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Jednu z hodnotných cien do 
VEĽKEJ VIANOČNEJ SÚŤAŽE 

- darčekový kôš s regionálnymi 
produktmi z predajne

 GAZDINKA SHOP 
venovala pani 

MARTINA PREBELOVÁ. 

Čím obdarovať šarmantné žienky, 
dobrých mužov a milé babičky?

MÁ PRE VÁS TIP 

Predsa zdravými  výrobkami z predajne GAZDINKA SHOP 
vo V. Krtíši majiteľky pani MARTINY PREBELOVEJ. 
V predajni nájdete najbohatšiu ponuku regionálnych výrobkov, 
aj s regionálnou značkou NOVOHRAD a HONT:  
Kvalitné mäsové a mliečne výrobky, med, rôzne oleje, cestoviny, 

marmelády, lekváre, nátierky, bio-šťavy,  sirupy,  sypané čaje, vína, sušienky, čokolády, 
BIO potraviny aj vegánske,  MIXIT produkty, prírodnú kozmetiku, úžitkovú keramiku 
a ľanové vrecká – aj v darčekovom balení. 
Darček alebo  konkrétne produkty do darčekového koša, darčekovej tašky, darčekovej 
kazety si môžete vybrať aj na FB a majiteľka MARTINA PREBELOVÁ Vám rada 
ochotne poradí. Dokonca,  vzhľadom k platnému lockdownu je Vám ochotná tovar 
vo Veľkom Krtíši a blízkom okolí  aj osobne doviesť. 

PREDAJŇA GAZDINKA SHOP na mestskej tržnici vo Veľkom Krtíši je otvorená
 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.30 hod. V sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. 

Telefonický kontakt:  0918 339 689               0951 675 992  
 email: m.prebelova@gmail.com,  acebook - Gazdinka shop 
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Milý Peťo, je to už piatykrát, čo Ti píšeme a chceme nebeskou 
poštou poslať  tento list.  Možno  Ti príde, možno nie, možno 
Ťa nenájde na tom Tvojom obláčiku,  lebo možno kdesi po 
nebi lietaš s foťákom a brašnou prehodenou cez plece. Ak sa 
na nás dívaš a sleduješ, čo sa tu dole robí, iste sa neprestávaš 
čudovať, že Ti tam hore pribúdajú kamaráti, priatelia a zná-
mi, s ktorými si tu, na zemi, prišiel do kontaktu. Iste vieš, že 
niektorí sa pobrali na druhý svet kvôli rýchlej jazde, nehode, 
cigaretám či tekutej neresti, ale najnovšie aj ,,vďaka“ pliage, 
ktorá dostala meno Covid-19. Táto choroba plní nebo. 
My sa v redakcii máme ako - tak. Už piatykrát chystáme via-
nočné sviatočné čísla novín bez Teba. Spomínam na tie krásne 
adrenalínové časy, keď sme napĺňali noviny a Ty si stále ešte 
dobehol s niečím novým, aktuálnym, tragickým, veselým či 
sviatočným. Chýbajú nám Tvoje články plné ľudskosti a po-
chopenia s nešťastnými a trpiacimi ľuďmi. Chýbaš nám Ty – 
ako človek, redaktor, kamarát do dažďa. Keby si vedel, koľ-
kokrát ľudia zvrtnú na Te-
ba reč a spomínajú. Spomí-
name s nimi.  A ďakujeme 
za všetko. Maj sa tam hore 
dobre a pokojne. Skús nám 
aj Ty poslať  tou nebeskou 
poštou nejaký odkaz, ale 
hlavne, dávaj na nás, čo 
sme Ťa mali radi, pozor.   
Stále chýbaš kolektívu 
redakcie POKROK, regi-
onálnym redaktorom z TV 
Markíza Marianovi Vlado-
vičovi, Michaele Bendí-
kovej, Klaudii Urdovej, 
Lenke Stankovej, kamará-
tom z Baníckeho cechu 
Dolina, členom veľkokrtíš-
skeho Klubu seniorov a 
všetkým priateľom a ka-
marátom. 

Mal nás všetkých rád a chcel 
ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, 

keď musel do večnosti ísť.
Nechajme ho tíško spať, čo bolo súdené, 

muselo sa stať. Nech jeho telo
 v rodnej hrude v pokojnom spánku
 odpočíva, v pamäti našej žiariť bude 

pamiatka jeho stále živá. 
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 16. novembra 
vo veku 83 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

svokor, brat, starký, prastarký a švagor 
JURAJ ŠPANIEL zo Stredných Plachtiniec.

Smútiaca rodina.

Musel do večnosti ísť

Márne Ťa, drahý otec, naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 

Pracoval si vždy do únavy a nikdy 
si sa nesťažoval. O všetko si sa postaral. 

Ťažko je bez Teba žiť, keď nemá kto 
poradiť, potešiť. Smutný je náš dom, 
chýbaš nám, otecko, v ňom. Tak náhle

 prestalo biť srdce Tvoje, že nestihol 
si nám povedať: „Zbohom, deti moje.“

Dňa 9. decembra 2021 si pripomíname 4. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca 

LADISLAVA HODÁSIHO zo Želoviec, ktorý nás opustil 
vo veku 73 rokov. Spomínajú manželka Anna, syn Ľuboš 

s rodinou, syn Robert s rodinou a syn Ladislav.

Nech Ti dá Pán Boh večnej radosti 

Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti 
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. 

Dňa 11. decembra 2021 uplynie rok plný 
bolesti a smútku, ako nás navždy 
opustila naša milovaná mamka, 

babka a prababka 
MÁRIA JUHOŠOVÁ z Veľkého Krtíša vo veku 87 rokov. 

Odišla si od nás, zostali sme v žiali, navždy budeš žiť 
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. S láskou spomínajú 
synovia Vladimír a Gabriel s rodinami a dcéra Zlatka 

s rodinou, vnúčatá Kvetka, Radko, Katka, Maťko, Vladko
 a Veronika s rodinami, pravnúčatá Dianka, Bianka, 

Lukáško, Jakubko, Miško, Adamko a Dominika. 
S úctou spomína aj ostatná rodina a známi.

Nikdy nezabudneme

...skončilo svoju púť, nechceme 
na Teba nikdy zabudnúť. Už niet návratu, 

a ani nádeje, len cestička k hrobu
 nás k Tebe zavedie. Jediné srdce na svete
 sme mali, ktoré dokázalo nás milovať,
 aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
 neozve sa viac. 

S hlbokým zármutkom v srdci
 oznamujeme, že nás dňa 21. 11. 2021 

navždy opustila naša drahá manželka, 
mamička a starká 

DANICA LABÁTOVÁ (* 14. 5. 1952)
 vo veku 69 rokov z Dolných Strhár. 

S hlbokým žiaľom sa lúčia: manžel Ján, deti Rastislav 
a Danica s rodinami, brat a sestra s rodinami

 a ostatná smútiaca rodina, priatelia a známi. 
Ďakujeme lekárom a sestrám zo Všeobecnej nemocnice 

s poliklinikou, n. o., vo Veľkom Krtíši, ktorí sa o ňu starali 
v posledných chvíľach. Zvlášť ďakujeme sestričke 

Janke Novákovej z Modrého Kameňa a rodine Čikovej 
z Leseníc. Naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí 
sa s ňou prišli osobne rozlúčiť na dolnostrhársky cintorín

 26. 11. 2021 a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ako aj tým, ktorí boli 

s nami v týchto chvíľach vo svojich myšlienkach. Sme vďační 
aj za úctu, ktorú jej prejavili bývalé kolegyne a kolegovia 

z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb 
vo V. Krtíši, ako aj nádhernú rozlúčku 

evanjelického pána farára Mgr. Jána Ďurova. Smútiaca rodina.    

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť...

Ešte stále máme v redakcii dosť fotografií vašich blízkych.  
Zavoláte na  0910 989 479 a my zistíme, či ich máme v našom 

archíve a následne sa dohodneme, kedy si ich prevezmete.                  

Máme plný archív fotografií vašich blízkych

- J K - 

Ing. PETER GAŠPAROVIČ (* 30. 6. 1960 - † 7. 12. 2016) 

Dva dátumy a medzi
nimi naplno prežitý život  
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Klasické pohľadnice sa pomaly vytráca-
jú z našej korešpondencie. Nahradili ich 
emaily, ememesky, esemesky, vibery, 
správy cez messenger, twitter, insta-
gram... a čo ja viem, aké ešte nové tech-
nologické elektronické sociálne kanály, 
kde stačí pre komunikáciu s inými ľuď-
mi iba pár klikov. Žiaľ, sociálne kanály 
sú občas tak strašne (strašne, nie veľmi, 
obrovsky, ohromne – ale naozaj strašne) 
podobné kanálom odvádzajúcim splaš-
ky. Nájdete na nich čokoľvek a o kom-
koľvek, až má človek občas chuť 
,,odstrihnúť“ sa z týchto komunikač-
ných kanálov, z týchto akože 
,,sociálnych“ sietí. Pritom sociálny zna-
mená vzťahujúci sa na ľudskú spoloč-
nosť – týkajúci sa vzájomných vzťahov 
ľudí - či spoločenský jav riešiaci problé-
my, otázky, rozpory, rozdiely, pro-
stredie, postavenie ľudí. Automaticky 
predpokladáte, že v ľudskej komunite, 
budú normálni ľudia, nie asociáli, hul-
váti, blázni a vyšinutí ľudia, s ktorými 
ak začnete dialóg padnete na ich úro-
veň. Sociálna sieť je novodobá pošta, 
ktorou priateľov informujeme o dôleži-
tých udalostiach v našom živote a vy sa 
zaujímate o to, ako oni  žijú.  
Sú však medzi nami aj ľudia posielajúci 
aj v tomto pretechnizovanom svete 
klasické pohľadnice, čo už začína byť 
neobyčajný a vzácny jav. Preto už roky 
silno vnímame skutočnosť, keď nám 
prvučičká prvá pani EMÍLIA 
KOTIANOVÁ z Kamenných Kosíh po-
šle klasickú vianočnú pohľadnicu. Vždy 
si predstavujem, ako pani Milka naj-
skôr ide do obchodu kúpiť pohľadnicu. 
Potom úhľadným, priam ozdobným 
písmom napíše prianie a zase ide na  po-
štu, aby pohľadnica nabrala smer – re-
dakcia. Vždy nás jej pohľadnica poteší, 
ale mňa zamrzí, že pani Milke neuro-
bím radosť skôr tým, aby som jej za-
blahoželala k meninám. Robím to teda 
teraz takto, síce neskôr, ale o to srdeč-
nejšie a úprimnejšie. Toto prianie nie je 
určené imaginárnej priateľke na sociál-
nej sieti, ale skutočnej priateľke našich 
novín. Za Vašu  priazeň novinám, Vám, 
milá pani Milka, zo srdca ďakujeme. 
Pokrok sú naozaj rodinné noviny a som 
rada, že rok čo rok ,,obrazne povedané“ 
priberáme do našej veľkej pokrokovej 
rodiny ďalších a ďalších členov. Pretože 
o pár dní budeme mať najkrajšie rodin-
né sviatky, želám pani Milke, ale aj všet-
kým ostatným váženým čitateľom, po-
kojný advent. Žime v láske, úcte a 
porozumení, pretože nevieme, aký dlh 
čas nám tu Boh či osud vymeral a či 
nám ho korona alebo iná pliaga ne-
skráti. 

Pohľadnica 
od Milky prišla, 
aj Vianoce môžu prísť... 

– POKOJNÝ ADVENT CELEJ 
POKROKOVEJ RODINE 

želá R. Hornáčeková  - 

Od 23. do 30. novembra bola 
pozitivita vykonaných PCR 
testov v okrese Veľký Krtíš 
35,8%. Z 927 testovaných 
osôb malo pozitívny vý-
sledok PCR testu 332, z toho 
166 žien a 166 mužov. Zaoč-
kovanosť obyvateľov okresu 
V. Krtíš vo vekovej kategórii 
nad 50 rokov je na úrovni 
54,48%, čo znamená, že v 
tomto ukazovateli sme na 
celom Slovensku piaty naj-
horší okres. Kompletná za-
očkovanosť proti SARS-
CoV-2 je na okresnej úrovni 
39,2% (údaj platný k 29. 
11.). Nič nenasvedčuje tomu, 
že počet zaočkovaných v na-
šom okrese výraznejšie stúp-
ne. Na konci novembra totiž 
na prvú dávku čakalo len 32 
osôb. Najviac ochránení sa 
môžu naďalej cítiť obyvate-
lia Olovár, Leseníc alebo aj 
Balogu nad Ipľom. Olováry 
sú v celom BBSK na 5. 
mieste v poradí najviac zaoč-
kovaných obcí, Lesenice sú 
deviate, Balog n. Ipľom 
dvadsiaty piaty. Na opačnej 
strane tabuľky je napr. 
Muľa, ktorá je šiesta najme-
nej zaočkovaná obec spome-
dzi všetkých obcí BBSK. 
Plne vakcinovaných je tu len 
12% obyvateľov.

