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Čas rany nehojí  
Dňa 26. 1. 2021 uplynulo 20 rokov, 

ako nás navždy opustil 
náš milovaný manžel 
JOZEF VAGÁNEK 

vo veku nedožitých 62 rokov 
z Venevskej ulice vo Veľkom Krtíši. 

Spomína  a nikdy nezabudne
 manželka Valéria, syn Jozef, dcéra 
Magdaléna, Anka s rodinami, desať 

vnúčat a päť pravnúčat. 

Spoločenská rubrika

Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. 
V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha.

20. 01. Júlia z Mule, 22. 01. Zoe Bela z Bátorovej.  

 
 

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. Pozdravy na 
stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
18. 1. Marian Horváth (*1955) z Veľkého Krtíša; 19. 1. Marta 
Gemerová (*1963) z Veľkého Krtíša, 19. 1. Antónia Ivaničová 
(*1945) z Veľkej Čalomije; 23. 1. Ľudovít Vašš (*1931) z Veľké-
ho Krtíša, 23. 1. Helena Vedrinská (*1952) zo Želiezoviec; 
24. 1. Helena Doslopová (*1934) z Vrbovky; 25. 1. Milan Durmis 
(* 1954 z Čeláre – Kírti.                                     Česť ich pamiatke!   
 

Dňa 27. januára 2021si pripomíname
 tretí rok, čo nás navždy opustil 

manžel, otec, dedko
ĽUDOVÍT VISELKA. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu

 tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú

 manželka, dcéra s manželom a vnúčatá.

Človiečik, vitaj 

Opustili nás 

Tri roky už nie si s nami 

Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce pu-
ká zas. Tíško dotĺklo srdce Tvoje, zostali už 
len spomienky. Naša láska s Tebou letí tam 

hore na oblohu, kde ako hviezda svieti. 
S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že nás náhle a nečakane opustil 

náš milovaný ocko, svokor, 
starký, starinký a dedko 

ŠTEFAN BOBÁK 
vo veku 82 rokov z Lučenskej ulice vo Veľkom Krtíši. 

Ďakujeme rodine, priateľom, kolegom a susedom za prejavy
 sústrasti a povzbudivé slová. Osobitne sa chceme poďakovať
 pracovníkom Rýchlej zdravotnej pomoci Veľký Krtíš 

a Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci 
za ľudský prístup a maximálnu snahu 

o záchranu jeho života.  Smútiaca rodina. 

Odišiel si náhle, bez rozlúčky 

Úrad práce otestoval 101 za-
mestnancov formou dobrovoľ-
níctva pod záštitou Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníc-
tva Veľký Krtíš. Za výborný 
výsledok (0 Ag pozitívnych) 
patrí vďaka všetkým zamest-

nancom úradu za dôsledné do-
držiavanie prijatých opatrení. 
Zároveň patrí vďaka kolegom, 
ktorí sa na testovaní aktívne 
podieľali a Bc. Lenke Balkovej, 
ktorá testovanie vykonala. 

V rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
bolo vykonané testovanie zamerané na eliminovanie 

dopadov ochorenia COVID-19.

Testovalo sa aj na úrade práce 

(Na fotografii sprava Ing. Marián Balko, riaditeľ ÚPSVR Veľký 
Krtíš, Bc. Lenka Balková - zdravotná sestra, Mgr. Ladislav Diós - 
riaditeľ OSVaR, Ing. Štefan Horváth - krízové riadenie). 

Keď sme boli malí žiačikovia, v tejto škole sme mali kedysi na hodine 
slovenčiny, ktorú nás učil Ján Lenhardt, napísať sloh na tému Mám 
rád/a moje mesto. Spomínam si, že za oknami sa spúšťal zázračný 
biely dáždnik a na mieste, kde je teraz Mestský dom, ešte nebolo nič. 
My, jedenásť ročné deti, sme vtedy rozmýšľali, prečo by sme mali 
mať rady svoje mesto. Vedeli sme, že máme ľúbiť svoju mamu a ot-
ca, svojich súrodencov - ale mesto? Ako sa dajú ľúbiť múry budov? 
Teraz po vyše polstoročí viem presne povedať, prečo mám rada moje 
mesto. Nielen preto, že tu žijú mne blízki ľudia, ale aj preto, že tie ne-
mé budovy skrývajú hlavne spomienky na ľudí. Aj na tých, s ktorými 
sme drali školské lavice, tak ako napríklad s nedávno zosnulým 
spolužiakom IMRICHOM ŽÓRIM, bývalým Veľkokrtíšanom, o kto-
rom spomienku od spolužiakov prinesieme v budúcom čísle. - rh-  

Do súťaže o hodnotnú knihu nám prišlo 
množstvo lístočkov, ktoré sme našli v našej 
redakčnej schránke. Zo všetkých sa šťastie 
usmialo na JAROSLAVA MACKA, zo Špor-
tovej ulice 111/8 zo Záhoriec. 

Víťaz získava knihu PRÍSAHA, 
ktorú do súťaže venovalo Vydavateľstvo 
i.527 a prevziať si ju môže osobne v redakcii 
POKROK v ktorýkoľvek pracovný deň v ča-
se od 9.00 do 16.00 hodiny. Blahoželáme! 

Poznáme výhercu knihy 
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Bez samospráv by to jednodu-
cho nebolo možné. Vlastné 
mobilné odberové miesto malo 
vytvorené aj mesto Modrý Ka-
meň. „V piatok a sobotu tu pre-
biehalo testovanie pre občanov 
mesta Modrý Kameň, ale i pre 
iných prípadných záujemcov o 
testovanie. Pôvodne bola MOM 
zriadená pre potreby testovania 
učiteľov, žiakov a rodičov, keď-
že toto testovanie zatiaľ nebolo 
spustené, využili sme zriadenú 
MOM aj pre tento účel,“ pove-
dala pre POKROK Ing. Mária 
Bednárová, primátorka mesta 

M. Kameň. „V rámci operatív-
nej pomoci pre menšie obce 
sme pod seba zobrali s dočasný-
mi odberovými miestami obce 
Dolné a Horné Strháre, Suché 
Brezovo, Veľký Lom, Malý Kr-
tíš a Kováčovce. Konzultácie 
ohľadom doprecizovania všet-
kých potrebných úkonov sme 
viedli s RÚVZ a Okresným 
úradom. Pravdaže, spoločné se-
denia som mala aj so starosta-
mi obcí, ktorých cez našu 
MOM zastrešujeme, aby sme si 
presne určili úlohy, ktoré sa 
musia plniť, aby boli dodržané 

všetky zákonné predpisy a zá-
roveň, aby sme vyšli čo najviac 
v ústrety svojim občanom,“ pri-
blížila nám primátorka M. Ka-
meňa.
Vo Veľkom Krtíši sa testovalo 
cez víkend na troch miestach, 
kde pracovalo päť odberových 
tímov. Veľkokrtíšania mali 
možnosť objednať sa na odber 
aj na presný čas, a to online ale-
bo telefonicky. Okrem V. Krtíša 
ale i Dolnej Strehovej sa objed-
návací online systém, ktorý sa-
mosprávam ponúkol ZMOS, 
osvedčil aj v iných slovenských 
mestách a obciach. Ako infor-
movali predstavitelia Združe-
nia miest a obcí Slovenska, túto 
aplikáciu využilo takmer 349-ti-
síc obyvateľov v 321 samosprá-
vach. 
„Združenie miest a obcí Slo-

venska teší, že samosprávam 
poskytol službu, ktorá pomohla 
mestám, obciam aj ich obyvate-
ľom. Zároveň musíme pripo-
menúť, že tento bezplatný 
rezervačný systém je im naďa-
lej k dispozícii pre ďalšie prí-
padné testovania. 
ZMOS spolu s predstaviteľmi 
firmy Bookio po ukončení všet-
kých avizovaných testovaniach 
obyvateľov predstaví pomerne 
detailné výsledky využívania 
tohto systému, ktorý zároveň 
vnímame ako ďalší dôkaz, že 
samosprávy sú nastavené na in-
formatizáciu, avšak potrebujú 
systémy s jednoduchou obslu-
hou a užitočnými funkciami,“ 
informoval v pondelok 25. 
januára Michal Kaliňák, ús-
tredný riaditeľ Kancelárie 
ZMOS.

