohli otvoriť skóre po 
rohovom kope, no lopta po tr-
me-vrme neskončila v trenčian-
skej bráne a hostia sa dostali do 
prečíslenia štyroch na jedného. 
Ani táto akcia neskončila za-
končením na bránu, terén, na 
ktorý hostia neboli zvyknutí, 
hral s domácimi. Hostia hrali 
ale trpezlivo aj v zvyšnej štvrti-
ne zápasu. Napokon sa o zápase 
rozhodlo až v úplnom závere, 
zápas sa rozhodol medzi 81. a 

86. minútou, kedy hostia strelili 
tri góly – prvý zo spomínaného 
pokutového kopu, druhý si ne-
šťastne do vlastnej brány zrazil 
J. Brašeň a tretí gól padol aj so 
šťastím, keď Kadákova strela 
sa od žrde odrazila naspäť k 
zakončovateľovi, ktorý loptu 
dostal do siete na druhý pokus.
„Myslím, že sme mali dať góly 
už v prvom polčase a uľahčiť si 
to. Príbelce bojovali, ale kvalita 
bola celý zápas na našej strane 
a bola otázka času, kedy strelí-
me gól. Sme radi, že sme postú-
pili ďalej,“ povedal na margo 
zápasu pre POKROK Erik 
Jendrišek. Ako pokračoval, zá-
pas v Príbelciach brala celá 
kabína profesionálne, súpera 
nechcel nikto podceňovať. Ta-
kýto model, keď sa proti sebe 
môžu postaviť mužstvá, ktoré 
delia tri súťaže, sa páči aj jemu. 
V takýchto zápasoch počíta nie-
len s príjemnou atmosférou, ale 
aj menej kvalitnými trávnikmi. 
„Trávnik hre nepomáhal, ale 
tak je pohár urobený - chodí sa 
po nižších súťažiach, čo ja ví-
tam. Je to spestrenie aj pre nás, 
aj pre domáce mužstvá. Boli 
sme tu radi a ešte viac sme radi, 
že sme postúpili a nedošlo k 
úplnému stresu, prípadne k pe-
naltovému rozstrelu,“ dodal bý-
valý hráč Ružomberka, Scha-
lke 04 či Cracovii Krakow.

Po zápase boli teda spokojnejší hostia, ktorí sa s domácimi na záver 
aj spoločne odfotili. Na fotografii chýbal hosťujúci Gajdoš, ktorý 
po nešťastnom páde odišiel z ihriska s podozrením na zlomeninu 
zápästia. Obec Príbelce si pre všetkých účastníkov zápasu pripra-
vila občerstvenie, kde sa stretli všetci hráči ešte raz a kde si spoloč-
ne zatlieskali a popriali si veľa úspechov do ďalších zápasov.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Krajný obranca Jozef Híveš mal v zápase 
neľahkú úlohu, no svojich náprotivkov ús-
pešne eliminoval.  

Erik Jendrišek v Príbelciach neskóroval, no 
je rád, že sa zápas rozhodol v riadnom 
hracom čase.

Peter Tuček inkasoval prvý raz až v úplnom závere zápasu. Z pokutového kopu ho pre-
konal Jakub Kadák, ktorý sa o pár dní na to presadil aj proti bratislavskému Slovanu. 

Výkon Adama Santorisa po zápase 
pochválil aj tréner hostí. 