 Kraj zaočkuje 
už len registrovaných 

Medzičasom prišiel so zme-
nou v očkovaní Banskobys-
trický samosprávny kraj. Od 
6. decembra bude vo svojich 
očkovacích centrách v Ban-
skej Bystrici, Zvolene a Lu-
čenci očkovať len registrova-
ných záujemcov. Očkovať 
bez predchádzajúcej regis-
trácie bude už len na výjaz-
doch v regiónoch či v nákup-
ných centrách. Registráciu je 
potrebné uskutočniť cez por-
tál korona.gov.sk, a to v prí-

pade prvej i tretej dávky va-
kcíny, a dostaviť sa na pri-
delený čas a dátum.
Situácia je naďalej drama-
tická aj v nemocniciach, kde 
ležalo 30. novembra už 3 444 
pacientov. Vo V. Krtíši bolo s 
potvrdeným ochorením Co-
vid-19 hospitalizovaných 12 
z nich, v Lučenci 74, v Ri-
mavskej Sobote 45 a vo Zvo-
lene 56. O situácii v nemoc-
nici vo V. Krtíši si môžete 
prečítať viac aj v rozhovore s 
jej riaditeľkou na ďalších 
stranách nášho týždenníka.

               -ŠK, zdroj: NCZI -

Nízky pomer zaočkovaných seniorov

Ako nám v posledný novembrový deň povedala PhDr. Mária 
Kotorová, situácia s triedami, ktoré museli prejsť na dištanč-
né vyučovanie z dôvodu karantény, sa zlepšila. „V 46. kalen-
dárnom týždni bolo karantenizovaných až 70 tried mater-
ských, základných a stredných škôl. V aktuálnom kalendár-
nom týždni zaznamenávame výrazný pokles karantenizova-
ných tried, a to na počet 26. Situáciu pozorne monitorujeme 
a denne prehodnocujeme, ak by sa situácia v školách zhoršo-
vala, pristúpime k uzatváraniu škôl. V súčasnosti je situácia 
stabilizovaná, ale je to živý proces, môže sa to rýchlo zme-
niť,“ dodala. Od utorka 30. novembra sa zatvorili všetky 
stredné školy a druhý stupeň základných škôl o. i. aj v okrese 
Lučenec. Cieľom tohto opatrenia je znížiť mobilitu občanov.

Monitorujú aj situáciu v školách 

Chcete,  aby jedna z týchto hodnotných cien bola vaša? 

Ešte stále sa môžete 
zapojiť do VEĽKEJ 
VIANOČNEJ SÚŤAŽE - 
ŠŤASTNÁ TRINÁSTKA. 
Stačí nalepiť 13 kupónov 
z našich novín a môžete 
vyhrať niektorú z týchto 
trinástich cien.  Prvú cenu 
SMART  LED televízor 
venovalo ELEKTRO 
ZOLO Veľký Krtíš, 
darčekový kôš plný chutných 
regionálnych výrobkov venovala 
MARTINA PREBELOVÁ 
majiteľka predajne GAZDINKA 
SHOP Veľký Krtíš a ostatných 
11 cien daruje 
REDAKCIA POKROK. 
Ak nemáte hraciu kartu a kupóny, 
môžete si ich prísť kúpiť 
do redakcie POKROK. 

-R-
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„Od druhej polovice októbra 
(18. 10.) evidujeme stopercent-
ný nárast v počte zachytených 
pozitívnych prípadov. Od 1. do 
24.  novembra bolo v našom 
okrese zaznamenaných 1 308 
prípadov ochorenia COVID-
19, pričom karantenizovaných 
bolo v tomto období až 4 800 
kontaktov s pozitívne testova-
nými osobami,“ informovala 
nás PhDr. M. Kotorová. Ako 
ďalej pokračovala, najvyššia 
vekovo špecifická chorobnosť 
bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine 35 až 44 a 45 až 54 roč-
ných osôb. Indikuje to, že ľudia 
v produktívnom veku, ktorí sú 
najmobilnejší a najviac zamest-
naní, prichádzajú k ochoreniu 
práve na pracoviskách. Potvr-
dzuje to aj PhDr. Mária Koto-
rová: „V súčasnosti evidujeme 
viaceré ohniská vo výrobných 
firmách a niektorých školách, 
ďalej prevládajú rodinné epi-
démie a ich reťazové šírenie a 
sporadické výskyty ochorenia. 
Na konci novembra bolo 
karantenizovaných až 70 tried 
materských, základných a 
stredných škôl. Ani v jednom 
prípade nebolo ochorenie im-
portované zo zahraničia.“
„Proporcia ľudí starších ako 65 
rokov tvorila 9,7% všetkých 
pozitívnych prípadov,“ pokra-
čuje vedúca oddelenia epidemi-
ológie RÚVZ V. Krtíš. Na zdra-
ví sú pritom týmto ochorením 
najviac ohrození práve títo 
starší ľudia. Pri tak vysokom 
rozšírení ochorenia nás zaují-
mali aj prípadne lokálne ohnis-
ká, ktorú RÚVZ aktuálne v na-
šom okrese eviduje. Bohužiaľ, 
ako zhodnotila PhDr. Mária 
Kotorová,  topologicky je ocho-
renie zaznamenané prakticky 
už v každej lokalite okresu Veľ-
ký Krtíš, nakoľko je úroveň ko-
munitného šírenia v populácii 
veľmi vysoká. Je evidovaných 
21 hospitalizácií.
Pozitívne vzorky z PCR tes-
tovania sú na základe stanove-
ných kritérií naďalej vyberané 
a zasielané do laboratórií v 
Bratislave. V laboratóriách 
Úradu verejného zdravotníctva 
či v Biomedicínskom centre 
SAV sa sekvenujú. „Potvrdzuje 
sa, že delta variant má na Slo-

vensku takmer výhradné zastú-
penie,“ hovorí PhDr. M. Koto-
rová. Vírusová nálož sa tiež 
sleduje naďalej aj v odpado-
vých vodách. Nárast bol za-
znamenaný najmä na východe 
republiky, ale i v Banskobys-
trickom či Nitrianskom kraji.

Osem mŕtvych
za sedem dní 

Infekcia Covid-19 zvýšila 
nadúmrtnosť znovu už aj v ok-
tóbri. V desiatom mesiaci tohto 
roka bola štvrtou najčastejšou 
príčinou úmrtí v Slovenskej re-
publike. „Na Slovensku v ok-
tóbri 2021 zomrelo vyše 5,3-ti-
síc osôb, čo je najvyšší počet od 
apríla tohto roka. Počet zomre-
tých prevyšoval o 15,8 % prie-
mer rovnakého mesiaca 
predošlých piatich rokov,“ 
uviedol Štatistický úrad Sloven-
skej republiky. Najhoršia situá-
cia bola v Prešovskom kraji, 
kde počet zomretých bol až o 
42 % vyšší ako v priemere 
predošlých päť rokov. V BBSK 
zomrelo v októbri 676 ľudí, čo 
je nárast oproti päťročnému 
priemeru o 13,5 %. Spomedzi 
nich bol covid-19 príčinou smr-
ti u 51 osôb.
Ako nám potvrdila PhDr. M. 
Kotorová, bohužiaľ, v okrese V. 
Krtíš bolo potvrdených v po-
sledný novembrový týždeň 
osem úmrtí u neočkovaných 
osôb, pričom ich priemerný vek 
bol viac ako 71 rokov. „V delta 
vlne dominuje febrilná, res-
piračná, kĺbová a pľúcna 
klinická forma ochorenia,“ 
ozrejmila.
Z údajov RÚVZ V. Krtíš vyplý-
va, že na konci novembra boli 
na Oddelení anesteziológie a in-
tenzívnej medicíny VšNsP Veľ-
ký Krtíš n.o. ventilované lôžka 
obsadené na 75%, reprofilizo-
vané COVID oddelenie VšNsP 
Veľký Krtíš n.o. je obsadené na 
37,5%.

Očkovanie ako 
ochrana celej 
spoločnosti 

Najúčinnejším prostriedkom 
pre boj s vírusom SARS-CoV-

2je aj podľa PhDr. Márie Koto-
rovej očkovanie. „Vedecké 
kapacity a historické fakty 
jasne dokazujú, že akýkoľvek 
vírus je možné najefektívnejšie 
poraziť aktívnou imunizáciou. 
Očkovanie proti ochoreniu CO-
VID–19 predstavuje nielen 
ochranu jednotlivca, ale aj 
kolektívnu ochranu komunity a 
spoločnosti. Pravdepodobnosť 
prenosu infekcie na iné osoby 
pri kompletne vakcinovanej 
osobe je menej pravdepodobná. 
Zaočkovanie zníži riziko ťažké-
ho priebehu a hospitalizácie a 
zníži  šírenie nákazy v populá-
cii. K tomu, aby bola 
celonárodne dosiahnutá tzv. 
kolektívna imunita, je v prípa-
de COVID-19 potrebné preoč-
kovať viac ako 80 % populácie. 
V prostredí delta variantu je po 
podaní prvej dávky vakcíny jej 
účinnosť 60%-ná proti ťažké-

mu priebehu ochorenia, avšak 
pred symptomatickým priebe-
hom jedna dávka očkovania 
osobu neochráni pri variante s 
takými epidemiologickými cha-
rakteristikami, preto je dôležitá 
plná vakcinácia,“ vysvetlila na 
záver pre  POKROK PhDr. 
Mária Kotorová, vedúca odde-
lenia epidemiológie Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníc-
tva so sídlom vo Veľkom Krtíši.

Na rekordne vysoké denné prírastky pozitívnych výsledkov PCT testov sme si už zvykli. Delta variant 
ukazuje svoju silu naplno od polovice októbra a je ním nakazených už oveľa viac ľudí ako počas vr-
cholu II. vlny. Ochorenie Covid-19 sa rozšírilo veľmi rýchlo aj po celom okrese Veľký Krtíš. Kon-
štatuje to aj PhDr. Mária Kotorová, vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorá nám poskytla niekoľko aktuálnych údajov o rozšíre-
ní ochorenia. 

V novembri bolo v karanténe takmer 5 000 obyvateľov 

-ŠK -

PhDr. MÁRIA KOTOROVÁ
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Rušné mesiace prežíva celá veľ-
kokrtíšska nemocnica už nie-
koľko mesiacov. Začalo to 
prvou vlnou pandémie, pokra-
čovalo pilotnými testovaniami, 
pokračovalo druhou vlnou, až 
sa naplno začalo s očkovaním. 
Okrem toho, v lete sa postu ria-
diteľa vzdal Ing. Pavel Bartošík 
a už niekoľko týždňov sa hovo-
rí aj o tom, že našej nemocnice 
sa výrazne dotkne aj navrhova-
ná optimalizácia siete nemoc-
níc, ktorá sa v parlamente 
medzičasom dostala do druhé-
ho čítania. Aj o tomto, ale aj o 
ďalších aktuálnych témach sme 
sa v polovici novembra roz-
právali s riaditeľkou Všeobec-
nej nemocnice s poliklinikou 
n.o. Veľký Krtíš Mgr. Marcelou 
Dekrétovou.
Rodáčka z obce Cinobaňa (okr. 
Poltár) pracovala vo veľkokr-
tíšskej nemocnici predtým ako 
námestníčka pre ošetrovateľ-
skú starostlivosť. Svoje začiat-
ky v práci v zdravotníctve ab-
solvovala v nemocnici v Lučen-
ci, kde odpracovala dvadsať ro-
kov. Skúsenosti má aj z práce 
na záchrannej zdravotnej služ-
be. Mimochodom, Mgr. M. 
Dekrétová bola za svoju dlho-
ročnú prácu odmenená aj zis-
kom ocenenia Biele srdce, ktoré 
je vyjadrením starostlivosti, ve-
domosti a humanity, ktorá na-
pĺňa prácu a ducha ošetrova-
teľstva. Získala ho ešte v roku 
2018.