Ako dopadlo SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE v okrese:  
Zatlieskajme všetkým zdravotníkom a samosprávam 

Kým v našom okrese fungujú 
vo všedných dňoch dve odber-
né miesta, ich počet uplynulý 
víkend významne narástol. Bo-
lo preto potrebné zabezpečiť 
všetko tak, aby ľudia čo najme-
nej čakali v radoch, aby novo-
vzniknuté MOM stihli otes-
tovať všetkých záujemcov a 
aby boli zároveň dodržané všet-
ky potrebné opatrenia. Sme ra-
di, že ohnisko nákazy v našom 
okrese nebolo týmto testovaním 
detekované a že sme sa zaradili 
na celkovú špičku okresov. Na-
priek negatívnemu výsledku 
vášho antigénového testu by 
sme však všetci mali byť naďa-
lej obozretní a dodržiavať všet-
ky opatrenia. Ak máte čo i len 

minimálne príznaky ochorenia 
COVID-19, nič nepodceňujte a 
choďte na bezplatný antigé-
nový test pokojne aj dva razy 
za týždeň (ak je prvý negatív-
ny).
Momentálne sa ani na jedno z 
odberných miest v meste Veľký 
Krtíš naďalej nedá objednať 
cez web, a tak budete prav-
depodobne čakať na odber v 
rade. 
Ako nám počas skríningového 
testovania povedala námestníč-
ka pre ošetrovateľskú starostli-
vosť VšNsP, n.o. vo V. Krtíši 
Mgr. MARCELA DEKRÉTO-
VÁ, veľkokrtíšska nemocnica 
pracuje na MOM s antigénový-
mi testami každý pracovný deň 

od 10.00 do 17.00 hod. „Každý 
deň počet testovaných narastá, 
ľudia nečakajú v radoch len 
počas skríningového testovania, 
ale čakali v nich už aj skôr. 
Denne vyhodnotíme viac ako 
400 testov, no od začiatku 
skríningového testovania sa to-
to číslo ale každý deň zvyšuje. 
Personál pracuje na plné obrát-
ky,“ priblížila Mgr. M. Dekré-
tová. Ako pokračovala, rov-
nako tak sú testovaní nie len 
bežní občania čakajúci v ra-
doch, ale každých sedem dní sú 
preventívne otestovaní aj za-
mestnanci, ale i pacienti, ktorí 
sú vo VšNsP, n.o. hospitalizova-
ní viac ako 7 dní. „Máme na to 
vyčlenený personál. Antigénový 

test má urobený každý pacient, 
ktorý príde do nášho zdravot-
níckeho zariadenia na akútne 
vyšetrenie alebo hospitalizá-
ciu,“ dodala námestníčka pre 
ošetrovateľskú starostlivosť veľ-
kokrtíšskej nemocnice. 
Jej slová napokon potvrdil aj 
riaditeľ nemocnice Ing. Pavel 
Bartošík v rozhovore na strane 
7 týchto novín. Okrem tzv. 
MOM-ky v nemocnici je na tes-
tovanie antigénovým testom 
naďalej pripravené aj odberné 
miesto v RÚVZ V. Krtíš na 
Baníckej ulici, pričom otvorené 
je od 13.00 do 15.30 hod.

Prvá etapa skríningového testovania bola ukončená v stredu 27. januára. Aj keď trvala až deväť dní, 
najviac obyvateľov sa testovania zúčastnilo počas víkendu, kedy otvorili svoje odberné miesta aj samo-
správy. Od stredy tak policajti vo zvýšenej miere kontrolujú dodržiavanie pravidiel zákazu vychádza-
nia. Negatívny test vykonaný od 18. do 27. januára vám dovolí navštíviť v prvom rade zamestnanie, 
ale aj prírodu, banku alebo poštu.

 Samosprávy to zvládli na výbornú 
Ako sme už informovali minulý týždeň, ostatné dni mali plno 
práce pri prípravách testovania najmä samosprávy. Nie nadar-
mo ich predstaviteľom potom členovia vlády ďakovali pri kaž-
dej príležitosti. 

Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ, primátorka Modrého Kameňa: ,,Veľké poďakova-
nie vyslovujem celému odberovému tímu v Modrom Kameni, ktorý v dňoch 22. a 
23. 1 2021 zvládol otestovať 932 záujemcov. Menovite patrí poďakovanie 
zdravotníkom Julovi a Dáši Matúškovcom, Kamilovi Bartalovi, Janke Nová-
kovej, Silvii Prelovskej, Simone Štefanovičovej, Filipovi Priškinovi a Jakubovi 
Vargovi, administratíve: Anke Ivaničovej, Katke Špaldoňovej, Lucii Andokovej a 
Mirke Hudecovej a ostatným členom realizačného tímu Miškovi Ramšákovi, Pe-
ťovi Bariakovi, Žanete Tóthovej a príslusnikom ozbrojených síl SR. Vďaka patrí 
aj občanom, ktorí sa testovania zúčastnili a prejavili tak záujem o ochranu svojho 
zdravia a svojich blízkych. Verím, že dobré výsledky sú predzvesťou uvoľňovania 
opatrení a postupnému návratu k bežnému spôsobu života. Súčasne ďakujem na-
šim sponzorom Pizza Grande a Janka Mikulášová, ktorí sa postarali o dobré jed-
lo pre všetkých, ktorí sa v Modrom Kameni podieľali na celoplošnom skríningu.“ 

TESTOVACIE SPRAVODAJSTVO PRIPRAVIL KOLEKTÍV REDAKCIE POKROK + MARIAN VLADOVIČ TV MARKÍZA; zdroj údajov: nczi.sk-

PANI PRIMÁTORKA ĎAKUJE
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Len v samotnom meste Veľký 
Krtíš odobrali mestské odberné 
tímy vzorky od takmer tritisíc 
Veľkokrtíšanov. Z 2 939 otes-
tovaných mali pozitívny vý-
sledok len traja (od piatka do 
pondelka). Okrem toho, stále 
odberné miesta v nemocnici a v 
priestoroch veľkokrtíšskeho 
RÚVZ spravili počas deviatich 
dní 4 002 vzoriek, z ktorých bo-
lo 30 detekovaných ako pozitív-
ne. Ako nám povedala asistent-
ka primátora mesta Lucia Zva-
rová, rezervačný systém do 
mestom zriadených odberných 
miest využilo viac ako 55 % 

otestovaných obyvateľov, t. j. 
1635 osôb. 
„Objednávali sa zväčša elektro-
nicky, ale mnohí využili aj mož-
nosť objednať sa telefonicky. 
Technické problémy sme nezaz-
namenali. Vyskytli sa samozrej-
me prípady, že registrovanej 
osobe neprišiel potvrdzujúci e-
mail (občania telefonicky re-
klamovali), ale vždy išlo o zlé 
zadanie e-mailovej adresy v 
rezervačnom systéme, čo bolo 
vždy doriešené,“ dodala L. 
Zvarová. 
Ako ďalej pokračovala, oproti 
jesennému celoplošnému tes-