(Dokončenie zo str. 14) 
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 1. „Najhlavnejším dôvodom, prečo kandi-
dujem je, že chcem pomôcť okresnému futba-
lu. Dlhšiu dobu sledujem futbal v okrese a do-
konca som sa aj aktívne zapájal. Už v predchá-
dzajúcich voľbách som sa pokúšal dostať do 
výkonného výboru ObFZ VK. Tesne sa mi to, 
žiaľ, nepodarilo, a tak som nemohol presadiť 
svoje myšlienky, s ktorými som aj oslovoval 
kluby. Od minulej volebnej konferencie sa k 
lepšiemu nič nezmenilo a okresný futbal ďalej 
kráča zlou cestou a je vidieť, že vedenie ObFZ 
VK to nedokáže zmeniť. Mali na to 8 rokov a 
stále sa báli spraviť nejakú zásadnú zmenu, 
ktorá by pomohla okresnému futbalu. Počas 
mojej začínajúcej rozhodcovskej kariéry vo futsale sa stretávam s množstvom 
ľudí z celého Slovenska, ktorí sa zároveň venujú aj futbalu. Títo ľudia často 
chvália svoje oblastné futbalové zväzy ako napredujú, ako sa venujú mládeži a 
rozhodcom. Mne neostáva nič iné, len ticho počúvať a rozmýšľať nad tým, kedy 
sa aj ja budem môcť pochváliť svojim oblastným futbalovým  zväzom. Ďalším 
dôvodom je, že počas štúdia na vysokej škole v Brne som nabral dosť teoretic-
kých poznatkov v oblasti manažmentu športu a riadenia športových zväzov, a 
tieto poznatky by som chcel využiť a pomôcť tak amatérskemu futbalu v našom 
okrese.“
 2. „Svoj volebný program som rozdelil na tri hlavné časti. V kategórii dospe-
lých sa nám rapídne zvýšila ekonomická záťaž pre kluby, a tak je ťažké dostať 
na futbalovú mapu okresu nové kluby. Najväčším problémom ObFZ VK je, že 
nedokážu zefektívniť výdavky. Tým pádom musia, logicky, kluby viacej prispieť 
do pokladne ObFZ VK. Práve tu kladiem najväčší dôraz. Pretože, ak by sme 
dokázali zefektívniť výdavky a peniaze by sa nevyhadzovali doslova na zbytoč-
nosti, tak by kluby mohli byť odbremenené od štartovného a od časti platby roz-
hodcov. Môj plán je znížiť štartovné na 50 % z aktuálnej sumy. Ak by sa nám 
však podarilo efektívne pracovať s finančnými prostriedkami, tak by som zrušil 
štartovné. Ďalším mojím plánom je nájsť pre 6. ligu dospelých sponzora. Je vi-
dieť, že aj v iných okresoch toto dobre funguje. Kluby by mali menej výdavkov, 
a tým pádom by to bolo lukratívnejšie aj pre nové kluby. Opäť by som chcel za-
viesť jedenástku roka, kde by sa zároveň oceňoval najlepší strelec ObFZ VK, 
najlepší brankár a najlepší rozhodca. Znovu by sme obnovili Štefanský turnaj, 
kam chodilo mnoho známych hráčov z celého Slovenska a pre okres to bola 
atraktívna udalosť. Taktiež by som chcel organizovať pohár členov výkonného 
výboru. Tento pohár by bol po vzore Slovenského pohára a bola by to oslava 
okresného futbalu. V kategórii mládeže by som chcel vytvoriť ligu U13. Pretože 
pre hráčov U11 je ťažký prechod do kategórie U15 a práve preto by tu bola ešte 
liga U13. Takto by sme dosiahli, že by nám len minimum detí končilo s futbalom, 
a tak by sme mali do budúcnosti väčšiu základňu futbalistov pre kategóriu do-
spelých. Zrušil by som poplatky za základnú registráciu hráčov v mládežníc-
kych kategóriách. Organizovali by sme verejné tréningy pre mladých futbalis-
tov, kde by s nimi prišla trénovať vždy nejaká futbalová osobnosť, prípadne by 
tréning viedli kvalitní mládežnícki tréneri. Podporovali by sme futbalové kempy 
v okrese V. Krtíš, v prípade záujmu by sme dokonca takéto kempy aj organizo-
vali.“
 3. „Svoju tretiu časť programu som zameral na rozhodcov. 