 Zdravotníčka 
srdcom aj dušou 

Po rozhovore s vtedajším riadi-
teľom nemocnice Ing. Pavlom 

Bartošíkom dostala Mgr. M. 
Dekrétová v prvej polovici toh-
to roka ponuku nastúpiť na je-
ho miesto. Dovtedajšia námest-

níčka sa stala riaditeľkou 1. jú-
la tohto roka a ako nám pove-
dala, veľmi veľa z riaditeľskej 
agendy riešila už aj pred tým. 
„V niektorých veciach som už 
ako doma,“ potvrdila v úvode 
rozhovoru. No prechod na pozí-
ciu riaditeľky nebol úplne 
jednoduchý, obdobie rozhodo-
vania bolo náročné. „Bolo to 
pre mňa veľmi hektické obdo-
bie, obdobie plno otázok, roz-
hodovania sa a to popri absol-
vovaní kúpeľnej liečby. Pre-
chod na pozíciu riaditeľky bol 
pre mňa náročný, nakoľko som 
srdcom a dušou  zdravotnícky 
pracovník, v odbornej spôsobi-
losti sestra so špecializáciou. A 
či som si na nové kompetencie 
zvykla? Neviem, či výraz slova 
zvykla je správny, ale rada sa 
učím nové veci a táto pracovná 
pozícia je pre mňa výzvou. In-

špiráciou je mi jedna známa 
zdravotná sestra, ktorá pôsobi-
la na poste námestníčky pre 
ošetrovateľskú starostlivosť a 
už pár rokov je úspešnou riadi-
teľkou nemenovanej nemoc-
nice,“ opisuje obdobie spred 
niekoľkých mesiacov Mgr. M. 
Dekrétová. Dnes riadi veľkokr-
tíšsku nemocnicu už viac ako 

päť mesiacov. Ako sme uviedli 
na začiatku, počas tohto obdo-
bia sa vedenie nemocnice stre-
táva s viacerými výzvami, ktoré 
musí riešiť operatívne nielen na 
chodbách nemocnice či priamo 
pri hospitalizovaných, ale aj na 
horných poschodiach nemoc-
nice, kde sídli riaditeľstvo ne-
mocnice. S Mgr. Marcelou Dek-
rétovou sme sa rozprávali na 
konci predposledného mesiaca 
roka o rôznych témach. Za 
ochotu odpovedať na ne ešte 
raz ďakujeme.

 Máte dlhoročné skúsenosti 
ako zdravotná sestra – veľmi 
dobre teda viete, čo sestry naj-
viac potrebovali pri výkone 
svojej práce a čo ich najviac 
trápilo.  V čom im teraz viete 
pomôcť a vyjsť v ústrety už z 
pozície riaditeľky?
„Aj ako námestníčka pre ošet-
rovateľskú starostlivosť som sa 
snažila vyjsť v ústrety mojim 
kolegyniam a kolegom tak z od-
borného hľadiska, ako aj osob-
ného. Z pracovnej pozície riadi-
teľky sa v tomto nič nezmenilo 
a práve naopak, rozšírilo – u 
mňa majú dvere vždy otvorené 
nie len pracovníci so zdravot-
níckym vzdelaním, ale aj iní za-
mestnanci. V neposlednom ra-
de sa v tomto čase pracovne 
stretávam aj s našimi dodáva-
teľmi z rôznych firiem, so 
zdravotnými poisťovňami, 

Je to náročný boj, zdravotníkom hrozí vyhorenie
Hovorí o situácii v nemocniciach riaditeľka Všeobecnej nemoc-
nice s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš Mgr. MARCELA DEKRÉ-
TOVÁ. Neočkovaných ľudí vyzýva, aby sa zaočkovali a po-
mohli tak nielen sebe či lekárom, ale aj pacientom, ktorí čakajú 
na naplánované zákroky.

Lôžkové oddelenia:
Chirurgické oddelenie 
 047 / 28 16 349
Oddelenie úrazovej chirurgie 
 047 / 28 16 463
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny 
 047 / 28 16 445
Pediatrické oddelenie
 047 / 28 16 345 
Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS
Oddelenie vnútorného lekárstva B 
 047 / 28 16 475 
Oddelenie vnútorného lekárstva 
- muži  047 / 28 16 317 
Oddelenie vnútorného lekárstva 
- ženy  047 / 28 16 425
Oddelenie dlhodobo chorých 
 047 / 28 16 451
Ambulancie:
Ambulancia vnútorného lekárstva 1
Ambulancia vnútorného lekárstva 2
Ambulancia funkčnej diagnostiky 
 047 / 28 16 382
Kardiologická ambulancia 
 047 / 28 16 225
Ambulancia praktického lekára 
pre dospelých
Nefrologická ambulancia 
 047 / 28 16 326
Chirurgická ambulancia 1
 047 / 28 16 467
Chirurgická ambulancia 2
Ambulancia úrazovej chirurgie 
 047 / 28 16 277
Príjmová pediatrická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia 
 047 / 28 16 153
Anesteziologická ambulancia
Fyziatrickorehabilitačná 
ambulancia  047 / 28 16 422
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:
Nemocničná lekáreň  
 047 / 28 16 361 
Oddelenie klinickej mikrobiológie 
 047 / 28 16 453
Oddelenie klinickej biochémie   
 047 / 28 16 216
Fyziatrickorehabilitačé oddelenie
CT pracovisko 
 047 / 28 16 488
Radiodiagnostické oddelenie 
 047 / 28 16 376 
Operačné sály
Zariadenie pre seniorov 
 047 / 28 16 176
Liečebná výživa a stravovanie
Centrálna sterilizácia
Dopravná zdravotná služba 
 047 / 28 16 485
JAS - Informácie/vrátnica: 
 047 / 28 16 222

Oddelenia nemocnice
 VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Mgr. MARCELA DEKRÉTOVÁ, riaditeľka VšNsP n.o. V. Krtíš

Post riaditeľky prevzala Mgr. M. Dekrétová po Ing. Pavlovi Bar-
tošíkovi. Na spoločnej fotografii z otvorenia veľkokapacitného oč-
kovacieho centra vo V. Krtíši na začiatku tohto roka. (Pokračovanie na str. 7)
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komunikujeme, spolupracuje-
me s primátorom Mesta Veľký 
Krtíš, tiež máme rozpracovanú 
cezhraničnú spoluprácu s Ma-
ďarskom.“

 Viete, koľko podpisov sa vy-
zbieralo v nedávnej petícii za 
zachovanie nemocnice?
„Vyzbieralo sa viac ako 3 000 
podpisov, ktoré ešte stále pribú-
dajú. Podľa počtu hlasov na pe-
tícií majú občania veľkokrtíš-
skeho okresu záujem o zacho-
vanie nášho zdravotníckeho za-
riadenia v takom zložení, ako 
sa v tomto čase nachádza. Pod-
pisové hárky boli odovzdané 
okresnej predsedníčke SMK-
MKP Anikó Régi. Petícia vzni-
kla na základe stretnutia ve-
denia nemocnice, a teda mňa a 
primárky MUDr. Drahomíry 
Šarankovej – zástupkyne riadi-
teľky, so starostami obcí okresu 
V. Krtíš a poslancami  VÚC.“

Aj lekár je len 
človek, po práci 
potrebuje pokoj

 Čo by pre pacientov a leká-
rov znamenalo, ak by prešla 
navrhovaná OSN a veľkokrtíš-
ska nemocnica by bola komu-
nitnou nemocnicou?

„Komunitná nemocnica zna-
mená špecializovanú ambulant-
nú starostlivosť, ODCH (od-
delenie dlhodobo chorých) a 
rehabilitáciu. To znamená, že 
občania nášho okresu by  prišli 
o chirurgické oddelenie, od-
delenie vnútorného lekárstva, 
OAIM (oddelenie anestézioló-

gie a intenzívnej medicíny) a 
pediatrické oddelenie. Chcela 
by som sa touto cestou opýtať 
kompetentných - kde by bola  
pacientovi  s bolesťami brucha 
poskytnutá základná starostli-
vosť? U nás na chirurgickej 
ambulancii? A čo by s takýmto 
pacientom bolo ďalej? Čo s 
lekárom so špecializáciou napr. 
v chirurgickom odbore, ktorý 
má náplň práce operačné vý-
kony? Musel by ísť pracovať 
inde, ak by chcel operovať. Ale 
zabúdame, že aj lekár je len 
ľudská bytosť, ktorá v tomto 
období  potrebuje po práci ro-
dinnú pohodu a pokoj, aby na 
ďalší deň mohol byť plne k dis-
pozícii pre svojich pacientov a 
nie cestovať mimo domova.  
Nie každý lekár by mal záujem 
o preradenia na pracovisko 
ODCH.“

 Aká je nálada medzi lekármi 
a zamestnancami nemocnice? 
Charakterizuje ju slovo neis-
tota?
„Áno, správne - neistota, po-
chybnosť, nejasnosť v tom, čo 
sa bude ďalej diať, čo nás čaká. 
Stále sa niečo mení, ľudia sú 
unavení, vyčerpaní nie len z 
pandemickej situácie, ale aj 
prácou v tejto neistote.“

 Verejnosť vníma nemocnicu 
vo V. Krtíši ako zastaranú, no 

vieme, že disponuje viacerými 
modernými prístrojmi. Viete 
nám o nich povedať viac?
„Nemocnica síce vyzerá ako za-
staraná, no nie všetko vieme 
hneď financovať z vlastných 
zdrojov. A keďže na prvom 
mieste nám je pacient, snažíme 
sa o výmenu zastaraných prí-

strojov, čo je dosť finančne 
náročné, zaťažujúce pre takú 
malú nemocnicu ako sme my. 
Zakúpili sme však moderné 
prístroje ako napr. nové CT, C 
Rameno, ktoré sa používa pri 
ortopedicko-traumatologických 
operáciách, laparoskopickú ve-
žu určenú  pre laparoskopické 
chirurgické výkony, dva nové 
EKG prístroje, na OAIM bol 
zakúpený centrálny monitoring 
pre kriticky chorých pacientov, 
prístroj na PCR rýchlu diag-
nostiku ochorenia covid-19. Ja 
verím, že keby reforma u nás aj 
prebehla, zostalo by naďalej 
chirurgické oddelenie a všetky 
prístroje vieme ďalej plne vy-
užívať.“

 Zaznamenali ste, že v násled-
ku preťaženia nemocníc podali 
vaši zamestnanci výpoveď? 
Ako zvládajú boj v prvej línii?
„Zatiaľ som nezaznamenala, že 
by zamestnanci dávali výpove-
de, ale uvedomujem si vážnosť 
situácie, uvedomujem si, že je 
to veľmi náročný boj - ľudia sú 
unavení, frustrovaní, bojím sa, 
aby u niektorých zdravotníc-
kych pracovníkov nevznikol 
syndróm vyhorenia. Na tomto 
mieste by som aj rada apelova-
la na občanov, aby sa dali zaoč-

- Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív -

O tom, ako sa navrhovaná optimalizácia siete nemocníc dotkne 
aj VšNsP V. Krtíš, vedie riaditeľka diskusie už niekoľko týždňov.

kovať, čím by klesol počet  pa-
cientov v nemocniciach na lôž-
ku, pri umelej pľúcnej ventilá-
cii, nemuselo by sa pristupo-
vať k obmedzeniu operácii, 
nebol by zákaz návštev, ľudia 
by mali voľný pohyb bez ob-
medzení.“

 Ako vyzerá poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti vo 
VŠNsP na konci novembra? 
Dochádza k odkladom pláno-
vaných úkonov?
„Zatiaľ poskytujeme zdravot-
nú starostlivosť v plnom roz-
sahu. Neprichádza k obmedze-
niu plánovaných operácií, 
snažíme sa ísť na plný výkon.“

 Do akej miery mali zamest-
nanci nemocnice záujem o oč-
kovanie proti koronavírusu? 
„U nás je zaočkovaných 88% 
zamestnancov.“

 Komu odporúčate 3. dávku 
vakcíny?
„Tretiu dávku vakcíny odpo-
rúčam v prvom rade zdravot-
níckym pracovníkom a pa-
cientom so zníženou imunitou, 
v spolupráci so svojim vše-
obecným lekárom. Ja som už 
po tretej dávke vakcíny, ako aj 
ostatní kolegovia z nemoc-
nice.“

(Dokončenie zo str. 6)

Nemocnica sa vo V. Krtíši začala stavať v septembri 1959 a do 
užívania bola odovzdaná o sedem rokov neskôr. Napriek tomu, že 
pôsobí zastaralo, vybavená je viacerými modernými prístrojmi.

 NÁKUPOM 
V TEJTO 

LEKÁRNI  

 PODPORÍTE NAŠU NEMOCNICU  

oznamuje, že už niekoľko mesiacov je otvorená 

 NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ  
ktorá sa nachádza vo vestibule vľavo od vrátnice 

a je otvorená v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hodiny.
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Snažím sa napísaním 
tohto článku nastoliť ča-
stokrát diskutovanú té-
mu a naladiť čitateľa na 
rovnakú vlnovú dĺžku. 
Budem rada, keď sa mi to po-
darí. Začnem tým, že veľa rodi-
čov v dnešnej dobe nemá na nič 
čas. Celý deň prepínajú svojim 
ovládačom v hlave medzi mno-
hými činnosťami. A tak sa ne-
môžeme diviť, keď sa stane to, 
že mnohokrát ponechávajú vý-
chovu detí televíznym obrazov-
kám, či iným moderným tech-
nológiám. Prehlbuje sa rov-
nováha medzi rozumom a 
citom. Technológie nás zároveň 
oberajú o akúsi neochotu našej 
mysle zapamätať si informácie 
(,,však si to vyhľadám na inter-
nete”). Často to vedie k strate 
kognitívnych schopnosti, akými 
je celý súbor funkcií: pamäť, 
pozornosť, myslenie, úsudok, 
schopnosť riešiť problémy a 
ďalšie. Nehovoriac o strate 
kritického myslenia. Výskumy 
jednoznačne dokazujú hrozný 
fakt - náš mozog pri technoló-
giách sa správa podobne ako 
keď „berieme kokaín“. Orga-
nizmus produkuje hormón do-
pamín a stávame sa od neho 
závislí. Skúste o tom popremýš-
ľať. 
Často sa nám stáva, že si 
spomíname na minulosť, ktorá 
sa nám javí neporovnateľná 
vzhľadom na to, čo sa deje 
dnes, v našej prítomnosti. Kla-
dieme si často otázky: „Žijeme 
akýsi sci-fi román?“ „To všetko 
sa nám dnes naozaj deje?“ 
Myslím si, že sú to všeobecne 
známe konštatovania, to, čo 
dnes rozoberá takmer každý 
dospelý človek. 
No môj článok dnes je o niečom 
inom. Chcem hovoriť aj o pek-
ných pozitívnych veciach. Pred 
nedávnom som bola na pozva-
nie Hontiansko - novohradskej 
knižnice na besede s deťmi z 
veľkokrtíšskych škôl ZŠ ul. 
Poľná 1, ako aj zo ZŠ Nám. A. 