tovaniu Mesto Veľký Krtíš 
zriadilo menej odberových 
miest. 
„Na jeseň sme pripravili sedem 
odberových miest, v ktorých 
bolo otestovaných 4869 osôb. 
Počas uplynulého víkendu to 
bolo v piatich odberných mies-
tach spomínaných takmer triti-
síc osôb. Nakoľko občania mali 
možnosť dať sa otestovať už od 
18. januára, očakávali sme 
menší záujem zo strany ľudí, čo 
sa aj potvrdilo,“ informovala 
asistentka primátora mesta. 
Napriek tomu, že občania na 
odberných miesta v radoch 

nečakali, a práve to sa poklada-
lo za najväčší problém, sme sa 
opýtali, či by Mesto s odstupom 
času niečo pri organizácii tes-
tovania zmenilo. 
„Záleží od podmienok testova-
nia - možno by sme znížili počet 
OM, ale to by naozaj záležalo 
od toho, aké podmienky tes-
tovania by nastavila vláda. 
Predpokladáme, že keďže sme 
ako okres skončili najlepšie, že 
testovanie u nás v najbližšej 
dobe nebude, prebehne iba tes-
tovanie žiakov pri nástupe do 
škôl. Spôsob ako to budeme 
riešiť ešte nevieme. Zvažujeme, 
že ich pretestujeme prostred-
níctvom vlastného MOM, alebo 
sa dohodneme s nejakou sú-
kromnou MOM-kou, nakoľko 
má vzniknúť v meste nová,“ 
odpovedala v mene Mesta Lu-
cia Zvarová.

Pred zavedením „Covid automatu“ sú okresné výsledky priaznivé 
Čo sa týka priamo výsledkov skríningového testovania, z údajov Mestského úradu vo V. Krtíši sme sa 
v stredu 27. januára dozvedeli, že skríningového testovania sa na území nášho okresu zúčastnilo 21 
993 občanov (účasť 50,8 %), pričom s pozitívnym výsledkom z odberných miest vyšlo 57 ľudí. S pozi-
tivitou na úrovni 0,26 % sme sa tak zaradili do tej „lepšej“ polovice republiky, v ktorej by sa už ploš-
né testovanie konať nemalo. Tzv. Covid automat by mal platiť od 7. februára a na Slovensko by sa 
mal pozerať ako na 79 okresov, v ktorých je rozdielna epidemiologická situácia. V „menej nakaze-
ných“ sa budú opatrenia postupne zjemňovať.

►K 26. januáru 2021 bo-
lo na Slovensku 37 166 
obyvateľov, ktorí sa mo-

mentálne liečia z ochorenia COVID-19, pričom až 3 495 z nich 
je hospitalizovaných v nemocniciach. Vo veľkokrtíšskej nemoc-
nici k tomuto dátumu ležalo osem pacientov, pričom dvaja po-
trebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Naďalej výrazne pribúdajú 
aj obete tohto ochorenia, ktorých bolo na začiatku posledného 
januárového týždňa už takmer 5 200 (4 260 „na covid“, 904 „s 
covidom“). Čo sa týka vakcinácie, zaočkovaných už bolo viac 
ako 103-tisíc Slovákov, no z toho len 10-tisíc v našom kraji.

Testovanie; resp. finančné náklady spojené s ním za okresné 
mesto zhodnotil Ing. JOZEF GALLO, prednosta Mestského 
úradu Veľký Krtíš.

 Pán prednosta, každé mesto 
a obec má zvýšené náklady v 
súvislosti s testovaním svojich 
obyvateľov. Ako je to vo Veľ-
kom Krtíši?  
„Podľa predbežných prepoč-
tov, ktoré máme a týkajú sa do 
konca včerajšieho testovacieho 
dňa (24. 1. 2021 – pozn. red.) to 
vyzerá tak, že nami zriadených 
päť odberných miest tieto vy-
kazovali, čo sa týka počtu otes-
tovaných osôb, rozdielne čísla. 
Teda z piatich odberných miest 
sú tri také, kde náklady presa-
hujú príjem. Zdôrazňujem, že 
si uvedomujeme, že nejde o 
zárobkovú činnosť, ale na 
spomenutých troch odberných 
miestach sú vyššie náklady, ako 
je predpokladaná dotácia zo 
štátneho rozpočtu, ktorý je sta-
novený na 5 eur na testovanú 
osobu. Ďalšie dve miesta sú ta-
ké, ktoré ,,vytiahli“ tento prie-
mer nákladov tesne nad hladi-
nu straty. Jedno z týchto dvoch 
,,nestratových“ miest je také, 

ktoré bolo otvorené aj v pon-
delok. Mesto sa totiž rozhodlo, 
že všetky organizácie, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, vrátane pracovníkov 
úradu a ich rodinných prísluš-
níkov, dostali  možnosť sa otes-
tovať dnes v pondelok 25. 1. 
2021. Preto by sme mohli pove-
dať, čo sa týka testovania, že 
nebudeme stratoví – budeme 
tesne nad hranicou straty.“

 Na základe čoho ste sa roz-
hodli práve pre päť odberných 
tímov?
„Pri zriaďovaní počtu odber-
ných miest na toto ostatné tes-
tovanie sme vychádzali z no-
vembrových údajov a skúseno-
stí, ktoré sme vtedy získali – 
vtedy sme otvorili sedem od-
berných miest. Teraz sme počet 
znížili na päť a aj nad týmto 
počtom sme uvažovali – či ich 
bude veľa či málo. Museli sme 
to riešiť my, lebo nás nezas-
trešila žiadna iná inštitúcia, kto-

rá už mala MOM-ku, a tak sme 
si zriadili vlastnú. Súčasná si-
tuácia je taká, že podľa výsled-
kov Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva Veľký Krtíš 
nebolo v našom meste potrebné 
testovať, ale vyhoveli sme uzne-
seniu Vlády SR, ktoré nám tes-
tovanie odporučilo.“ 

 Je spomenutých päť eur od 
štátu na každý vykonaný test 
podľa Vás postačujúcich?
„Čo sa týka financovania, mô-
žeme jednoznačne povedať, že 
tých päť eur pri nižšom počte 
otestovaných osôb nekryje ná-
klady. Na odbernom mieste 

musia byť zdravotníci, admini-
stratívni pracovníci a musí byť 
vybavené všetkými potrebnými 
technickými a ochrannými po-
môckami, čo vlastne zriadená 
MOM-ka potrebuje a to všetko 
platí mesto a je problematické 
to pokryť z vlastných zdrojov.  
Preto sme na poslednú chvíľu 
uvažovali, že otvoríme menej 
odberných miest, resp. na 
druhý deň ich neotvoríme všet-
ky. Zostali sme však pri alter-
natívne, že odberné miesta zo-
stali otvorené aj na druhý deň, 
hoci záujem o testovanie bol už 
podstatne slabší.“

Aktuálna situácia

Ilustračný záber z testovania z minulého roku.
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Na druhú stránku testovania, dá sa povedať spoza ochranných skafandrov a štítov, sme 
sa prostredníctvom televízneho štábu Markízy pozreli 23. 1. 2021 v prvý deň testovania. 