O okresnom predsedovi rozhodnú kluby
Ako sme vás už informovali, v polovici novembra si delegáti futbalových klubov z nášho okresu budú znovu po štyroch rokoch voliť 
predsedu Oblastného futbalového zväzu. O hlasy delegátov sa uchádza súčasný predseda GABRIEL BACSA,  a tiež aj Mgr. MIRO-
SLAV FILKUS, futsalový rozhodca a súčasne hráč FO Malé Zlievce. Volebná komisia v júli rozhodla, že volebná konferencia sa usku-
toční v piatok 12. novembra o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Stredných Plachtinciach. V prípade, že sa pandemická situácia zhorší, 
nový termín bude spresnený dodatočne. Okrem predsedu sa v polovici novembra budú v S. Plachtinciach voliť aj členovia Výkonného 
výboru, predsedovia pracovných komisií, traja delegáti na konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu za ObFZ a tiež traja 
delegáti na konferenciu SsFZ za futbalové kluby nášho okresu.Redakcia Týždenníka POKROK sa rozhodla, že obom kandidátom dá 
možnosť predstaviť čitateľom svoje plány, vízie a dôvod, pre ktorý sa obaja kandidáti rozhodli uchádzať o priazeň delegátov futbalo-
vých klubov z nášho okresu. Obom sme položili tri rovnaké otázky a dali rovnaký priestor na sebaprezentáciu.

Naše otázky: 
►1. Čo je hlavným dôvodom, pre ktorý kandidujete?
►2. Čím konkrétnym ste pri uchádzaní sa o priazeň (akými plánmi, víziami, riešeniami) oslovili 
jednotlivé kluby?
►3. Čo je v súčasnosti najväčším futbalovým problémom v okrese a v čom vidíte jeho riešenie?

        
 1. „V prvom 
rade sa chcem 
týždenníku PO-
KROK  poďako-
vať za priestor na 
vyjadrenie, ktorý 
mi tu poskytujete. 
Hlavným dôvo-
dom mojej tretej 
kandidatúry na 
funkciu predsedu 
ObFZ VK je zod-
povednosť.  Zod-
povednosť voči 
členom Výkonného výboru, futbalovým klubom  
pôsobiacim pod ObFZ V. Krtíš, voči orgánom 
SsFZ ako aj SFZ. Nie je tajomstvom, že v prvom 
volebnom období ma nominoval OFK Olováry, v 
druhom TJD Príbelce a do tretice sú to FK Bu-
šince. To je dobrý signál pre mňa, že mám ich dô-
veru. A tak isto, ako som redakcii Pokrok pred 
časom už avizoval, že na každú volenú funkciu do 
pracovných komisií mám overených ľudí, s kto-
rými už kluby spolupracovali. Tieto mená sú už 
volebnej komisii známe a v blízkej budúcnosti 
bude s nimi oboznámená aj široká verejnosť.“
 2. „Medzi volebnou konferenciou, ktorá sa 
konala v roku 2017 a touto, ktorá sa blíži, sme 
pravidelne na našich riadnych konferenciách 
delegátov informovali o živote a o chode ObFZ 
VK. Delegáti na každej riadnej konferencii prijali 
a akceptovali daný stav. Z tohto prístupu sa ma 
FK Bušince rozhodol nominovať a podporiť na 
pozíciu predsedu ObFZ. Napriek náročnému ob-
dobiu, regionálnym rozdielom a ekonomickým 
rozdielom, vedenie ObFZ  Veľký Krtíš je stálym 
samostatným oblastným zväzom, v ktorom sa 
pravidelne otvárajú súťaže od najmenších, cez 
žiacke a dorastenecké súťaže až po súťaže dospe-
lých, a tak by to malo byť aj v budúcnosti. Mys-
lím si, že práve týmto som oslovil jednotlivé klu-
by.“
 3. „Z celkového pohľadu si myslím, že je cel-
kovo málo detí, a tak aj menší záujem zo strany 
detí o futbal. Tak isto aj to, že na blízku nemáme 
futbalovú akadémiu s trénermi. Riešením by 
mohla byť centralizácia talentov z okolia do 
okresného mesta, v ktorom hrajú mládežnícke 
mužstvá U13, U15 a U19 a dosahujú dobré vý-
sledky. Všetko je to o spolupráci a o vzájomnej 
dohode funkcionárov jednotlivých FK, do kto-
rých ObFZ nezasahuje.“