H. Škultétyho. Téma 
besedy bola: ,,Život 
na dedine voľakedy”. 
Bola to veľmi široká 
téma, o ktorej by sa 
dalo hovoriť celý 
školský rok. No my 
sme mali k dispozícii 
len jednu vyučovaciu 
hodinu. V každom 
prípade prejavili žia-
ci o túto tému záu-
jem a snažili sa inte-
raktívne do nej zapá-
jať, ako i odpovedať 
na položené otázky. 
Ľudia voľakedy žili naozaj v 
súlade s prírodou, s Božím slo-

vom a to je alfa a omega tejto 
širokej témy. A nielen to. I keď 
tvrdo pracovali, mali čas jeden 
pre druhého a ich život bol po-
kojnejší. Bol to skratka iný 
svet. Svet plný nielen ťažkej a 
namáhavej práce, zbožnosti, ale 
aj nezničených prírodných 
krás, tradičných zvykov, obyča-
jov, ale aj život plný veselosti, 
zábavy a spevu. Ľudia žili v 
spoločenstve s remeselníkmi, 
obchodníkmi a s miestnou inte-

ligenciou. V tejto té-
me sme prešli od bý-
vania v minulosti cez 
sebestačnosť čo sa 
týka potravín, či ob-
lečenia, liečiteľstva a 
remesiel, ktoré boli 
pre dedinu tak veľ-
mi prepotrebné. Ale 
tiež aj o obraze školy 
v minulosti, ktorá z 
pohľadu dnešnej do-
by sa môže deťom 
zdať ako nepochopi-
teľná. Besedu som 

ukončila myšlienkami o ľudo-
vom kroji, ako o najkrajšom 
zachovanom kultúrnom dedič-

stve. Spomenula som len hes-
lovite o čom všetkom sme sa 
počas besedy bavili. Touto ces-
tou ďakujem pozorným žia-

kom, tiež 
ich pani 
učiteľkám, 
ale hlavne 
Hontian-
sko-novo-
hradskej knižnici A. H. Škulté-
tyho vo V. Krtíši, ktorá neustále 
pripravuje mnoho krásnych 
aktivít nielen pre deti, ale aj pre 
dospelých. 
Na spomínanej besede som pre-
čítala aj krátke úryvky z 
mojich kníh, ktoré samozrejme 
súviseli s danou témou. Dokon-
ca aj z malej detskej knižočky, 
ktorá mi len pár dní predtým 
prišla z tlačiarne. Má názov  
,,Miláčikov denník”. Mojou 
snahou je prebudiť u detí väčší 
záujem a lásku ku kresleniu, 
ale zároveň aj obohatiť ich o 
nové vedomosti. Treba si uve-
domiť, že pre deti je hračkou 
celý svet. Oni nepotrebujú ob-
rovské množstvo hračiek - 
plastov, ktorými je preplnená 
detská izba. 
Čo sa týka kreslenia, už Le-
onardo da Vinci vedel, že in-
špirácia je všade, preto pri sebe 
po celý čas maliar nosil zápis-
ník s čistými stranami. Myslím 
si, že každé dieťa rado čmára, 
kreslí už od útleho veku. Záro-
veň táto aktivita prináša radosť 
im, ako aj rodičom. A tak dar-
ček pod stromček nemusí byť 
vždy kopa plastov. Môže to byť 
aj skromný darček, akým je 
krásny čistý zápisník, akýsi 
denník a pastelky. 

Pár slov o rodičoch a deťoch
,,Človek nie je nikdy chudobný, pokiaľ má koho milovať”

Tak ako Miláčik z mojej detskej knižočky, ktorý nosil pri sebe 
denník, aby si mohol do neho kresliť a poznávať motýliky ako aj 
počúvať smutnú vŕbu, ktorá mu rozpráva mnohé zaujímavosti 
nielen o motýlikoch, ale aj o vŕbach, dokonca aj o najdôležitejšej 
chemickej reakcii - fotosyntéze. Jednou úžasnou schopnosťou detí 
je vidieť veci, ktoré my dospelí nevidíme. Aj imaginácia v prípade 
Miláčika, vidiacom vo vŕbe svoju kamarátku, ktorá ho svojim vy-
právaním vedie cez svet fantázie do sveta reality a tvorivosti. Nech 
sa naše deti dívajú okolo seba tak, aby tiež dokázali vidieť. Nech 
majú dostatok tých správnych kníh a keď k tomu pridáme zá-
zračný liek, akým je pobyt v prírode na čerstvom vzduchu, ktorý 
posilní mozog, tak rodič v prípade svojich detí kráča správnym 
smerom. 
 

- Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ – CIELOVÁ –

Podujatie z verejných 
zdrojov podporil

Žiaci zo ZŠ na ul. Poľnej vo V. Krtíši si so záujmom vypočuli roz-
právanie Mgr. Anny Kollárovej Cielovej o tom, ako sa kedysi žilo. 

Do besedy sa aktívne zapájali aj žiaci zo ZŠ Nám. A. H. Š. V. Krtíš.  

Hontiansko – novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Kr-
tíš je až do odvolania pre verejnosť zatvorená.  Knižnica však 
pre svojich členov poskytuje službu možnosti objednať si e-kni-
hy prostredníctvom ON – LINE KATALÓGU knižnice. O otvo-
rení knižnice vás budeme včas informovať.
      Kontakt: https://www.hnk-vk.sk,  acebook.com/hnkvk/

Knižnica je pre verejnosť zatvorená 

Spisovateľka
Mgr. ANNA 

KOLLÁROVÁ 
– CIELOVÁ 
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

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

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

- 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. 
www. majostavby.sk



POKROK10 6. december 2021POKROKPOKROK

JUDr. STANISLAV SUJA je 
rodákom (1939) z Vígľaša. Det-
stvo prežíval v Modrom Kame-
ni, kde sa jeho otec stal prvým 
pofebruárovým predsedom 
Okresného národného výboru. 
V Kremnici a Martine absolvo-
val  vojenskú strednú školu. Na 
začiatku 60-tych rokov min. st. 
začal študovať novinárstvo na 
UK v Bratislave. Po dvoch ro-
koch štúdium prerušil a začal 
študovať na elitnej škole Štátny 
inštitút medzinárodných vzťa-
hov (MGIMO) v Moskve. Po 
skončení štúdia začal pracovať 
na Ministerstve zahraničných 
vecí v Prahe. Jeho diplomatická 
kariéra sa začala na začiatku 
80-tych rokov, keď sa stal čle-
nom delegátom stálej misie 
ČSSR v OSN v New Yorku. V 
roku 1983 sa stal čs.  veľvyslan-
com vo Washingtone, neskôr aj 
v Lisabone v Portugalsku. Už 
počas diplomatickej činnosti sa 
začal venovať literatúre faktu 
(Modré prilby, Svedectvo ne-
mých dubov) po roku 1989 a 
odchode do dôchodku sa stal 
poradcom europoslanca Dr. 
Miloslava Ransdorfa. Zároveň 
sa začal venovať písaniu kníh, 
predovšetkým z oblasti diplo-
macie. Doteraz mu vyšlo 15 
kníh (Pozor! Volno! Rozchod!, 
Cestičkou osudu, Hledání v ča-
se (spolu s dcérou Ivanou), Bez 
fraku a smokingu, Základy eti-
ky a protokolu, Svět zleva (spo-
lu s M. Ransdorfom) a iné. Jeho 
knihy vychádzali v slovenčine i 
češtine. Toho času žije v 
Ostrave.  

► In medias res sa 
prenesme do OSN v 
New Yorku na začiat-
ku 80-tych rokov mi-
nulého storočia. Čo si 
mal v kompetencii, čo 
z toho, čo si robil, je 
hodné širšej publicity. 

,,Na aktivity OSN rád 
spomínam. Bola to veľmi 
zaujímavá práca. V tej 
dobe sa v OSN zbiehali 
všetky globálne otázky a 
problémy sveta. Ich rieše-
nie vyžadovalo znalosti, 
schopnosť o nich komuni-
kovať s inými zástupcami 
štátov, ale aj určitú inven-
ciu. Odhadujem, že po do-
brej teoretickej príprave 
bolo treba mať aspoň 
zhruba štyri až päť ročnú 
skúsenosť z praktickej čin-

nosti v príslušných orgánoch 
(výboroch) OSN, aby sa v nich 
človek cítil doma a mohol byť 
aj produktívny. Na zasadnu-
tiach Valných zhromaždení 
OSN (od septembra do decem-
bra) som býval od roku 1968 
(vtedy v diplomatickej hodnosti 
atašé) takmer nepretržite 
(okrem roku 1975-1976, keď 
ma poslali za zástupcu veľvys-
lanca do Portugalska). Ešte 
predtým,  v období 1972 - 1975, 
už po niekoľkoročných skú-
senostiach na Valných zhro-
maždeniach ma pridelili ako 
prvého veľvyslaneckého tajom-
níka na Stálu misiu ČSSR pri 
OSN v New Yorku. Venoval 
som sa hlavne problematike 
dekolonizácie (išlo o presadenie 
nezávislosti vtedajších portu-
galských kolónií Angoly, 
Mozambiku, Guiney-Bissau a 
Kapverdských ostrovov, ale aj o 

Namíbiu, Zimbabwe a iné vte-
dy ešte kolónie či závislé úze-
mia). Bol som delegát v Osobit-
nom výbore OSN pre naplnenie 
historicky významnej Deklará-
cie o poskytnutí nezávislosti 
koloniálnym národom a úze-
miam (z roku 1960). Ten výbor 
fungoval medzi Valnými 
zhromaždeniami. V roku 1974 
ma zvolili za podpredsedu štvr-
tého výboru (tiež pre dekoloni-
záciu), ktorý bol s ďalšími piati-
mi výbormi (odzbrojovacím, 
ekonomickým, sociálnym, práv-
nym a rozpočtovým) súčasťou 
obvyklého trojmesačného roko-
vania Valného zhromaždenia 
OSN v tom istom roku. Bola to 
činorodá aktivita, robil som ju 
rád a začala mať aj hmatateľné 
výsledky. Prispeli sme nemalým 
podielom k nezávislosti nielen 
portugalských, ale aj iných 
kolónií a závislých území. (Pí-

šem o tom aj v knihe Bez fraku 
a smokingu).

Nechýbali kuriozity
Zažil som pritom aj kuriózne 
príhody. Niektoré spomeniem:
Niektoré socialistické štáty do-
plňovali svoje delegácie na Val-
né zhromaždenia  poslancami 
parlamentu alebo ľuďmi z 
iných oblastí politického a ve-
rejného života. Na začiatku 80. 
rokov v sovietskej delegácii bola 
aj poslankyňa najvyššieho so-
vietu ZSSR z niektorej zo 
zväzových republík. Vo vystú-
peniach v tom dekolonizačnom 
(štvrtom) výbore mávala prob-
lém správne  predniesť použí-
vané termíny. Kolonizáciu vy-
slovovala ako kanalizáciu a o 
dekolonizácii hovorila ako o 
dekanalizácii. Niekoľkokrát vy-
hlásila, že „Sovietsky zväz 
zásadne podporuje úsilie zame-
rané na úplnú dekanalizáciu 
všetkých nesamosprávnych 
území.“ 
Na jednom zasadnutí v rokova-
cej hale Valného zhromaždenia 
začiatkom decembra 1969 vy-
hlásil predsedajúci menovité 
hlasovanie (tzv. roll call, angl.) k 
niektorému zo sporných bodov 
návrhu rezolúcie, ktorá sa týka-
la vtedajšieho koloniálneho úze-
mia Namíbie. V susednej 
delegácii frankofónneho afric-
kého štátu Dahomey, ktorá za-
sadala podľa abecedy hneď 
vedľa nás, podrie-maval decen-
tne oblečený muž s nohami na-
tiahnutými pred seba v lakova-
ných poltopánkach a s červený-
mi ponožkami. Keď prišlo naň 

poradie hlasovať, predseda 
ho vyzval, ako každého 
predtým, aby oznámil, či je 
jeho delegácia za, proti alebo 
sa zdržuje hlasovania. Odpo-
veď neprichádzala, pretože 
dotyčný asi po dobrom obe-
de driemal spokojne ďalej. 
Až po veľmi hlasitom zvola-
ní predsedu „Dahomey“ sa 
muž prebudil, inštinktívne 
vyskočil do pozoru ako 
struna a hlasom vycvičeného 
vojaka cudzineckej légie 
zvolal z plných pľúc „tu prí-
tomný“ (po francúzsky 
„Présent.“).“

► Istý čas si mal 
na starosti aj agendu o 
vesmírnom výskume a 
kozmonautike. Ako na 
to spomínaš?