Pripraviť sa na obedňajšiu prestávku nie je jednoduché 

 MUDr. Vladimír Lukáč mal 
tesne pred obedom dobrú nála-
du a na otázku, ako sa mu pra-
cuje, optimisticky odpovedal: 
,,Ešte nás čaká posledný odber 
a ideme na obed. Nie je ľahké 
pracovať v tomto obleku celý 
deň, ale keď treba, musíme to 
vydržať, je to pre ľudí. Na-
koniec som chirurgom a rúško 
mám počas pracovnej doby stá-
le na tvári, tak ho ani nevní-
mam ako niečo rušivé. Určite 
sa ale aj ja teším na prestávku, 
aby sme sa naobedovali a tro-
chu oddýchli.“ Mgr. Eva Báňa-
yová mala na starosti na 
zriadenom odbernom mieste 
administratívu a teda vypisova-
nie tlačív. Ako povedala, spolu s 
ňou tvorili odberný tím aj 
dvaja zdravotníci, vojak, pra-
covník mestskej polície a ďalší 
dvaja administratívni pracov-

níci. „Snažíme sa pracovať tak, 
aby ľudia nemuseli zbytočne 
čakať. Môžem povedať, že aj 
keď ich chodí dosť veľa, prak-
ticky nikto dlho nečaká. Je to aj 
kvôli tomu, že celé testovanie je 
výborne pripravené a všetko 
detailne zorganizované, za čo 
patrí vďaka pracovníkom 
Mestského úradu vo Veľkom 
Krtíši. Urobili maximum preto, 
aby odbery išli plynule, objed-
naní ľudia nečakali, ale cítili sa 
komfortne ale najmä, aby sa čo 
v maximálnej možnej miere za-
chovala ochrana zdravia. Úp-
rimne musíme povedať, že sa 
všetci tešíme na obednú pre-
stávku, aby sme si vydýchli, 
načerpali trochu sily a mohli 
pokračovať v našej práci tak, 
aby boli všetci spokojní, to vní-
mam ako naše poslanie,“ opísa-
la pre POKROK Mgr. E. Báňa-

yová. Jej kolegyňa - Bc. Jana 
Koreňová nám zase povedala, 
že ľudia na ich odberné miesto 
prichádzali už hneď ráno. „Bo-
lo im avizované, aby prišli mini-
málne päť a maximálne desať 
minút pred zarezervovaným 
termínom.
Sme tu dva odberné tímy a keď 
jeden či druhý mal prestoj, 
hneď sme čakajúcich priebežne 
navzájom vybavovali, aby 
nečakali dlho a netvorili sa ra-
dy. Do sobotného obeda sme sa 
s pozitívne testovanou osobou 
nestretli, no naďalej musíme 
byť ostražití a dôkladne sa 
chrániť, skrátka byť zodpoved-
ní. V ochrannom oblečení je 
veľmi teplo, potíme sa a veľmi 
ľutujem tých, ktorí majú navy-
še aj okuliare, lebo im to ešte 
viac sťažuje situáciu rosením 
skiel. Príprava na testovanie si 

vyžiadala niekoľkodňovú príp-
ravu - čas a úsilie všetkých zú-
častnených. Dneska sme tu od 
včas rána, preto sme si museli 
zariadiť súkromné povinnosti 
tak, aby sme sa plne mohli ve-
novať testovaniu. Ja to mám je-
dnoduché, lebo mám skvelého 
manžela, ktorí sa zodpovedne a 
vzorne postará o našich chlap-
cov. Dokonca sme dali bokom 
aj mobily, aby nás nerozptyľo-
vali. V testovacom tíme som už 
po druhýkrát aj kvôli tomu, že 
som typ, ktorý rád pomáha ľu-
ďom, čo priam považujem za 
svoju povinnosť. Hovorím si, že 
kvôli tomu musím zniesť aj to, 
že sa potím a je mi nepohodlne. 
Prajem si, aby táto zlá situácia 
bola už čím skôr za nami. My 
všetci to môžeme ovplyvniť na-
šim zodpovedným správaním a 
dodržiavaním nariadení. Ako 
pedagóg by som bola rada, ke-
by sme sa už vrátili do škôl, a 
ako študentka na SPU v Nitre, 
kde študujem v poslednom roč-
níku odbor Výživa ľudí, si pra-
jem zmiernenie situácie pandé-
mie koronavírusu, aby sme sa 
mohli slobodne bez obmedzení 
stretávať. Ale to ešte musíme 
vydržať,“ podelila sa o svoje 
pocity Bc. J. Koreňová.

Aj v testovacích štáboch pracujú ľudia, ktorí majú svoje ľudské potreby – musia jesť, piť a od-
skočiť si aj na potrebu. Ako to zvládali, sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť na odbernom 
mieste v ZŠ na Nám. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, kde testovali MUDr. Mirko Trojčák a MUDr. 
Vladimír Lukáč s pomocníkmi.

Pri rozhodovaní o nedávnom 
skríningovom testovaní za-
znievali z odborných kruhov 
hlasy, ktoré volali po väčšej po-
zornosti na plošné očkovanie, 
ako na testovanie. Podľa Ná-
rodnej stratégie očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 je 
potrebný podiel zaočkovanej 
populácie určený na minimálne 
60 %, čo je približne 3,3 milió-
na Slovákov. Vakcinácia by sa 
mala konať najprv v 25 mies-
tach, neskôr, podľa počtu dove-
zených vakcín, v 79 miestach. K 

25. januáru bolo na Slovensku 
zaočkovaných zatiaľ len tak-
mer 100-tisíc občanov. Týmto 
tempom by sme sa k želanému 
stavu dostali v druhej polovici 
roka 2023.
To, že rýchlosť vakcinácie treba 
zvýšiť, si uvedomuje aj vedenie 
Banskobystrického samospráv-
neho kraja. Kraj preto štátu 
navrhol, že je schopný spolu s 
25 očkovacími tímami pri va-
kcinácii pomôcť. „Rovnako sa 
BBSK predbežne dohodol s ne-
mocnicami v Banskej Bystrici a 

v Lučenci, ktoré sú určené pod-
ľa Stratégie očkovania MZ SR 
ako vakcinačné centrá, na 
skladovaní už dnes dostupných 
vakcín od spoločnosti Pfizer / 
BioNTech. Uvedené nemocnice 
by sa tak stali distribučnými 
centrami pre jednotlivé ambu-
lancie, ktoré môžu vakcínu 
uchovávať pri nulovej teplote 
po dobu maximálne piatich 
dní,“ informoval kraj prostred-
níctvom tlačovej správy z 25. 
januára. „S návrhom krajskej 
očkovacej stratégie a žiadosťou 

o usmernenie a spoluprácu sme 
sa minulý týždeň obrátili na 
ministerstvo zdravotníctva. Za-
tiaľ nemáme žiadnu reakciu, 
ale veríme, že ministerstvo 
podanú pomocnú ruku neod-
mietne. Ďakujeme všetkým 
lekárom, ktorí na našu výzvu 
zareagovali, aj nemocniciam, 
vďaka ktorým sa podarilo vy-
riešiť skladovanie už dnes do-
stupných vakcín,“ povedal pod-
predseda BBSK Ondrej Lun-
ter.
Lekár Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja Jozef 
Botka zároveň zdôraznil, že 

BBSK je pripravený pomôcť s očkovaním

Testovanie si vyžaduje  sústredenie a veľkú empatiu s testovanými, preto je normálne, že v testovacích tímoch vznikajú priateľstvá. 

(Pokračovanie na str.7)
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Azda niet na Slovensku nemoc-
nice, ktorá by sa kvôli korone 
neborila s väčšími, alebo menší-
mi problémami. V niektorých 
to vyzeralo a ešte stále vyzerá 
veľmi vážne, ale obyvateľov 
nášho okresu zaujíma hlavne 
to, čo sa deje v našej nemocnici, 
kde stále platí zákaz návštev.   