Odpovedá GABRIEL BACSA: Odpovedá Mgr. MIROSLAV  FILKUS:

(Pokračovanie na str. 17)
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Tu vidím v súčasnosti najväčší futbalový problém, spolu s 
ekonomickou stránkou zväzu, ktorú som spomínal vyššie. Máme 
strašne málo rozhodcov na nominačných listinách. Je pravda, že 
takýto problém majú aj iné okresy, ale nemajú to až v takých roz-
meroch, ako máme my. Nemáme žiadnych rozhodcov v 3. a vo 4. 
lige. Čo je ešte smutnejšie, že máme len 11 rozhodcov na nominač-
nej listine ObFZ VK. Nedokážeme s nimi pokryť ani celé kolo, 
kluby musia predohrávať a aj tak nám to nestačí. Ako dočasné 
riešenie tohto problému využíva súčasné vedenie  ObFZ VK služ-
by rozhodcov z okolitých oblastných futbalových zväzov. Tu môže 
nastať najväčší problém a to, že nám susedné oblastné futbalové 
zväzy neprepožičajú svojich rozhodcov, a tak nebudeme môcť po-
kryť všetky futbalové zápasy. ObFZ LC nám už prestalo poskyto-
vať svojich rozhodcov. Týchto rozhodcov musí náš okresný zväz 
doplácať z vlastných finančných prostriedkov, a tak tu strácame 
dosť peňazí. Riešenie vidím v nábore nových rozhodcov. Hlavne 
by sme sa zamerali na stredné školy v okrese. Taktiež by sme 
skvalitnili nábor na sociálnych sieťach a webových stránkach. No-
vých uchádzačov by sme kvalitne zaškolili, v spolupráci so SFZ by 
sme ich ošatili a dali im potrebnú výbavu, a tak by noví adepti na 
rozhodcov nemuseli do tohto investovať finančné prostriedky. V 
budúcnosti by tak náš okres nemusel mať problém s počtom roz-
hodcov, a dokonca by sme mohli výrazne zvýšiť počet rozhodcov 
na nominačných listinách SsFZ.“

-red-

Disciplinárna komisia SsFZ mala po posledných jesenných 
kolách viac práce ako obvykle. Na konci októbra sa rozhodlo aj o 
treste, príčinou ktorého bol incident, ktorý sa udial na začiatku 
októbra na ihrisku v Čebovciach. V zápase 11. kola sem prices-
tovali futbalisti nováčika z Buzitky. Tí sa už v minulosti vo svo-
jich zápasoch prezentovali aj nefutbalovými spôsobmi, o čom 
svedčí 34 žltých kariet, ktoré boli udelené hráčom Buzitky v 
trinástich jesenných zápasoch. Okrem toho, dvaja hráči inkaso-
vali aj červenú kartu – Peter Rutkaj v zápase s MFK Baník V. 
Krtíš a Jakub Ľalík v zápase proti TJ Vinohrad Čebovce. Kým 
prvý menovaný bol sankcionovaný tradičným trestom, druhý 
menovaný si od futbalu poriadne oddýchne. V 85.´ min. totiž sú-
pera v prerušenej hre udrel do tváre nadmernou silou a Gab-
rielovi Kissovi spôsobil nepríjemné zranenie. Takéto spôsoby na 
ihriská nepatria a agresívnemu futbalistovi tak od 19. októbra 
plynie šesťmesačná sankcia, počas ktorej má nepodmienečne po-
zastavený výkon športu. Na každú akciu vzniká reakcia, a za 
udalosti, ktoré nasledovali od domáceho organizátora, musí 
čebovský klub zaplatiť pokutu 200 EUR. V nasledujúcom kole sa 
iskrilo aj v Balogu nad Ipľom. V zápase proti FK Jesenské do-
stali dvaja domáci futbalisti červenú kartu, čo niesli domáci hráči 
a diváci ťažko aj po záverečnom hvizde. Richard Mics, Kristián 
Radoš a Gabriel Gyurász si tak pre hrubé nešportové prejavy 
voči rozhodcovi stretnutia pri odchode z hracej plochy nezahrali 
už v poslednom jesennom kole, a tiež svojmu mužstvo nepomôžu 
ani v prvom jarnom zápase. Zároveň, aj klub TJ Ipeľ Balog nad 
Ipľom dostal pokutu 200 EUR.                                               -ŠK-