,,Keď som už mal prax 
nielen z multilaterálnej 

Spod modrokamenského hradu do OSN 

Vystúpenie Jána Suju – predsedu vtedajšieho Okresného národného vý-
boru v Modrom Kameni v prvej polovici 50. rokov na zhromaždení obyva-
teľov mesta. Pod jeho vedením ONV sa zasadil o postavenie novej budovy 
osemročnej strednej školy, budovy odbornej školy pri ČSAD, o vybavenie 
novej hasičskej zbrojnice v sídle okresu, začali budovať banícke mestečko 
(sídlisko) vo V. Krtíši, podporovali rozvoj športu v okrese, vrátane novoza-
loženého futbalového klubu Dynamo Modrý Kameň atď. Foto: Rodinný 
archív. (Pokračovanie na str. 11)

Rozhovor básnika  a spisovateľa s bývalým veľvyslancom
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diplomacie v OSN (predstavo-
val som tam ČSSR aj ako veľ-
vyslanec a stály delegát v obdo-
bí 1981-1983), ale aj z dvoj-
stranných vzťahov (bol som 
okrem zástupcu veľvyslanca v 
Portugalsku v rokoch 1975-
1977 aj veľvyslancom vo Was-
hingtone v rokoch 1983-1985), 
ma neskôr zvolili za predsedu 
Právneho podvýboru vo Vý-
bore OSN pre mierové využíva-
nie vesmíru (anglicky mal 
skratku COPUOS - Committee 
for Peaceful Uses of Outer Spa-
ce). Bol založený v roku 1958, 
krátko po vypustení prvého so-
vietskeho sputnika (1957). Dva 
podvýbory v COPUOS (právny 
a vedecko - technický) začali 
pracovať v roku 1962. Schádza-
li sa striedavo v New Yorku a v 
Ženeve. Funkciu predsedu 
Právneho podvýboru som vy-
konával od roku 1988 až do 
roku 1990, kedy ma o ňu pri-
pravila „zamatová revolúcia“. 
Dodám, že nie z odborných, ale 
čisto politických dôvodov. A aby 
ma z tej prestížnej funkcie 
rýchlo dostali, vymysleli si bez 
môjho vedomia noví vládcovia 
na ministerstve zahraničných 
vecí v Prahe, že som onemocnel, 
čo však bola lož ako poleno. Pa-
radoxne a zhodou okolností 
som sa stretol na chodbe minis-
terstva s radcom americkej am-
basády v Prahe, ktorý práve 
niesol v písomnom podaní 
podiv nad tým, že som sa vzdal 
funkcie zo zdravotných dôvo-
dov. Čo by však vtedy nebolo 
dokázalo presadiť nové vedenie 
ministerstva, páni na Hradča-
noch by sa s tým vôbec nepára-
li. 

Vesmírna diplomacia 

Tie aktivity v Právnom podvý-
bore mali naozaj nadzemskú 
dimenziu označovanú aj ako 
„vesmírna diplomacia“. V kaž-
dom prípade vyžadovali veľké 
sústredenie. Bolo to miestami 
ako hniezdo sršňov. Z našich 
prvotriednych odborníkov v tej 
práci zohrali významnú úlohu 
najmä dvaja vedúci pracovníci 
kozmického oddelenia Sekreta-
riátu OSN, a síce vedec – astro-
nóm Luboš Perek, ktorý sa pre-
slávil výskumom planetárnych 
hmlovín a pomáhal tiež určiť, 
kde vlastne začína vesmír. Mal 
veľkú zásluhu aj na definovaní 
tzv. geostacionárnej dráhy 
(miesto nad rovníkom rotujúcej 
Zeme s ohľadom na zhodu ich 
obežnej doby na dráhe, 
označenej ako stacionárna, ke-

dy umelá družica či satelit, kto-
rý sa po vypustení dostane na 
taký obeh, pôsobí dojmom ako 
keby stál na mieste). 
L. Perek mal zásluhu aj na pr-
vom československom vesmír-
nom ďalekohľade na observa-
tóriu v Ondřejove, ktorý tam 
funguje doteraz a bol pome-
novaný po ňom. (L. Perek zo-
mrel vlani v požehnanom veku 
101 rokov). Vyprával mi veľa 
zaujímavých príhod, aj to, že 
mu ten vesmírny ďalekohľad 
skoro prekazil niekdajší soviet-
sky premiér Nikita Chruščov, 
ktorý pri návšteve v NDR zašiel 

do závodu Zeiss Jena, a keď sa 
dozvedel, že robia na zákazku 
dvojmetrový ďalekohľad pre 
ČSSR, objednal hneď jeden aj 
pre zväzovú republiku Azerbaj-
džan. Väčšia berie, a tak ten náš 
musel počkať ešte ďalšie dva 
roky. Druhým zo spomínaných 
odborníkov v oblasti vesmíru 
bol pražský profesor Vladimír 
Kopal, ktorý sa o. i. špecializo-
val na kozmické právo. Oboch 
som dobre poznal, systematicky 
som s nimi spolupracoval a v 

mnohom som sa od nich učil.
Čo sa týka činnosti Právneho 
podvýboru, musím dodať, že 
okrem zhodných predsavzatí 
dvoch vtedajších superveľmocí 
– Spojených štátov a Sovietske-
ho zväzu, ktorí väčšinou udáva-
li tón práce, boli tam aj iní čle-
novia presadzujúci vlastné 
záujmy (Francúzsko, Británia, 
Nemecko a z ďalších najmä 
Čína, India alebo aj niektoré la-
tinskoamerické krajiny). Našou 
hlavnou úlohou, ktorá sa pre-
mietala do všetkých diskusií aj 
zákulisných jednaní, bola kon-
kretizácia smerov a aktivít 
mierového využívania vesmíru, 
snaha regulovať túto činnosť 
navrhovaním právnych noriem 
a zároveň brániť militarizácii 
vesmíru v akejkoľvek podobe. 
Označovali sme to v programe 
práce systemizáciou medziná-
rodnej spolupráce vo vesmíre 
ako dedičstve celého ľudstva 
(šlo najmä o otázky výskumu, o 
šírenie informácií z vesmírnych 
poznatkov a vôbec o zužitkova-
nie výsledkov vesmírnej činnos-
ti). Právny podvýbor sa však 
vyjadroval aj k obsahu dôleži-
tých mnohostranných zmlúv a 
k ich plneniu. Jednalo sa naprí-
klad o zmluvu o prieskume a 
využívaní vesmíru, vrátane Me-
siaca a iných nebeských telies, 
dohodou o záchrane kozmo-
nautov a návrate vypustených 
objektov, dohodu o registrácii 
takých objektov, o činnosti 
štátov na Mesiaci a iných nebes-
kých telesách, o zákaze jadro-
vých aj iných zbraní vo vesmí-
re,  o distribúciu programov ne-
súcich signály prenášané satelit-
mi, o kozmických komuniká-
ciách (INTERSPUTNIK, IN-
TERCOSMOS), o meteorolo-
gických satelitoch a rade ďal-
ších zmluvných ustanovení pre 
výskum vesmíru. 
Veľa času zabralo v Právnom 

podvýbore posudzovanie už 
spomenutej geostacionárnej 
dráhy. Kolumbia, podporovaná 
Ekvádorom, prišla s tým, že 
ako jeden z rovníkových štátov, 
nad ktorým sa nachádza geos-
tacionárna dráha, by mala mať 
nárok vyberať poplatky za sa-
telity na  geostacionárnej dráhe, 
pretože vraj táto dráha nie je 
súčasťou vesmíru, ale vzťahujú 
sa na ňu zákony, ktoré platia na 
Zemi (ako v prípade Antarktí-
dy). Diskusie o tom nemali kon-
ca kraja aj za môjho predsed-
níctva. A zase v hľadaní riešenia 
pomohol najmä L. Perek. Ne-
skôr, už keď som funkciu 
nezastával, vďaka nemu ČR 
predložila roku 1993 v OSN ná-
vrh, ktorý bol postavený na 
tom, že satelity nachádzajúce sa 
na geostacionárnej dráhe ne-
stoja, ale pohybujú sa ako os-
tatné družice, čím podliehajú 
rovnakej gravitácii Zeme. V tej 
výške sa atmosférický let mení 
skôr na astronomicko-vesmír-
ny, kde sa už nemôže uplatňo-
vať suverenita žiadneho štátu. 
Navrhnutý záver OSN odsú-
hlasila. (Bolo treba ho ešte defi-
novať právne.) O dva roky na 
to Perek navrhol nový nadväzu-
júci dokument, podľa ktorého 
geostacionárna dráha má byť 
bez výhrad považovaná za 
súčasť kozmického priestoru. A 
bolo vymaľované. Aj Kolumbia 
musela prijať právnu zásadu ex 
facto sequitur lex (právo vychá-
dza z faktov).
(Pre zaujímavosť uvediem, že 
vo výške tesne nad 100 kilomet-
rov satelit ešte nedokáže ob-
letieť Zem. Vojenské satelity, 
ktoré potrebujú zachytiť pod-
statne väčší priestor, lietajú pri-
bližne od 130 kilometrov vyššie, 
aby obleteli zemeguľu.)
Značnú pozornosť za môjho 
predsedníctva Právny podvý-
bor venoval aj otázke tzv. koz-
mického odpadu (anglicky deb-
ris). Aj v tom zohrala aktívnu 
úlohu československá delegácia, 
ktorá už prakticky od konca 70. 
rokov poukazovala systematic-
ky na to, že pri vzájomnej kolí-
zii satelitov alebo ich zrážke s 
inými objektami vo vesmíre pri 
rýchlosti 10 kilometrov za 
sekundu a viac, stačí malá vec 
(napr. o veľkosti 5-10 centimet-
rov) na ich zničenie. Kozmický 
odpad sa takmer každým 
rokom hromadí a už vtedy bol 
najvyšší čas venovať mu prvo-
radú pozornosť a pracovať na 
spôsoboch riešenia vrátane 
právnej regulácie.“

Pokračovanie článku 
PaedDr. JÁNA FEKETEHO  

v nasledujúcom čísle.

Vpredu skupinka československých študentov v Štátnom inštitúte 
medzinárodných vzťahov (MGIMO) na Červenom námestí v Mos-
kve v jeseni roku 1962. S. Suja je vľavo za dvojicou nesúcou pietny 
veniec ako poslucháč prvého ročníka MGIMO po absolvovaní 
dvoch ročníkov štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Komen-
ského univerzity v Bratislave (1960-1962). Foto: Súkromný archív.

(Dokončenie zo str. 10)

LUBOŠ PEREK bol český 
astronóm a emeritný vedúci 
Úradu OSN pre vesmírne zá-
ležitosti. 
*26. 7. 1919 - † 17. 9. 2020 
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Žiaci končiaci Základnú deväťročnú školu na 
Komenského ulici vo Veľkom Krtíši v roku 
1974, a teda narodení v rokoch 1958 a 1959 si 
povedali, že by bolo dobre, keby si skoro pol-
storočia po skončení povinnej školskej dochádz-
ky dali stretávku. Iniciatívy sa chopili Valéria 
Mondoková rod. Letanovská a Mária Kucejová 
rod. Bugyiová, ktoré stretnutie na 11. septem-
bra aj zorganizovali. Najskôr sa na oznam – vý-
zvu prihlásili viacerí, potom sa postupne pood-
hlasovali. Mnohí neprišli z objektívnych príčin 
a viacerí sa obávali kovidu, ktorý sa chystal ud-
rieť na naše obyvateľstvo v tretej vlne. Boli to 
žiaci triednych učiteľov Imreho, Aleny Garajo-
vej, Dušana Garaja a Evy Teremovej a na-
koniec sa ich zišlo 33 spolužiakov. Stretnutie na 
baníckej slobodárni začalo popoludní a rozchádzali sa o polnoci plní zážitkov. Bývalí 
konškoláci si mali čo povedať, spomínali na školské časy, keď svet bol ešte bezstarostný 
a pomerne bezpečný. Minútou ticha si spomenuli na mŕtvych spolužiakov a učiteľov a 
sľúbili si, že možno si ešte niekedy takéto príjemné stretnutie zopakujú. 