 Pán riaditeľ, aké opatrenia 
prijala vaša nemocnica v súvis-
losti s ochorením COVID 19 od 
vypuknutia pandémie?  
,,V prvom rade sme pred každý 
vchod do nemocnice nainštalo-
vali prístroj na bezdotykovú 
dezinfekciu rúk. Podľa naria-
denia MZSR sme zrušili náv-
števy. Od začiatku pandémie 
máme v našej nemocnici pri 
vstupe triáž, kde sa kontrolujú 
všetci, ktorí vstupujú do ne-
mocnice, či už idú na vyšetrenie 
alebo ambulanciu. Kontroluje 
sa telesná teplota, vypisuje sa 
dotazník na COVID - 19 a kaž-
dý pacient v nemocnici má uro-
bený antigénový test. Všetci za-
mestnanci, pacienti a klienti sú 
testovaní antigénovými testami 
každých 7 dní, prípadne PCR 
testami.“ 
 Koľko lekárov, zdravotných 
sestier a ostatného nemocničné-
ho personálu už prekonalo CO-

VID-19, a ako ste riešili za-
stupovanie zdravotníckeho per-
sonálu?  
,,V našom zdravotníckom za-
riadení prekonalo COVID 19 -  
33,33 % personálu a zastupo-
vanie sme riešili s personálom 
celej nemocnice.“  
 Máte zmapované, koľko ľudí 
na COVID - 19 vo vašej nemoc-
nici už umrelo? 
,,V našom zdravotníckom za-
riadení umrelo na COVID 19 -  
29 ľudí.“  
 Je nám to veľmi ľúto. Vieme, 
že istý čas boli zrušené jednotli-
vé oddelenia v nemocnici, ako 
je to v súčasnosti, ktoré oddele-
nia  plne fungujú, a kde sú 
nejaké obmedzenia? 
,,Niektoré oddelenia boli v našej 
nemocnici dočasne uzavreté a 
to oddelenie vnútorného lekár-
stva – interné oddelenie. Mo-
mentálne ideme v režime akút-
nych stavov, tak ako ostatné ne-
mocnice. V rámci nariadenia 
MZSR  sú plánované operácie 
dočasne pozastavené. Na každé 
vyšetrenie musí mať pacient k 
dispozícii negatívny test na CO-
VID -19 nie starší ako 3 dni.“ 
 Ako je to s obvodnými a od-
bornými lekármi, ktorí majú 
ambulancie priamo v priesto-
roch VšNsP, n.o., V. Krtíš – ako 
je zabezpečená hygiena a 
ochrana pacientov zvonku, a 
tiež zdravotníckeho personálu, 
aby sa do nemocnice ani z nej 
neroznášala nákaza? 
,,Obvodní a odborní lekári, 
ktorí majú ambulancie priamo 
v nemocnici, sú samostatne po-
skytujúci zdravotnú starostli-
vosť a je ich povinnosťou za-
bezpečiť ochranu pre seba a 
pacientov. Pri vstupe ja nain-

štalovaný prístroj na bezdoty-
kovú dezinfekciu rúk.“ 
 Nemocnice  na základe poky-
nu ministerstva zdravotníctva 
mali reprofilizovať niekoľko lô-
žok, koľko to bolo vo vašej ne-
mocnici, a či ich máte vytvore-
né, resp. s koľkými prístrojmi 
na umelú pľúcnu ventiláciu po-
máhate pacientom na COVID-
19? Je na týchto oddeleniach 
určite sprísnený režim. Ak áno, 
aký?  
,,Naša nemocnica reprofilizova-
la spolu 19 lôžok aj so stavebný-
mi prácami. Disponujeme 4 
prístrojmi  na umelú pľúcnu 
ventiláciu (UVP) pre COVID-
19 pozitívnych pacientov. Ďalšie 
prístroje na UPV máme k dis-
pozícii pre necovidových pa-
cientov. Dodržiavame sprísne-
ný režim – tak ako to vidíte aj v 
televízii. Každý zamestnanec 
má k dispozícii a používa 
ochranné pracovné pomôcky – 
ochranný  odev, špeciálne rúš-
ka, okuliare, štíty, rukavice a na 
nohách špeciálne návleky. Po-
trebujú čistý a špinavý filter, 
pretože v jednom sa obliekajú a 
v druhom sa vyzliekajú.“  
 Aká je v súčasnosti situácia v 
nemocnici, koľko zdravotníc-
kych pracovníkov máte v 
karanténe a koľko máte voľ-
ných kapacít – lôžok pre pa-
cientov s kovidom? 
,,V karanténe máme 12 
zdravotníckych pracovníkov k 
dnešnému dňu. Nakoľko je si-
tuácia všade vážna, počet obsa-
dených lôžok sa mení každú 
chvíľu. Naša nemocnica je sub-
jektom hospodárskej mobilizá-
cie, takže si vzájomne vypomá-
hame s inými nemocnicami na-
vzájom. Momentálne máme v 

nemocnici z iných okresov 4 pa-
cientov.“ 
 Vykonávajú sa na od-
deleniach akútne alebo aj plá-
nované operácie? 
,,Iba akútne operácie.“ 
 Má vaša nemocnica dostatok 
ochranných a hygienických po-
trieb? 
,,Áno. V súčasnosti máme do-
statok špeciálneho zdravotného 
materiálu a ochranných pra-
covných pomôcok. Sú však veľ-
mi drahé.“ 
 Stále je možné sa dať na 
mobilnom odberovom mieste 
otestovať bezplatným antigé-
novým testom? Realizuje vaša 
nemocnica aj PCR testy objed-
naným pacientom? 
,,Áno.“  
 Vaši zdravotníci sú v prvej lí-
nii s bojom s koronavírusom – 
majú aspoň zvýšené finančné 
ohodnotenie za svoju náročnú 
prácu, keď sú vystavení veľké-
mu riziku nakazenia?  
,,Áno, sú odmeňovaní v zmysle 
zákona.“  
 Veľkokrtíšska nemocnica má 
smutné prvenstvo – umrela 
prvá zdravotná sestra, ktorá sa 
nakazila na COVID-19 – a s 
akými pocitmi ste to prijali vy 
osobne, ako štatutárny zástup-
ca nemocnice, aj ako človek? 
Čo ste vyjadrili rodine zosnulej 
Janky Backovej?
,,Rodine zosnulej som vyjadril 
úprimnú sústrasť. Zasiahlo ma 
to tak ako každého, kto ju po-
znal trošku bližšie, nakoľko sa 
jednalo o veľmi svedomitú a 
pracovitú zamestnankyňu, kto-
rá si plnila príkladne svoje pra-
covné povinnosti, bola medzi 
kolegami na pracovisku obľú-
bená, a aj z tohto dôvodu bude 
našej nemocnici veľmi chý-
bať.“  
 