Polročný dištanc aj finančné pokuty

Za slnečného počasia privítalo domáce mužstvo v dohrávke 11. 
kola hráčov z Leseníc. V hernej prevahe a v držaní lopty, ako aj v 
počte striel na bránu mali navrch domáci. Tí si v I. polčase vypra-
covali množstvo šancí a hostí nepustili do útoku. Rozhodca počas 
zápasu udelil jednu žltú kartu pre domácich a štyri žlté a jednu 
červenú kartu pre hostí.  Prvú strelu na bránu vystrelili domáci – 
Hajtman minul bránu. Tiež Hajtman posunul v 8.´ loptu po zemi 
Z. Gemerovi a ten nedal brankárovi Leseníc žiadnu šancu – 1:0. 
Sliackeho strela v 10.´ z rohu 16-tky mierila presne na bránu, no 
brankár hostí jeho strelu vytlačil na roh. Ďalšiu akciu založili do-
máci v 13.´, keď Š. Gemer trafil brvno Leseníc. Hneď nato v 15.´ 
ušiel po pravej strane Z. Gemer, jeho centrovaná lopta našla v 16-
tke Klinka, a ten pohotovo zvýšil na 2:0. O štyri minúty nato hos-
tia zahrali rukou v 16-tke a nariadenú penaltu bezpečne Sztrigán 
premenil. V závere polčasu po priamom kope Š. Gemera hlavič-
koval Ohajda, lopta sa odrazila od brvna. V II. polčase domáce 
mužstvo ubralo na otáčkach a postupne si začali vypracúvať šan-
ce aj hostia. Tí prvýkrát pohrozili v 48.´ zo štandardky, ale domá-
ci brankár bol pozorný a loptu vyrazil. V 69.´ dostal červenú kar-
tu hosťujúci Radoš, ktorý bol po druhej žltej karte vylúčený. Do-
máci tréner využil svoje striedania a poslal na trávnik nové posily. 
V 79.´ Vido v čistej šanci voči brankárovi hostí prestrelil bránu. Z 
protiútoku zaútočili hostia a M. Babka prehlavičkoval brankára 
a znížil stav na 3:1. Z. Gemer v 89.´ podnikol individuálny únik, 
vystrelil smerom na bránu, no jeho lopta išla mimo nej a tak skó-
re zápasu už zostalo nezmenené.
Do zápasu dobre zapadli aj verdikty rozhodcov.  V mene vedenia 
sa chceme poďakovať najmä trénerovi mužstva, ako aj hráčom 
za predvedené výkony počas jesennej sezóny a chceme všetkým 
popriať do budúcnosti veľa úspechov a síl.         
                                                                     – MICHAL TÖRÖK -  

   TJ Nenince  - FK Lesenice 3 : 1 (3 : 0), dohrávka 11. kola

Rozhodovali: Ďuriš, Szabó, Ďurčov pred 30 divákmi; Góly: D – 
Z. Gemer, Klinko, Sztrigán; H – M. Babka; Zostavy: D - Molnár, 
Gerbáč, Sztrigán, Vido, Lörinc (K), Š. Gemer, Klinko, Sliacky, Z. 
Gemer, Hajtman, Ohajda, náhr.: Kollár, Varga, Cibuľa, Húš-
ťava, Vlkolenský; H – Gyeneš, Radoš, Celleng, R. Babka, Petro-
vič, Husár, Kollár, Macko, M. Babka (K), Jánoška, Varga, náhr.: 
Strihó, Šimko, Kozár, Galčík, Peterzsely, Balga, Villám. 