Rozišli sa šantivé deti, stretli sa čiperní seniori 

Ak ste aj vy mali v lete stretnutie, či už zo základnej, strednej alebo vysokej školy 
– napíšte nám a pošlite pár fotografií na emailovú adresu: hornacekova.pokrok@gmail.com

Nedávno sme dostali milý malý 
mail od Ing. Márie Jozafovej, 
ktorá nám napísala: ,,Posielam 
pozdrav z jesennej prechádzky v 
Horných Strhároch, tebe aj tvo-
jim kolegom. Ďakujem, že nás 
cez Pokrok informujete o dianí v 
regióne. Prajem vám veľa zdra-
via a úspechov v práci.“ Aj my 
ďakujeme Marienke za pekné 
jesenné  fotografie aj slová po-
vzbudenia. 

Jesenný pozdrav 

- M. Jozafová -

V krátkosti o dôvode jeho vzni-
ku a histórii nám porozprával 
Ing. Milan Boroš. 
,,Vieme, že na Slovensku je ve-
ľa železničných i cestných tune-
lov, no podľa dostupných infor-
mácií existuje u nás iba jediný 
VODNÝ TUNEL. Nachádza sa 
v Horných Strhároch a vedie 
popod vrch Hrb  nad Hornými 
Strhármi smerom do Koprov-
nice. Tunel má dĺžku 1154 met-
rov. Jeho profil je zhodný ako u 
iných – železničných či cestných 
tunelov. V čase jeho budovania 
v ňom chodili aj nákladné autá. 
Tunel bo účelovo razený v ro-
koch 1959 až 1962 pre potreby 
banskej činnosti v oblasti kata-
strálneho územia Dolných Str-
hár a Seliec. Tu sa dolovalo 
uhlie a voda tečúca v riečke z 
H. Strhár do D. Strhár  a na 
Slatinku zatápala sloj uhlia, 
ktorý sa nachádzal v dobýva-
nom území. V roku 1967 som 
začal pracovať na poľnohos-
podárskom družstve v Dolných 
Strhároch a v tom čase v kata-
strálnom území tejto obce bolo 
mnoho vrtov, ktoré slúžili na 
zásobovanie, vetranie aj odvo-
dňovanie. Vzhľadom na ban-
skú činnosť v katastrálnych 
územiach Selce a D. Strháre 
nám Baňa Dolina platila za 
narušovanie povrchu pôdy, na 
ktorú sme siali obilniny a úroda 
tu bola nižšia ako na území, 
kde sa uhlie nedolovalo. Preto 
riečka z Horných do Dolných 
Strhár bola odstavená a voda 

pretekala do Koprovnice a po-
tom ďalej Pôtra. Tento koprov-
nický potok bol čiastočne regu-
lovaný. Zaujímavosťou pre 
mňa bolo pokúsiť sa prejsť ten-
to tunel, čo sa mi podarilo v 
roku 1968, keď som ním prešiel 
tam aj späť iba v teniskách (bo-
lo to v auguste). 
Neskoršie v roku 1970 som sa 
stal predsedom poľnohospo-
dárskeho družstva Dolné a 
Horné Strháre a Selce. Druž-
stvo v roku 1972 prešlo pod 
Štátny majetok vo Veľkom Kr-
tíši, v ktorom som bol menova-
ný za riaditeľa. Banská činnosť 
pokračovala aj v ďalších ro-
koch a uhlie sa dolovalo aj pod 
horou smerom zo Seliec do 
Modrého Kameňa. Celé Selce 
boli poddolované, všetkým oby-
vateľom boli vyplatené peniaze 
za domy a obec bola zrovnaná 
so zemou. Dnes na tomto mieste 
máme záhradky, ktoré patria 
pod našu záhradkársku organi-
záciu. Činnosť Bane Dolina sa 
postupne znižovala až ju baňa 
definitívne ukončila v roku 
2015. Po vydolovaní uhlia v 
katastrálnom území D. Strhár, 
najmä v blízkosti Starej rieky, 
bola voda pustená rovnako z H. 
Strhár do D. Strhár, ako aj do 
Koprovnice, kadiaľ tunelom 
preteká aj v súčasnosti. Na ten-
to tunel som sa rozhodol upo-
zorniť aj preto, že určite je ra-
ritou nielen u nás v okrese, ale 
aj v rámci celého Slovenska. 
Baníkov, ktorí sa pamätajú na 

jeho vznik a význam, je stále 
menej, a aj ja som pri zostavení 
týchto informácií ich konzulto-
val  a overoval s Ing. Jánom 
Znakom a pánom Sujom. 
Ak som v niekom vzbudil záu-
jem a chcel by si tento tunel po-
zrieť na vlastné oči, musí ísť do 
Horných Strhár. Vchod do tu-
nela začína už vľavo pred ob-
cou. Upozorňujem, že vstup do 
tunela je iba na vlastnú zodpo-
vednosť, avšak jeho návšteva 
stojí zato, lebo je kvôli svojmu 
významu skutočnou celosloven-

skou atrakciou  a navždy 
ostane pamiatkou na banskú 
činnosť v našom okrese. 
V tomto čase však už na poddo-
lovaných územiach niet na po-
vrchu ani stopy po banskej čin-
nosti, pretože sa pôda spojila a 
uľahla aj vo vydolovaných vrs-
tvách. Povrch územia sa vyrov-
nal a pôda je tu preto obrába-
teľná bez prekážok. Spomienka 
na baníctvo v našom okrese tu 
však zostane navždy pre ďalšie 
generácie.“ 
                                          – JK -  

Jediný na Slovensku a práve u nás 
Vodný tunel v Horných Strhároch

Dámy, netajili radosť zo stretnutia...
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Tí zo znamenia, ktorí nemajú 
partnera alebo veľmi blízkeho 
človeka, ktorý pri nich stojí v 
dobrom aj zlom, to budú mať 
ťažšie. Kozorožcom v tomto 
týždni vládne dualita, čiže 
praje vzťahom, v ktorých oba-
ja – nie jednotlivo, všetko vy-
riešia veľmi hladko. Osamelí z 
vás spadnú do osídiel smútku, 
sebaľútosti, hnevu a zloby, pre-
to tam hrozia aj silné, častokrát 
neoprávnene, citové a iné vý-
buchy. Pokúste sa toto všetko 
mať pod kontrolou. Pripravte 
si argumenty a naozaj chladnú 
hlavu, budete sa musieť v 
jednej záležitosti obhájiť.  

Ideálne dni na finančné pohy-
by. Nikdy však nezabúdajte na 
pravidlo točenia peňazí, čo zna-
mená, že ak nejaké peniaze 
pustíte, tak sa vám zákonite 
nejaké aj vrátia. Všetko, čo je 
pre vaše znamenie naviazané 
na peniaze a ich toky, sa pohne, 
treba to využiť. Vo vzťahoch 
po tieto dni platí fakt, že mlčať 
je zlato. Nedajte sa prekvapiť 
útokom silnejších a väčších 
„rýb“. Univerzálne to bude 
platiť hlavne pre mužskú časť 
znamenia. Stále platí kontrola 
nad zdravotným stavom, v kto-
rom sa prejaví silný pocit 
chladu až neprekrvenia orga-
nizmu a jednotlivých jeho častí, 
hlavne končatín. 

 Po týždni, v ktorom ste boli 
vystavení skúškam, prichádza 
preklenutie tohto obdobia, 
ktoré sa napojí na vašu život-
nú – duchovnú cestu.
Usporiadate si myšlienky, po-
tom budete mať jasnejšie v 
tom, čo chcete a ktorým sme-
rom sa budete uberať. Pokiaľ 
je nevyhnutné uskutočniť za 
poznaním, vzdelaním alebo 
oddychom cestu, doprajte si 
ju. Utrasú sa vám aj emočné 
výkyvy, ktoré vami lomcovali 
a pod kontrolu tak dostanete 
nielen svoje sebaovládanie, ale 
aj samotnú lásku. Nezahlcujte 
organizmus vysokými a pre-
hnanými dávkami „životabu-
dičov“, ako je káva, energetic-
ké nápoje a pod. 

Na viacero vecí a to prevažne v 
pracovnej sfére nebudete mať 
dosah, čo vás bude poriadne 
vytáčať. Berte to ako šancu na 
pozorovanie, a tak vyčkajte na 
správny čas. Z nejakého, pre 
vás dobrého dôvodu, sa tak 
bude diať, čím budete do bu-
dúcna v niečom ochránení. 
Zaujímavý bude aj fakt, že ne-
budete mať chuť na zdĺhavé 
rozhovory a to ani s priateľmi 
a radšej sa utiahnete do ticha 
a pohodlia svojich príbytkov. 
Viac bude s vami mávať pocit 
zaľúbenosti, premiešaný so 
strachom. Aj z tohto klbka sa 
ku koncu týždňa vymotáte, 
tak žiaden strach.  
   

Všetko bude o prijímaní no-
vých správ, čo znamená, že 
budete mať čo robiť a poriad-
ne sa pooháňate. Gradovanie 
zažije váš vzťah, v ktorom to 
poriadne zaškrípe. Bude sa za 
tým ukrývať nedorozumenie, 
ktoré sa rýchlo objasní. Neza-
budnite na všetky papiere, úh-
rady, inak vám hrozia sankcie, 
po prípade razantnejšie rie-
šenia, ako je napr. odpojenie, 
vypnutie a podobne. Niekto 
vás poprosí o menšiu, na po-
hľad ničím škodlivú službičku, 
vy však buďte predvídaví a 
myslite aj na konečný vý-
sledok tejto služby alebo jej 
dopad.  

Kontrolu nad vami prevezme 
vyššia moc cez ruky, respektí-
ve pôsobenie staršieho muža. 
Práve on vám bude podkladať 
skvelé nápady, myšlienky a 
bude nositeľom správnych 
ideí v tomto svete. Počúvajte 
ho a z jeho životných skúseno-
stí si zoberte maximum. Vyva-
rujte sa toho, aby ste sa zamo-
tali vo vlastnej spleti prekom-
binovaných záležitostí. Príliš 
plná hlava vám neprospieva, 
preto si doprajte oddych, po-
hodu a pokoj, vďaka ktorým 
načerpáte silu a tá zasa podpo-
rí vaše plány a skutky k vašej 
spokojnosti.  

 Sčasti ste pochopili princípy 
fungovania šťastia a úspechu, 
teraz máte priestor na ich vy-
pilovanie a doklepnutie, čím 
získate univerzálny kľúč k 
ovládaniu samých seba a záro-
veň záležitostí, ktoré sú pre 
vás dôležité. Pomaly a poti-
chučky sa k vám zakráda 
ustálenosť a spolu so spomína-
ným kľúčom aj životné hod-
noty. Nebojte sa ich a otvorte 
všetkému svoju náruč, prijmi-
te všetko, čo vám tieto dni 
prinesú, vrátane negatív - aj v 
tomto prípade bude totiž 
platiť, že všetko zlé je na niečo 
dobré.   
 

 Ľalie na vytiahnutej karte po-
ukazujú na nevinnosť a čis-
totu. Obe tieto „mocnosti“ by 
vás mali sprevádzať každý 
deň tohto týždňa, čím sa po-
staráte o prečistenie záležitos-
tí, ktoré vás kvárili a ktoré sa 
postupne prečisťujú do strate-
na. Budete sa cítiť skvelo, plní 
síl a tento stav vám otvorí 
nové brány a tým ukáže nové 
možnosti (zmena, postup v 
práci, nový vzťah, oslobodenie 
sa od neduhov a pod.). Tento 
týždeň svojím kolesom šťastia 
krútite sami a až na záver zis-
títe, ako dobre ste túto šancu 
využili. V zdravotnej sfére je 
to prečistenie organizmu, hla-
vy – náchylnosť na bolesti 
hlavy a aj vybičované čuchové 
vnemy.   
 

Prestali ste veriť vo svetlejšie 
zajtrajšky? Chce to razantnú 
zmenu, vydolujte zo seba po-
sledné kúsky viery a použite 
ich ako odrazový mostík k to-
mu, aby ste precitli. Uvedomu-
jete si a presne viete, kde robí-
te chyby, kde zlyhávate a preto 
použite novoobjavenú vieru na 
to, aby ste získali silu na po-
trebné zmeny. Práve tie na-
stanú vo sfére vzťahov. Po 
spomínanom uvedomení si ot-
voríte okno do duše a tým prí-
chodu novej, čistej a veľmi sil-
nej lásky, o ktorej existencii ste 
začali pochybovať. Zadaní ob-
javia silu už existujúceho 
vzťahu.  

 Obdobie zmien pokračuje a 
vy musíte stále intenzívne pre-
mýšľať. Definujte si, po čom 
túžite a nechajte pracovať 
vyššie sily, aby vám to splnili. 
Máte otvorené možnosti na 
akékoľvek zmeny a to všetké-
ho druhu a charakteru. Ak 
máte niečo nalinajkované v 
hlave iba na úrovni myšlienok, 
šup-šup preniesť to do reálu, 
máte na to ideálne obdobie. 
Jediné, čo by ste mali držať 
pod pokrievkou, je arogancia 
a to aj v situáciách, kde sa bu-
de priam pýtať. Platí to aj pre 
hranú – predstieranú arogan-
ciu, divadlo nie je vašou silnou 
stránkou, tak ho prenechajte 
„profíkom“.   
  