Naša nemocnica robí všetko pre zvládnutie pandémie

- Pripravila: 
- R. HORNÁČEKOVÁ -  

rýchlosť, akou budeme oč-
kovať, je kľúčová na zvládnu-
tie pandémie. „Ak platí prezen-
tovaný harmonogram dodávok 
jednotlivých vakcín na 
Slovensko, tak najne-
skôr od apríla musíme 
počítať okrem už spo-
mínaných 25 očkova-
cích tímov aj s vytvore-
ním veľkokapacitných 
očkovacích centier. Na 
BBSK sme pripravili 
základnú predstavu, 
ako by tieto veľkokapa-
citné očkovacie centrá 

mali vyzerať. Táto predstava 
vychádza z dnes dostupných 
hygienických štandardov, ktoré 
definujú metre štvorcové po-
trebné pre čakacie i ambulant-
né priestory. Komplexný mate-

riál, ktorý by podobné nároky 
definoval špecificky pre oč-
kovacie centrá, zatiaľ z úrovne 
štátu spracovaný nie je,“ pove-
dal Jozef Botka.
Župa sa s týmito podkladmi 

obracia aj na jednotlivé 
mestá v kraji, aby vyty-
povali a ponúkli svoje 
priestory pre zriaďova-
nie takýchto veľkoka-
pacitných centier.
Momentálne sa v rámci 
kraja očkuje len na 
dvoch očkovacích mies-
tach vo FNsP v Banskej 
Bystrici a v nemocni-

ciach v Rimavskej Sobote a v 
Žiari nad Hronom. pričom 
tieto sú v priemere schopné za-
očkovať asi 250 ľudí denne.
Aktuálne je spustená tretia z je-
denástich fáz očkovania. V 
rámci nej môžu cez web koro-
na.gov.sk alebo telefonicky na t. 
č. 0800 174 174 požiadať o za-
očkovanie ľudia starší ako 75 
rokov. V piatej fáze sa dostanú 
na rad ľudia so závažnou 
chorobou bez ohľadu na vek, v 
7. fáze zase učitelia nad 55 ro-
kov (mladší učitelia v 9. fáze) a 
populácia medzi 18 až 45 rokov 
sa bude očkovať v poslednej 
jedenástej fáze.

Riaditeľ nemocnice 
Ing. PAVEL BARTOŠÍK. 

(Dokončenie zo str. 6)

Grafický návrh očkovacieho centra BBSK.
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O novej knihe nášho modrokamenského rodáka Jána Fekete – Apolkina 
Na čiernobielom obale knihy snehobielo svieti jej názov BALADA 
O POLÁRII. Pod ním je záplava jemných škvrniek od fialovej, 
rôznych odtieňov modrej až po bielu ako Mliečna cesta pod notic-
kou na zadnej strane obalu.

Vážený Majstre, gratulujem k vydaniu tohto krásneho diela a ďa-
kujem. Verím, že budúcnosť nám bude priaznivo naklonená a bu-
deme môcť čítať ďalšie tituly z Vášho pera. S úctou Eva Šoóšová. 

Knihu vydalo Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 
spol. s r. o. Bratislava v roku 2020. 

Zo série Strážcovia pobrežia, 2. diel. Autor: 
Dani Pettreyová. Vyšla vo vydavateľstve 
i527.net na 368 stranách. Cena: 12,90 EUR. 

Keď si nehoda vyžiada život pracovníka na 
ropnej plošine, vyšetrovatelia pobrežnej 
stráže letia na miesto udalosti 61 km od po-
brežia. Napätie na palube plošiny sa stup-
ňuje a smrť číha na každého. Environmen-
tálni aktivisti sa vyhrážajú, že urobia všetko preto, aby zabránili 
tomuto „moru životného prostredia“ pokračovať v práci. Medzi-
tým na palube kolujú zvesti o nehode a kliatbe číhajúcej v hlboči-
ne pod nimi. Z montážnych záznamov vyplýva, že k úmrtiu nedo-
šlo náhodou. Čo ak toho muža zabil niekto z aktivistov alebo, čo je 
ešte desivejšie, člen jeho vlastnej posádky? Vyšetrovatelia vypoču-
jú podozrivých osôb a zároveň si vyjasniť vlastnú strastiplnú mi-
nulosť a vzájomné puto, ktoré ich spája. Vo chvíli, keď sa už zdá, 
že prípad odhalia, do-
stávajú zlú správu: ich 
smerom sa ženie 
tropická búrka. Zostá-
vajú sami, odrezaní od 
akejkoľvek pomoci – 
presne tam, kde ich 
vrah chce mať. Pokra-
čovanie série Strážco-
via pobrežia je roman-
tický napínavý román 
s niekoľkými zápletka-
mi. 

Knihy na dlhé zimné večery 

 Citujem ju celú: ,,Končia 80. 
roky minulého storočia a vyso-
koškolák Ľubo prežíva svoju 
prvú veľkú lásku. Postupne 
však zisťuje, že jeho Zuna, ne-
obyčajne pekná študentka 
strednej školy, má veľmi ďale-
ko k ideálnej Polárii, ktorú si 
kedysi vysníval. Chvíľky eufó-
rie striedajú dlhé chvíle neis-
toty a sklamania. No nielen 
Ľubova láska má niekoľko tvá-
rí. S pádom starého režimu pa-
dajú ďalšie masky a hra na do-
konalosť sa končí. Cez mozai-
ku pocitov a zážitkov dvadsať-
ročného zaľúbeného chlapca 
nazeráme do života v 80. ro-
koch, ktoré na záver poznačí 
novembrová revolúcia v roku 
1989. Tá zmenila veľa vecí, no 
túžba po láske a citovom napl-
není zostáva vždy a všade rov-
naká.“ 
Tieto slová sú také výstižné, že-
by neoblo potrebné ďalších, 
aby kniha zaujala, no, milí čita-
telia POKROKU, žiada sa mi 
podeliť sa s vami so svojimi po-
strehmi, ktoré s ňou súvisia.  
Pred pätnástimi rokmi som 
čítala zbierku Jána Fekete 
Apolkina Romanca o ehylte (r. 
vyd. 1984), v ktorej ma očaril 
Príbeh z Vivaldiho hudby. Ob-
javuje sa v ňom vybájená 
mimozemšťanka Polária, než-
ná a nevinná s ružovými vlas-
mi, ktoré ožarujú jej celú po-
stavu vábnym leskom, s ruka-
mi krehkými ako dúha. V 
očiach jej svieti slnko, na jej 
planéte sa hovorí hudbou, pre-
to ju mladý pozemšťan učí po-
znávať hudbu v štebote vtáčat. 
Ukazuje jej les, z ktorého 
tmavomodrých hlbín vychádza 
slnko. ,,Tu začína svietiť zem. 
Tu je prameň jej čistoty,“ – po-
vedala Polária. Očarený 
mladík jej nemohol prezradiť, 
že ten les je len prísne kontrolo-
vanou rezerváciou. Polárii sa 
páčili lúka, kvety, kone a hlav-
ne, že pozemšťania ešte stále 