„Chcel by som vám predstaviť 
svoj mladý ambiciózny tím: 
Mgr. Tibor Béreš, Pavol Kal-
már ml., Ing. Marek Kalmár a 
Adrián Mucha. Záleží nám na 
osude okresného futbalu a 
nechceme sa za náš okresný 
futbal  hanbiť. Podporuje nás 
množstvo bývalých futbalových 
funkcionárov, ktorí boli súčas-
ťou štruktúr ObFZ VK. 
Jedným z nich je aj Peter Ku-
chársky. Spolu si myslíme, že 
nastal čas na zmenu, pretože 
súčasné vedenie malo 8 rokov 
na to, aby sa naplno ukázalo, 
no v konečnom dôsledku nedo-
siahlo nič. Počas pôsobenia sú-
časného vedenia ObFZ VK 
nám rapídne upadol počet klu-
bov. V kategórii dospelých sme 
prišli o 5 klubov, zrušila sa aj 
VII. liga. V kategórii žiakov 
U15 a dorastu U19 sme spolu 
prišli až o 9 klubov. Na nomi-
načných listinách máme v sú-
časnosti o 15 rozhodcov menej 
ako na začiatku vládnutia sú-
časného predsedu ObFZ VK. 
Taktiež sa nepracuje s rozhod-
cami ako by sa malo, nepomá-
ha sa novým adeptom a ani 
tým, ktorí mali ambície rozho-
dovať vyššie súťaže. Mojim 
osobným snom je vychovať 
rozhodcu, ktorý by sa dostal až 
do najvyššej ligy. Aktuálne u 
nás pochovávame amatérsky 
futbal. Vôbec sa nezaujímame 
o kluby, o to, že vo väčšine klu-
bov robia futbal jeden, dvaja, 
maximálne traja ľudia. Dávajú 
sa nezmyselné UHČ stretnutí, 

dokonca sa často stáva, že stret-
nutie žiakov sa križuje so stret-
nutím dospelých. Presne tomu-
to sa chcem vyvarovať. Treba 
maximálne pomôcť týmto ľu-
ďom. Problém je aj v ne-
spravodlivo rozdelených dotá-
ciách. Nie je možné, aby okresné 
mesto, ktoré kvalitne pracuje s 
mládežou, má všetky mládežníc-
ke mužstvá a reprezentuje 
okresný futbal, dostane z dotácii 
na podporu mládežníckeho fut-
balu minimum finančných pros-
triedkov alebo nedostane do-
konca nič. Práve aj toto sú dôvo-
dy, pre ktoré som sa rozhodol 
kandidovať. V prípade zvolenia 
by sme sa čo najskôr chceli do-
stať na úroveň okresného fut-
balu z čias bývalého predsedu 
ObFZ VK Ladislava Krnáča. V 
časoch, keď bol práve L. Krnáč 
predseda ObFZ VK, futbal v 
okrese prekvital. Nebola núdza 
o kluby a rozhodcov. Dokázali 
efektívne pracovať s mládežou 
a rozhodcami. Ich zásluhou sa 
vychovali viacerí skvelí futbalis-
ti, na nominačnej listine roz-
hodcov SsFZ a ObFZ bolo plno 
mladých a talentovaných roz-
hodcov. V prípade môjho zvo-
lenia by som nevyužíval mož-
nosť účasti na reprezentačných 
zrazoch. Práve naopak, posiela-
li by sme sem klubových futba-
lových funkcionárov, a taktiež 
aj mladých talentovaných fut-
balistov a mladé talentované 
futbalistky. Volebná konferen-
cia rozhodne o smerovaní 
okresného futbalu.“

Mgr. M. Filkus: Vytvorenie novej 
súťaže, zníženie poplatkov 

(Dokončenie na str. 16)

Dva rozdielne  polčasy 
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Dolinka 241