  Možno ste čakali na ideálne 
podmienky pre uskutočnenie a 
urobenie hrubých čiar a to 
práve prišlo. Nechajte všetko 
staré odísť a pripravte sa na 
prijatie toho nového a pekné-
ho. Neživte v sebe niečo, čo je 
už dávno nefunkčné a dajte 
šancu životu, aby vám pri-
niesol vietor, silu a energiu 
všade tam, kde ste už nedúfali. 
Nové začiatky si síce vyžadujú 
viac námahy, ale nedostali by 
ste tú šancu, pokiaľ by ste to 
nezvládli. Prijmete túto ho-
denú rukavicu? Zamerajte sa 
na jednu vec a robte ju precíz-
ne, nenakladajte si ich veľa, 
aby ste ich „neodflákli“.    
  

  Dni plné prekvapení, milých, 
nečakaných a hlavne úprim-
ných. V každom dni očakávaj-
te niečo nové a pre vás prínos-
né. Pre všetkých platí odho-
denie zažratých, naškrobe-
ných zvykov, tradícií a kŕčo-
vitého sa držania konzervatív-
nosti. Oblečte sa pestro, fareb-
ne, odviažte sa tam, kde ste si 
to nikdy nedopriali. Vneste do 
svojho týždňa pestrosť a ra-
dosť. Pokiaľ si to nemôžete 
dovoliť v práci, nemáte sa na 
čo vyhovárať, stále máte mož-
nosť vyšantiť sa v súkromí. 
Užívajte si tieto dni, pokiaľ sú 
vám hviezdy naklonené a na-
ozaj si ich nenechajte ničím a 
nikým pokaziť.
 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 
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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 : 32 900 €

 Veľký Krtíš – prenájom bytov
Dlhodobý prenájom 1-izbových
bytov zamestnaným, 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. 30 úspešných rokov 

v realitách je našou vizitkou.

 Kvalitne a trpezlivo doučím 
vaše dieťa - okrem matematiky.
  0910 664 145             np - 833

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np - 837 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.

CHRÁŇTE 
SVOJ DOMOV 

PRED CHLADOM  

 Preprava dodávkou 
súkromným osobám, 
náklad do 1 300 kg. 

Cena dohodou. 
   

np – 815 0948 280 477

 

Kúpim staré mince 
strieborné, zlaté 
alebo zbierky. 
          0903 502 069 

   np – 813

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 823
 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 
 
 Prijmem do zamestnania 
VÝVOZKÁRA na lesnú vývoz-
ku. Plat: 5 EUR/hod. + odme-
ny.  0915 867 594       np – 839

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky. 
Cena 1 prm 60 € s dovozom. 
 0902 298 511  np – 825

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

 0902 298 511

np - 8252

np
 –

 8
24

 0905 790 110  

Ponúkame 

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

 Prenajmem 1 – izbový byt. 
 0948 013 701          np – 764  0905 256 428      np - 8251

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

P o n u k a  
s l u ž i e b

  Zberateľstvo

Burza práce

Nehnuteľnosti
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kamenská.pokrok@gmail.com
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 Predám záhradku 400 m2.
 0905 958 804             np– 669 

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

 Ponúkam na predaj 2-izbový 
byt, zariadený, čiastočne zre-
konštruovaný, vo výmere 65 
m2 na Ul. Škultétyho 4 vo Veľ-
kom Krtíši na I. poschodí.  K 
bytu je garáž na Ul. Píseckej. 
Byt sa nachádza v blízkosti 
Kauflandu.
 0918 398 584              np – 809
 
 Predám 3 – izbový byt, 70 m2 
na Ul. Baníckej č 4 vo V. Krtíši. 
Bytovka kompletne zrekonštru-
ová, byt je v pôvodnom stave. 
 0910 403 888             np – 816

 Dám do dlhodobého podnáj-
mu 1- izbový byt na Ul. B. Ne-
mcovej vo V. Krtíši. Len serióz-
nemu záujemcovi. 
 0907 226 920             np – 838

 
 Kúpim OHÝBAČKU ZA 
ROZUMNÚ CENU na plech 
na klampiarske výrobky. 
 0910 599 225 
alebo  0908 550 032   np – 840

 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

Zariadenie 
do domácnosti

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

 Predám vlečku. 
 0907 313 332              np – 822

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

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

np
 –

 8
29

 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 FORD Fiesta v za-
chovalom stave. Cena dohodou.
 0905 391 017              np - 832

 Predám šesťmiestny FORD 
Caravan a ŠKODU Felicia. 
Obe s platnou EK + STK.
 0907 399 341             np – 834
 
 Predám Škodu Octaviu 1,6; 
75 kW; r. v. 2003, benzín + 
LPG, super stav, bez ďalších in-
vestícií. Cena 2 000 € + dohoda. 
  0949 254 367           np – 836

 Dám do prenájmu voliéru 
pre psa v kynologickom areáli 
vo V. Krtíši. 
 0904 968 996             np – 817

 Predám šteniatka Yorkshi-
rov, čipované a očkované, od-
červené.
 0915 745 132             np – 806

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

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

►Agátovo - kvetový,
►slnečnicový,
►jarný kvetový.

   

np – 841 
 0915 729 410 

PREDÁM VČELÍ MED 

Rozvoz 
po okrese
 zdarma.

 Cena 7 €/kg. 
► Orechy v mede: 
  250 ml za 5 €  

 210 ml za 4 €  

Z VLASTNEJ REGISTROVANEJ VČELNICE: 

 Predám vysušenú navreco-
vanú kukuricu. 
 0902 345 275             np – 835

 Predám seno v malých balí-
koch. 
 0904 335 754             np – 827

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332            np – 820

 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 texty 
(knihy). Platím.
 0949 158 054            np – 760

 Predám peterky a medomed. 
 0907 313 332             np – 821

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 7
99

 Prijímam objednávky na 
rezanú aj hlávkovú kapustu, 
konzumné zemiaky na zimné 
uskladnenie a cibuľu 
– možnosť  dovozu. 

 0907 317 220 np
 –

 8
18

  Auto - moto

Chovateľstvo

  Poľnohospodárstvo

Stavebný materál

   Rôzne
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Dolinka 241

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

np-770

Liečba cielená na zabránenie 
účinku bunkového množenia, 
ochorenia a úmrtia na korona-
vírus COVID-l9 cestou S-prote-
inu na AT- 2 receptor v pľú-
cach, ale aj v iných tkanivách a 
orgánoch začína. Na Slovensku 
už sú monoklonálne protilátky ( 
KASIRIVIMAB + IMDE-
VIMAB ), ktoré u PCR pozitív-
ne infikovaných ľudí znížia 
úmrtie a nutnosť hospitalizácie 
o 70 % a skrátia dĺžku ochore-
nia o sedem dní. Liečba sa bude 
podávať ambulantne v jed-
norazovej infúzii a to prioritne 
u rizikových pacientov vo veku 
65+ s rizikovými faktormi - 
obezita, pacienti s chronickým 
ochorením priedušiek, pečene, 
obličiek, srdca, hypertenziou, 
diabetom, ako i imunologicky 
kompromitovaným a oslabe-
ným jedincom, pacientom po 
transplantácii, s chorobami 
krvi a pod.  Je ale účinná aj u 
detí, mladistvých a starších ľu-
ďoch do 65 rokov. Napriek tej-
to fantastickej správe a po roku 
trápenia a telesného duševného 
i sociálneho nepokoja, naďalej 
platí, že prevencia proti ochore-
niu v zmysle izolácia, karanté-
na, rúška v spoločnosti (nie v 
prírode), dezinfekcia rúk a kon-
taktných predmetov, očkovanie 
1., 2., 3. a možno aj viacerými 
booster (pozn. angl. zosilnený) 
vpichmi alebo modifikovanými 
očkovacími látkami je zá-
kladom zvládnutia strachu z 
Covidu-19. Do niekoľkých dní 
budú praktickí lekári informo-
vaní o ceste pacienta a indikácii 
na podanie monoklonálnych 
protilátok v rámci telemedicíny.

Výsledok nestojí 
na politikoch, zodpo-

vednosť je na nás 
Chrípka (influenza spôsobená 
myxovírusom typu A) sa už 
druhý rok medzi nami epi-
demicky nerozšírila, a to vďaka 
používaniu protiepidemických 
opatrení (rúška, odstupy, dezin-
fekcia). Nemyslím tým bežné 
katary horných ciest dýchacích 
(adenovírusmi, RS „respirato-
rysyntiale typmi“ a koronaror-
hino vírusmi). Je medicínsko-
vedecký predpoklad potenciál-
ne možnej intenzívnej epidémie 
influenzy. Kto má záujem a je si 
vedomí závažnosti infekčných 
chorôb (skúsenosť, vedomosti), 
mal by sa dať zaočkovať. A 

prečo? Dodržiavanie protiepi-
demických opatrení nás už 
unavuje, individuálne začíname 
byť egoistickí a kolektívne na-
hnevaní, cena vakcinoliečbou 
stojí rádovo desiatky eur, cena 
liečby chrípky v stovkách eur. 
Kto rád kašle na všetko, nech 
sa očkovať nedá... Aj tu platia 
indikácie a kontraindikácie oč-
kovania, dobrovoľnosť a láska 
k sebe i blížnym.
Čínska medicína je klasická, 
empirická a tisícročná, pričom 
patrí medzi alternatívne druhy 
medicíny. Je „múdra“ a vedec-
ká, pričom je celkom podobná 
našej európskej i svetovej a má 
taktiež svoje klady. Mám ra-
dosť z každého zdravého člove-
ka, ktorý nepodľahol kovidovej 
infekcii - či už je zaočkovaný 
alebo nie je. Poznám mŕtvych 
po zaočkovaní aj bez zaočkova-
nia, no záleží na rizikových fak-
toroch, ktoré to akcelerujú. Čís-
la ale nepustia. Je podstatne 
viac mŕtvych „na“ či „s“ co-
vidom ako zaočkovaných a va-
kcino-booster efekt (3. dávka). 
Pri poklese hladín protilátok a 
modifikácií virulentných protei-
noštruktúr, je potrebný. Už sme 
asi zabudli, koľko pacientov zo-
mrelo po vpichnutí penicilínu a 
koľkí sa napriek nežiaducej 
reakcii vďaka nemu zachráni-
li? Aj doteraz vidíme strach 
dať si pichnúť penicilín, ale 
keď treba, vpichne sa v prípade 
prítomnosti streptokoka v tele, 
ktorý nás môže zabiť, resp. 
spraviť z nás invalidov. Ale keď 
ako lekár viem, že pacient má 
alergickú hyperergickú alebo 
inú nežiaducu reakciu, tak mu 
to nevpichnem. Takisto je to s 
Covidom-19. Strach z jeho ná-
sledkov i nežiaducich účinkov 
vakcín tu je. A ja ako lekár 
ponúkam pacientovi alternatí-
vu, o ktorej ho informujem - v 
tom je podstata informovaného 
súhlasu, ktorý v našom zdra-
votníctve, viac-menej aj právne, 
funguje už asi dvadsať rokov. 
Ak sa pacient dá liečiť týmto 
spôsobom - v tomto prípade 
konkrétne očkovaním. Táto 
zodpovednosť je na jednotliv-
covi - či si „múdry“ alebo 
„menej múdry“. Kto rozmýšľa, 
nemôže byť hlúpy a vie sa roz-
hodnúť. Výsledok nestojí na 
politikoch, lekároch, vaxeroch 
alebo antivaxeroch. Mnohí ve-
ria tomu, že čas ukáže, kto má 
pravdu. V nebi je to jedno ...

Na koho zaútočí 
omikron?

Koronarovírus je živý organiz-
mus, ale snáď rozum či vyššiu 
nervovú činnosť nemá, hoci je 
múdry ako...☺ Cieľovým ob-
jektom alfa covidu boli starí 
ľudia nad 75 rokov s najviac ri-
zikovými faktormi. Tých zabí-
jal a kvôli nemu boli hospitali-
zovaní najčastejšie. O pol roka 
zmenil svoju infekčnosť, zmu-
toval na delta a najviac útočí na 
osoby vo veku 50 až 70 rokov 
(viac hospitalizovaných a mno-
hí mu i podľahli). V týchto 
jesenných mesiacoch útočí už aj 
na mladších a to vo veku 30 až 
45 rokov. 
V ostatných dňoch prichádzajú 
správy o výskyte omikron Co-
vid-u, ktorý sa objavil aj u 18 
až 30-ročných a bojím sa ome-
gy, ktorá sa možno objaví u 
detí.
Chrániť sa dá pomocou no-
senia rúška vo vnútri, dodr-

žiavania odstupov vonku, dez-
infekciou seba, ako aj kontakt-
ných predmetov, znížením mo-
bility, dodržaním izolácie a 
karantény.  Pomáha aj očkova-
nie - zatiaľ proti spike proteinu 
(prídu aj novšie) a začatie in-
tenzívnej antivírovej liečby 
chorých, najmä v začiatočných 
štádiách ochorenia a to virocid-
mi a monoklonálnymi protilát-
kami. Ale aby sme nezabudli, 
treba vytvárať najmä rodinnú 
okresnú a celorepublikovú po-
hodu a nie paniku. 