majú srdce a môžu ho počúvať. 
Na svitaní zbadala rieku, v kto-
rej tečie tma. Sklamaná kráča-
la k vode, nebolo možné zadr-
žať ju. ,,Aj v tej musí byť pek-
ne. Pekne ako na zemi.“ Keď 
ju pohltila voda, navôkol sa 
rozžiarilo zelené svetlo. Rieka 
sa v tú chvíľu očistila a všade sa 
rozhýbal utajený život známy z 
detských spomienok. Všetko 
splývalo do jednoduchej meló-
die pradávneho života. ,,V tom 
obdivuhodnom očarení sa mi 
zazdalo, že počujem Vivaldiho 
hudbu, do ktorej mi niekto 
cudzí šepká smútok za Polári-
ou.“ 
Teda vybájená Polária bola do-
konalosť sama a túto do-
konalosť hľadal románový hr-
dina Ľubo vo svojej prvej láske 
Zune. Má veľmi široké spek-
trum záujmov, v ktorom je za-
hrnuté dianie doma i vo svete, i 
na hviezdnej oblohe. Všetkému 
sa snaží prísť na koreň. Popri 
náročnom štúdiu má množstvo 
aktivít a všetko zvláda, lebo to 
jednoducho robí rád. Ľubo je 
taký ako bájny Polárius, proste 
je dobrým človekom. 
V románe možno nájsť rôzne 
podoby lásky. Sú ako pestré 
kvety, byliny pre krásu, pre úži-
tok, v plodoch niektorých do-
zrieva jed. Mimoriadne činoro-
dý chlapec si občas potrebuje 
prečistiť hlavu, oslobodiť my-
seľ od neprestajného toku myš-
lienok na neláskavú lásku. Má 
na to dobrý liek – futbal. 
Spomenul si, čo povedal slávny 
Pelé: ,,Pre mňa je futbalová 
lopta plniacim perom, ktorým 
možno písať básne.“ Futbal 
Ľubovi pomáhal oddýchnuť si, 
udržať si kondíciu, zabudnúť 
na vážnejší problém. Navyše 
mu prinášal ešte jednu výhodu. 
Vďaka nemu sa ocital v stroji 
času, ktorý ho prenášal do det-
stva, bol pre neho najkrajšou 
zábavkou. Mojím strojom času 
sa stala celá táto kniha. Čítala 
som o Ľubovi a v mojej mysli 
sa rojili spomienky na detstvo, 
na prvé lásky, vstup do do-
spelosti a všetko, čo s tým sú-
visí, na rodičov, rodné mesto, aj 
politické zmeny, ktoré sa udiali 
odvtedy, ako som začala vní-
mať svet. Viackrát som čítala 
výroky múdrych ľudí, že na 

minulosti nič nezmeníme, treba 
sa venovať tomu, čo je dnes, len 
to je naše, čo sa deje práve v 
tejto chvíli. No, spomínam si. 
Veď vďaka tomu, čo sme preží-
vali, sme takí, akí sme. Nechce-
me zabudnúť na mojich najd-
rahších, ktorí už nie sú so 
mnou, ani na radosti, ani na 
smútok. Táto kniha je pre mňa 
ako test pamäti, ktorý ma ubez-
pečil, že napriek mojim rokom 
to nie je so mnou až také zlé. 
Aj táto kniha potvrdzuje, že jej 
autor je skutočným, vynikajú-
cim majstrom slova. Jeho roz-
právačský štýl je pútavý, dej 
plynie s ľahkosťou, prirodzene, 
je v ňom krása poézie, múdrosť 
aj vtip. Všetko je také pravdivé, 
uveriteľné a úprimné, ale aj sil-
né, nie je v tom iba nádej, ale aj 

viera: ,,Máš krásne oči,“ pove-
dala Angelika. ,,Áno? Ďaku-
jem. To preto, že vidia teba.“ 
,,Vonku bola ešte tma, ale v 
Ľubovej duši už začalo vychá-
dzať slnko. Ešte bolo maličké, 
také maličké, že by ho prekryla 
svätojánska muška, drobulinká 
pozemská bytôstka, ktorá sa 
pripomína svetu vlastným svet-
lom.“ 

 

Neúprosná hlbočina

Neúprosná hlbočina
MENO

ADRESA

            Súťažný kupón o knihu
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Tibor Ďuriš sa narodil 26. ok-
tóbra 1946 v Modrom Kameni 
v časti mesta Járok. Otec Ján 
bol murár, činorodý včelár a 
dlhé roky kostolník v miestnom 
rímsko-katolíckom kostole. Je-
ho najstarší syn Štefan temer 
celý život zasvätil letectvu. 
Hovorí sa o ňom, že ako letecký 
inštruktor učil lietať Vladimíra 
Remeka, prvého českosloven-
ského kozmonauta. 
Prostredný syn Ján pár rokov 

pracoval na Okresnom národ-
nom výbore v Modrom Kame-
ni a po roku 1960, keď bol 
okresný úrad zrušený, v Lučen-
ci. Niekedy na konci 60-tych ro-
kov sa presťahoval do Banskej 
Bystrice, odkiaľ dochádzal do 
Slovenskej Ľupče, kde pracoval 
v Biotike. Po skončení základ-
nej školy v rodnom meste Tibor 
Ďuriš absolvoval Strednú 
elektrotechnickú školu v Ban-
skej Bystrici. Po tom ako sa je-
ho sused, spolužiak a veľký ka-
marát z detstva Jozef Ilenčík 
stal vedúcim pracovníkom od-
delenia kozmickej fyziky na 
ÚEF SAV v Košiciach s odlú-
čeným pracoviskom na Lom-
nickom štíte, prijal jeho ponu-
ku zamestnať sa v exkluzívnom 
pracovisku. 
Tu mal na starosti obsluhu a 
údržbu moderného supermoni-
toru NM – 64, ktorý slúžil na 
registráciu neutrónovej zložky 
sekundárneho kozmického žia-
renia.

Začiatky bádania
 na Antarktíde 
V roku 1967 v Moskve vznikla 
prvá organizácia socialistických 
štátov zameraná na výskum 
kozmického priestoru. V roku 
1970 zmenila názov na Inter-
kozmos. Členmi organizácie 
boli ZSSR, Maďarsko, Bulhar-
sko, Kuba, Mongolsko, NDR 
(Nemecká demokratická re-

publika), Poľsko, Vietnamská  
socialistická republika a ČSSR. 
Práve vďaka Interkozmosu 
vzlietol do kozmu Vladimír 
Remek, prvý kozmonaut z iné-
ho štátu ako boli kozmické a 
politické veľmoci ZSSR a USA. 
Po otcovi, vysokom dôstojní-
kovi čs. armády, slúžiacom v 
Čechách, bol Slovák. Súčasťou 
vedeckého programu letu boli 
aj astrofyzikálne pozorovania v 
Antarktíde. Do tohto programu 

boli košickí astronómi zapojení 
už v roku 1968. Väčšina vý-
skumu prebiehala v sovietskej 
vedeckej stanici Vostok, umiest-
nenej v nadmorskej výške 3488 
metrov, blízko južného magne-
tického pólu.
Dvadsiateho októbra 1978 z 
prístavu v Odese vyplávala k 
Antarktíde loď Baškirija. Na 
palube prevážala účastníkov 
24. sovietskej vedeckej expedí-
cie s cieľom skúmať kozmické 
žiarenie. Jedným z jej členov 
bol aj Modrokamenčan Tibor 
Ďuriš. V Košiciach ho nevyb-
rali náhodou. Približne v tom 
čase sovietsky spisovateľ Sanin 
napísal knihu Sedemdesiat 
stupňov pod nulou, ktorá sa 
odohráva v náročných až 
ponorkových podmienkach 
jednej antarktickej vedeckej 
stanice. Jeden z jej hrdinov v tú 
istú chvíľu skonštatoval: ...“ je 
veľa vysokoškolákov, ktorí 
majú iba stredný rozum.“ S Ti-
borom Ďurišom to bolo na-
opak, lebo ako stredoškolák 
disponoval vysokoškolským 
rozumom, časom sa vypracoval 
na jedného z najerudovanejších 
technických pracovníkov. 