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

np-770

Ostatné dni sa na cestách nášho 
okresu niesli aj v znamení via-
cerých dopravných nehôd. Tie 
mohli prameniť aj z väčšieho 
počtu tzv. sviatočných vodičov 
na našich cestách, ale i z neprí-
jemného jesenného počasia.
Každopádne, veľkokrtíšski ha-
siči boli na miestach zásahu 
vždy včas a pomáhali zachra-
ňovať zdravie a majetok oby-
vateľov.
Najvážnejšie následky zásahov 
z prelomu mesiacov si vyžiada-
la udalosť v obci Závada. Tu v 
piatok 29. októbra popoludní 
došlo k dopravnej nehode, pri 
ktorej bol zrazený chodec. V 
čase príchodu hasičov bol ťaž-
ko zranený chodec v starostli-
vosti zdravotných záchranárov 
RLP a RZP a poškodené vozi-
dlo sa zadnou časťou nachá-

dzalo v priekope a tvorilo pre-
kážku v jednom jazdnom pru-
hu. Príslušníci na mieste zásahu 
vykonali protipožiarne opatre-
nia, zabránili úniku prevádzko-
vých kvapalín, asistovali zdra-
votným záchranárom pri nalo-
žení zranenej osoby do sanitné-
ho vozidla a po zdokumentova-
ní dopravnej ne-
hody príslušník-
mi PZ očistili 
vozovku od ne-
čistôt. V ten istý deň došlo k do-
pravnej nehode aj v centre Veľ-
kého Krtíša (foto na titulnej 
strane). Na križovatke pri pošte 
sa zrazili dva osobné automobi-
ly, ktoré tvorili prekážku v jed-
nom jazdnom pruhu. V čase 
príchodu príslušníkov HaZZ 
bola jedna ľahko zranená oso-
ba v starostlivosti zdravotných 

záchranárov RLP. Príslušníci 
aj na tomto mieste zásahu vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ očistili vozovku od nečistôt.
K ďalším dvom dopravným 
nehodám došlo v prvých dvoch 

novembrových 
dňoch. 
V Sviatok všet-
kých svätých 

zasahovali hasiči pri nehode 
osobného automobilu pri 
Stredných Plachtinciach, kde 
sa jednalo o zrážku osobného 
motorového vozidla so zverou. 
Po náraze tvorilo vozidlo pre-
kážku v jednom jazdnom pru-
hu. Na Pamiatku zosnulých 
došlo k ďalšej dopravnej neho-

de priamo v meste V. Krtíš. Pri 
nehode dvoch osobných moto-
rových vozidiel, ktoré tvorili 
prekážku v križovatke v jed-
nom jazdnom pruhu, zasaho-
vali štyria príslušníci HaZZ. 
Hasiči pri oboch nehodách vy-
konali protipožiarne opatrenia, 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ očistili vozovku od nečistôt. 
V oboch prípadoch k zrane-
niam účastníkov nedošlo.
Ešte v utorok 26. októbra boli 
hasiči privolaní aj do Príbeliec, 
kde pomáhali zdravotným zá-
chranárom pri transporte pa-
cienta v ohrození života do sa-
nitného vozidla. Štyrom privo-
laným príslušníkom sa to poda-
rilo prostredníctvom pomocou 
evakuačných nosidiel. Pacient 
bol následne prevezený do 
zdravotníckeho zariadenia.

Zrazený chodec a tri dopravné nehody 

Pri sledovaní neustáleho zvyšo-
vania sa počtu pozitívnych prí-
padov a pri veľmi malom záuj-
me o očkovanie sme aj my v 
redakcii tušili, že to neveští pre 
náš okres nič iné, ako presun z 
bordovej fázy Covid Automatu 
do čiernej, a teda najprísnejšej. 
Od pondelka 8. novembra do 
minimálne nedele 14. novembra 
bude na Slovensku už 36 čier-
nych okresov, vrátane toho náš-
ho.
V čiernych okresoch platí, že 
rúško je povinné už aj v exteriéri 
(respirátor v interiéri) a na hro-
madné podujatia môže prísť 
maximálne 100 kompletne zaoč-
kovaných osôb. Svadby, kary, 
oslavy a pod. sú zakázané. Za-
tvorené zostanú aj fitnes pre-
vádzky i wellness zariadenia. 
Reštaurácie musia zostať zatvo-
rené tiež a jedlo môžu predávať 
len cez okienko, resp. rozvážať 
ho.