 Dnes MUDr. Ondrej Kollár o korone a omikrone  

Dobrá správa v zlých časoch 

Kontakt:  0910 595 962 
 FB „Mobilné Odberové Miesto MOM V. Krtíš SNP 27“

Skúsení zamestnanci -  záchranári vám zaručia  profesionálny 
prístup, odborné poradenstvo v prípade zistenej pozitivity, ako 
aj pri prevencii proti nákaze. Testovanie antigénovými testami 
sa vykonáva novou bezbolestnou metódou pre dospelých aj pre 
deti, odber je vykonaný z nazálnej časti nosa (žiadne hlboké vý-
tery), prípadne sa môžete dať otestovať aj zo vzorky slín.  
Ochotný personál pod vedením Ing. Martiny Laššanovej, Jaku-
ba Laššana a Mariana Čatlóša vám tu urobia * Ag testovanie: 5 
€ * PCR testovanie samoplatca: 60 €; * PCR kloktacie: 65 € * 
Na žiadanku od lekára ZDARMA! 
Otvorené je v pondelok až piatok od  7.30 – 12.00 hod., 12.30 – 17.15 

hod. V sobotu a nedeľu od 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.15 hod.

OTESTUJÚ VÁS V
na Ul. SNP 27 vo V. Krtíši  MOM

MUDr. ONDREJ KOLLÁR 

To je môj názor
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V meste Veľký Krtíš sa nachá-
dzajú tri národné kultúrne pa-
miatky zapísané v ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, 
ktorý vedie Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky. Vyhlasuje 
ich štát a sú nimi Evanjelický 
kostol, Evanjelická fara a Pamätná tabuľa A. H. 
Škultétyho.  Okrem týchto pamiatok sa na území 
mesta nachádzajú aj ďalšie objekty, ktoré aj keď 
neboli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, 
majú kultúrno-historickú alebo umelecko-reme-
selnú hodnotu a úzko súvisia s históriou a životom 
mesta. Takéto veci zákon definuje ako pamätihod-
nosti.
Každá obec v zmysle zákona o ochrane pamiat-
kového fondu tak môže rozhodnúť o pamätihod-
nostiach, ktoré majú kultúrno-historickú alebo 
umelecko-remeselnú hodnotu a úzko súvisia s his-
tóriou a životom tej ktorej obce alebo mesta. Mes-
to Veľký Krtíš vedie takýto zoznam už od roku 
2001. Jeho vedenie je dobrovoľné, nie je to zákon-
ná povinnosť. Od spomínaného roku však došlo k 
viacerým zmenám - napr. z podstavca na Baníckej 
ulici bol odstránený Tank T-34 a na jeho mieste bol 
osadený nový pamätník – Banícky kombajn, pa-
mätník „Nový život“ bol premiestnený do inej lo-
kality, tiež začala obnova a rekonštrukcia rodného 
domu A. H. Škultétyho. Ako nás informovala Bc. 
Lucia Zvarová, asistentka primátora mesta V. Kr-
tíš, mestské zastupiteľstvo na návrh komisie pre školstvo, kultú-
ru, mládež a šport na svojom októbrovom zasadnutí schválilo ob-
novený a doplnený zoznam pamätihodností mesta.
Na zozname sa nachádza 14 pamätihodností, ktoré sú rozmiest-
nené po celom území mesta. Sú nimi: 1. Banícky kombajn – pa-
mätník, 2. Pamätník Nový život,  3. Pamätná tabuľa Kalmána 
Mikszátha, 4. Pamätná tabuľa Padlým hrdinom v SNP, 5. Kapl-
nka v parku Hôrka, 6. Pamätná tabuľa – Andrej Krasislav Meš-
ša, 7. Busta Augusta Horislava Škultétyho, 8. Kaštieľ Viliama 
Sebastianiho, 9. Stĺp mieru, 10. Socha ženy s dieťaťom,    11. Bus-
ta Ing. RNDr. RTDr. Vsevoloda Čechoviča DrSc., 12.  Kultúrny 
dom Nám. A. H. Škultétyho, 13. Rodný dom Augusta Horislava 
Škultétyho, 14. Malý Kaštiel. 
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Školská 720/2
Veľký Krtíš 
(nad Gymnáziom)

VEĽKÁ PONUKA KOBERCOV
 A PODLAHOVÝCH KRYTÍN

 0905 318 264

ŠIROKÝ VÝBER 
KUSOVÝCH, METRÁŽNYCH KOBERCOV A PVC KRYTÍN

Dovoľujeme si vám oznámiť, 
že naša predajňa funguje 

aj ako výdajné miesto.
 Kontaktujte nás na dole uvedenom 
telefónnom čísle a my Vás radi a ochotne 

obslúžime a vybavíme aj on – line.

Rôzne
 Predám malotraktor VA-
RI aj s príslušenstvom.
 0907 858 643         np - 828

 Prenajmem nebytový 
priestor vo V. Krtíši na SNP 
10 (nad Primabankou).  
Možnosť prenajať 2 miest-
nosti dokopy (250 € vrátane 
energií a internetu), resp. sa-
mostatne. Vrátane kuchynky 
a predsiene.
 0911 674 346         np - 851

 a iných rýb v Malom Krtíši  
pri Pivnici u Karola. 
Predaj od 18. 12. 2021 do 
vypredania zásob. Predaj 
denne od 15.00 do 18.00 
hod. s možnosťou vyčistenia 
rýb, po telefonickom 
dohovore odber 
možný už 
od 9.00 hod. 

 0910 990 117   

Tradičný predaj 
živých kaprov

np
 –

 85
0 

 Kúpim 1 – izbový byt 
- ponúknite.  

 0902 302 102       np – 830

Som rád, že napriek 
lockdownu, keď so zborníkmi 
nemôžeme prísť za vami, sa nám podarilo 
vyriešiť problém, ako najnovší zborník sprístupniť 
všetkým záujemcom. Vďaka za to patrí predovšet-
kým Martinusu, nájdete ho u nich v ponuke za sym-
bolických 99 centov. 
www.martinus.sk/?uItem=1303079&z=9R4T3G...
Ak si teda niečo budete z Martinusu objednávať, 
prihoďte si tam aj zborník, myslím, že poteší každé-
ho, kto sa zaujíma o históriu Novohradu. Obsah si 
môžete pozrieť tu alebo aj na stránke Martinusu.
Za zdieľanie ďakujeme, nech sa to dozvie čo najviac 
ľudí.
Toto je obyčajná verzia zborníka. Existuje ešte limi-
tovaná, určená najmä pre sponzorov a našich podpo-
rovateľov, ktorá ma dvojnásobný počet strán. Dvom 
z vás, ktorí napíšu do komentára, prečo by chceli 
práve túto limitovanú verziu, ju pošleme.

Ako sme predchádzajúci prehľad hasičskej 
činnosti v našom okrese skončili, tak ho na za-
čiatku decembra začíname. Spoluprácu hasi-
čov a zdravotných záchranárov si vyžiadala 
udalosť z 24. novembra. Na Ulici Venevskej vo 
Veľkom Krtíši pomáhali hasiči transportovať 
pacienta do sanitného vozidla. Hasiči to zvládli 
pomocou evakuačných nosidiel a pacient tak 
mohol byť prevezený sanitkou do zdravotníc-
keho zariadenia.
V piatok 26. novembra zasahovali hasiči aj pri 
obci Sucháň, kde došlo k dopravnej nehode. 
Štyria príslušníci HaZZ po príchode miesto 
zistili, že motorové vozidlo sa pravou časťou 
nachádza v priekope mimo cestnej komuniká-
cie. Príslušníci na mieste zásahu vykonali pro-
tipožiarne opatrenia, zabránili úniku prevádz-
kových kvapalín a po zdokumentovaní do-
pravnej nehody príslušníkmi PZ očistili vozov-
ku od nečistôt. Pri dopravnej nehode sa ne-
zranila žiadna osoba.
Na ďalší deň, v sobotu 27. novembra podvečer, 
zasahovali hasiči zo stanice v Modrom Kameni 
aj na Hviezdoslavovej ulici vo V. Krtíši. Príči-
nou zásahu bol únik plynu z poškodenej 
desaťkilogramovej propán-butánovej fľaše. 
Hasiči prišli na miesto na dvoch autách, vráta-
ne cisternového automobilu. Poškodenú fľašu 
na mieste odpojili od poškodeného ventilu a 
vyniesli ju na voľné priestranstvo. Majiteľ ná-
sledne vykonal odvetranie bytovej jednotky.
- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRENOVSKÝ -

 150  HASIČI v novembri NOVÝ ZBORNÍK ZO STRETNUTIA
PRIATEĽOV 
REGIONÁLNEJ 
HISTÓRIE 
KONEČNE 
DOSTUPNÝ!

- MIŠO ŠESTÁK -

www.facebook.com/priatelia.historie.novohradu/post
s/963098167633670
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EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020

Sprostredkovateľský orgán:

Projekt

je spolufinancovaný Európskou úniou.

               „Rast ľudských
a inovačných kapacít IPEEK 2021“

Cieľ projektu: Predmetný projekt s názvom ,,Rast ľudských a inovač-
ných kapacít IPEEK 2021" je zameraný na rozšírenie a podporu rastu, 
sieťovania, vzdelávania, zvyšovania výkonnosti manažmentu a členov 
klastra IPEEK, na zvýšenie miery spolupráce klastra so samosprávami, 
univerzitnou obcou ako aj výskumnými inštitúciami, zvýšenie povedomia 
o aktivitách a činnosť klastra a týmto prispieť k posilneniu pozície klastra 
IPEEK.

Popis cieľa: Cieľ je definovaný podľa hodnotenia Benchmarkingu ESCA 
a plánuje sa naplniť prostredníctvom realizácie špecifických cieľov pro-
jektu definovaných v Stratégii rozvoja klastrovej organizácie, na ktoré 
nadväzujú 3 činnosti definované v projekte:
Č1: Vzdelávanie a zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov,
Č2: Medzinárodná a domáca spolupráca a networking,
Č3: Aplikovaný výskum v oblasť sieťovania a spolupráce firiem v Ipeľ-
skom a Nitrianskom regióne.
Úspešným realizovaním projektu zabezpečíme recertifikáciu na bronzo-
vej úrovni, resp. zvýšenie úrovne na striebornú.

Nenávratný finančný príspevok: 235 109,28 €

Veľký Krtíš

Viac informácií dostanete priamo v predajni. 

V PREDAJNI PONÚKAME BRAVČOVÝ VÝREZ 
NA VÝROBU KLOBÁS MASTNÝ AJ CHUDÝ

 Mäsovýroba AMEON Pôtor

OTVÁRACIE 
HODINY

PONDELOK - PIATOK
8.00 -16.00 hod.

Kde nás
 nájdete:

Pôtor, 
(oproti 

Obecnému 
úradu)

Prijímame objednávky na vianočné špeciality ako sú: 
 Sviatočná šunka  Sedliacke údené stehno  Tradičná údená

krkovička a karé  Domáca klobása  Gazdovská klobása a ďalšie.
 Sedliacke údené   
 stehno  

 Tradičná údená  
 krkovička  

 Gazdovská slanina  
8,20 €/kg

7,50 €/kg

Aktuálna  AKCIA  6.12. - 10. 12. 2021

 0908 037 810 
OBJEDNÁVKY na tel.

 Mäsiareň LUGNER Veľký Krtíš, Banícka ul. (pri Lidli, oproti Tenisovým kurtom) : 0951 646 120, 0917 305 191
 Mäsiareň LUGNER Vinica, Nekyjská ul. (oproti základnej školy) : 0951 646 121, 0917 305 191
 Mäsiareň LUGNER Čebovce, Ul. Sz. Fábiana : 0918 848 178 

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

Čas zabíjačkových špecialít je opäť tu!

Mastný výrez  50/50

Dostanete u nás aj bravčové či hovädzie črevá na klobásy 
a jaternice, kalibrované črevá na klobásy, sieťku na tlačenku, 

bavlnenú sieťku na vyváranie jaterníc, krásnu sýtočervenú mletú 
papriku Kalocsai, taktiež aj bravčovú krv do zabíjačkovej kaše 
či do krvavých jaterníc, veľké gastro balenia rôznych korenín.

 2,80 €/kg  

 1,99 €/kg  

 2,20 €/kg  

 2,20 €/kg  

Srdečne vás očakávame a tešíme sa, že nás navštívite.

Klobásový mäsový 
výrez 70/30

Slaninu na masť, škvarky
alebo do klobás

Bravčové polovičky 
bez hlavy za 
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