 Výrazný nárast 
Od 26. októbra do 2. novembra 
bolo v našom okrese PCR tes-
tami pozitívne testovaných až 
209 obyvateľov (103 mužov, 106 
žien). Oproti predchádzajúcim 
siedmim dňom, kedy malo pozi-
tívny výsledok 130 obyvateľov, 
je to výrazný nárast. Rovnako 
tak rastie aj počet pacientov, 
ktorí sú s potvrdeným ochore-
ním Covid-19 hospitalizovaní 
vo veľkokrtíšskej nemocnici. K 
3. novembru ich tu ležalo až 18, 
z toho dvaja potrebovali pomoc 
pľúcnej ventilácie. Spomedzi 
všetkých hospitalizovaných pa-
cientov na Slovensku nie je plne 
zaočkovaných až 79,4%. Rast 
hospitalizácií sa prejavuje už aj 
v márniciach, počet obetí výraz-
ne pribúda, dokopy je na Slo-
vensku evidovaných už viac ako 
13,1-tisíc úmrtí, ktorých hlav-
nou príčinou bolo toto ochore-
nie.            -ŠK, zdroj: NCZI-

V roku 2021 podalo OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škul-
tétyho žiadosť o finančnú dotáciu do PROGRAMU PODPO-
RY PARTNERSTIEV, NADÁCIA SPP, ZACHOVANIE 
KULTÚRNYCH HODNÔT. Na základe rozhodnutia 
Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 24. júna 2021 sa poskyto-
vateľ zaväzuje poskytnúť OZ Spoločnosť Augusta Horislava 
Škultétyho  finančný príspevok vo výške 5.000 EUR na pro-
jekt : Príprava  projektu obnovy rodného domu a následné 
zriadenie Múzea Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom 
Krtíši. Finančný príspevok je účelovo viazaný na realizáciu 
tohto projektu. Hlavné aktivity:1. Podrobný historický pries-
kum s doplnením súčasných poznatkov. 2. Technický pries-
kum konštrukcií a materiálov. 3.Vypracovanie komplexného 
projektu na základe prieskumu podrobného stavu konštruk-
cií a potrieb budúcej funkcie Múzea A. H. Škultétyho. 4. In-
terné zariadenie Múzea - vypracovanie projektu.

Ďakujeme Nadácii SPP v mene OZ aj obyvateľov mesta 
a regiónu za poskytnutý finančný príspevok. 

- Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ, 
štatutárna zástupkyňa OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho

Verejné poďakovanie Nadácii SPP 
za finančný príspevok

Nadácia 

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -

HASIČI 150 

 Čierny je už aj náš okres 
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Spoločnosť STEFE THS, s. r. o.

Prenajme vo svojich priestoroch

na Píseckej ul. č. 3, V. Krtíš 
kancelárske, resp. obchodné a skladové priestory

mesačné nájomné 
        priestorov

od 2,50 EUR/m2 bez DPH

na tel. č.:  0918 733 605

Obhliadku priestorov je možné dohodnúť 

Posledné voľné priestory: 
27,40 m2 a 32 m2.

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

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

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 

 Mäsiareň LUGNER Veľký Krtíš, Banícka ul. (pri Lidli, oproti Tenisovým kurtom)
 Mäsiareň LUGNER Vinica, Nekyjská ul. (oproti základnej školy)
 Mäsiareň LUGNER Čebovce, Ul. Sz. Fábiana

Čerstvý tovar nájdete každú stredu počas októbra v našich troch predajniach: 

 
 0917 305 191,    @vklugner, @lugnervinica, @cebovce masiarstvo

od 18. októbra do 15. novembra

Ponúkame 

Kačacie sadlo 3,95 €/kg

vykŕmenú chutnú 
kačacinku priamo z Maďarska 

Kačacie prsia 12,90 €/kg

Kačacie stehná 6,90 €/kg

Kačacia pečen 28,00 €/kg

NAŠA AKCIA PLATÍ

Zabezpečíme vám ostré videnie 
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