Vďaka práci v zemi 
ľadu  celebritou  

Po návrate z Antarktídy sa Ti-
bor Ďuriš stal mediálne naj-
známejším Slovákom. Hovoril 
v rozhlase, neobišli ho ani te-
levízne štáby, nebolo denníka, v 
ktorom by sa o ňom nepísalo, 
pozornosť mu venovali aj v 

časopisoch a absolvoval množ-
stvo besied v základných a 
stredných školách. Pozornosti 
neunikol ani doma a jeho okolí. 
Ružena Hornáčeková urobila s 
ním rozsiahly rozhovor, ktorý 
bol publikovaný v Novohrad-
ských novinách č. 1 z roku 
1990. Príspevku dala titulok 
Novohradský Amundsen. Odci-
tujeme z neho úvodnú časť: 
„ Z republiky som odletel 28. 
októbra 1978 do Moskvy, od-
tiaľ vlakom do Odesy, kde na 
nás čakala loď Baškirija. Sa-
motná cesta trvala tri mesiace. 
Plavili sme sa cez Čierne more, 
Egejské more, popri Dardane-
lách a Bospore. Zo Stredozem-
ného mora sme sa dostali cez 
Gibraltár. Odtiaľ bolo po našu 
prvú zastávku v Las Palmos na 
Kanárskych ostrovoch asi 1200 
kilometrov. Ďalšiu zastávku 
sme mali v Recife v Brazílii a 
potom v Uruguaji... Potom sme 
to mali nasmerované už priamo 
do Antarktídy. Kvôli ochoreniu 
jedného člena posádky sme 
mali naplánovanú zastávku v 
Austrálii. Naša loď okrem čle-
nov expedície viezla vo svojich 
útrobách zásoby pre sovietske 
výskumné stanice. Najskôr sme 
sa zastavili na základni Bellin-
ghausen, pomenovanej podľa 
vedúceho ruskej expedície, kto-
rá v rokoch 1819 – 21 obop-
lávala Antarktídu a objavila 
ostrov sv. Petra a Alexandrove 
ostrovy. Vykladali sme aj na 
ďalších staniciach Novolaza-
revskej, Molodežnej a na stani-
cu Mirnyj nás previezli Poliaci 
na helikoptérach. 
Odtiaľ desaťhodinovým letom 
sme sa dostali na materskú 
stanicu Vostok. Tá leží pri 
geomagnetickom póle. Tu 
musím pripomenúť, že Antar-
ktída má päť pólov: zemepisný, 
geomagnetický, magnetický, 
pól nedostupnosti a pól zimy.“

( Zo života polárnika a astronóma Tibora Ďuriša)
Štvrťstoročie  sledoval tep vesmíru

Podľa Františka Keleho, slovenského spisovateľa a cestovateľa, do roku 2005 navštívilo Antarktídu 
len 13 obyvateľov Slovenska. Historicky prvým bol český astronóm Antonín Mrkos, ktorý žil a 
pracoval v observatóriu na Sklanatom plese vo Vysokých Tatrách. V sovietskej výskumnej stanici pô-
sobil v rokoch 1957 – 59 a potom ešte v rokoch 1961 – 63. Historicky druhým bol Teodor Pintér, 
pracovník observatória v Hurbanove. Pintér bol maďarskej národnosti, až tretí v poradí, TIBOR 
ĎURIŠ, mal slovenský pôvod. Na Antarktíde pracoval v rokoch 1978 - 80.

- PaedDr. JÁN FEKETE – 

TIBOR ĎURIŠ, 
v poradí tretí Slovák

na Antarktíde.  

Cestou na Antarktídu.

Večný ľad a sneh.

(Pokračovanie 
v budúcom čísle)
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Hráči FK Bušince sa zo zná-
mych dôvodov so svojim kama-
rátom a trénerom nemohli ani 
poslednýkrát rozlúčiť, čo ich 
smútok ešte znásobilo. 
“Tibor Rácz bol trénerom muž-
stva dorastu a dospelých. Počas 
jeho pôsobenia mužstvo doras-
tu dvakrát postúpilo do V. ligy, 
kde dosahovalo výborné vý-
sledky. Hráči ho mali radi a 
niekedy bol akoby ich otcom,“ 
povedal o ňom jeho syn Tibor 
Rácz. Ako pokračoval, napriek 
čerstvým šiestim krížikom na 
chrbte či zdravotným problé-
mom vykonával funkciu tréne-
ra s radosťou, tešil sa z každej 
jednej výhry, ale uspokojil sa aj 
s remízou. 
„Keď mu už zdravotný stav 
nedovoľoval vykonávať fun-

kciu trénera, ostal naďalej čle-
nom výkonného výboru a ver-
ným fanúšikom bušinského fut-
balového klubu. Podporoval 
svojich bývalých zverencov na 
každom jednom futbalovom 
stretnutí. Tešil sa, ako jeho sy-
novia a vnuci hrajú na ihrisku, 
fandil im,“ hovorí syn Tibor. 
René Račko, ktorý hrával za 
FK Bušince a teraz trénuje 
dorast a žiakov, o T. Ráczovi 
povedal: „Bol to tréner, ktorého 
mal každý rád. Síce bol prísny, 
ale vždy bol usmievavý a aj 
dobrosrdečný.“ 

Filip Kollár, ktorý dnes trénuje 
bušinskú prípravku, si na neho 
zaspomínal takto: „Vždy veľmi 
rád spomínam na chvíle, kedy 
sme si T. Ráczom, niekedy aj 
štyrikrát do týždňa, chodievali 
zahrať futbal na malé bránky. 

Musím sa priznať, že počas 
týchto zápasov som sa od neho 
mal čo učiť. Žiaľ, choroba mu 
už neskôr nedovolila hrávať s 
nami ďalej, ale napriek všetké-
mu bol stále veľký fanúšik fut-
balu. Vždy bol vysmiaty a ta-
kýchto ľudí je dnes už málo.“ 
F. Kollár si myslí, že aj preto, 
pre jeho pozitívnu náladu, si 
získal veľa ľudí. 

„Viem, že miloval svoju rodinu 
a staral sa o ňu ako len mohol. 
Bol príkladným manželom, ot-
com a starým otcom,“ dodal o 
zosnulom Tiborovi Ráczovi Fi-
lip Kollár.

Futbalový klub Bušince prišiel o významnú osobnosť 
Nie nadarmo sa hovorí, že všetci športovci sú jedna veľká rodina. Obzvlášť to platí o športovcoch, 
ktorí sa v rámci jedného mužstva stretávajú na športoviskách takmer každý deň. Spolu s trénermi 
sa výborne poznajú, vedia sa porozprávať, navzájom sa rešpektujú, na ihriskách si pomáhajú. Šport 
má preto nielen pozitíva v tom, že z vás robí zdravšieho človeka, ale naučí vás i správaniu v kolektí-
ve, kde jeden ťahá za druhého, úcte i pokore. Spoluhráči spolu slávia i smútia. Bohužiaľ, pred nie-
koľkými týždňami spolu smútili futbalisti z Bušiniec. Ich veľkú športovú rodinu totiž 14. decembra 
2020 navždy opustil ich tréner a funkcionár TIBOR RÁCZ.

Tibor Rácz bol skvelým starým otcom. Takto si na jeho lásku 
bude navždy pamätať vnučka Šarlotka.

TIBOR RÁCZ sa narodil sa 11. marca 1960 v Pôtri. 
Pracoval na miestnom MNV ako šofér, tiež na miest-
nom JRD a ako strážnik na Kompresorovej stanici vo 
Veľkých Zlievcach a neskôr v Kvetozeli. Keď mu 
zdravotný stav nedovolil pracovať išiel na invalidný  
dôchodok. 
Futbalu sa venoval už od útleho veku, najviac sa mu darilo v Jab-
lonci nad Nisou kde aj študoval. Tam si zahral aj druhú Česko-
slovensku ligu. Venoval sa trénovaniu, a to hlavne mládeže, keďže 
práca s mladými rastúcimi futbalistami ho napĺňala najviac, ale 
trénoval všetky vekové kategórie FK Bušince. Jeho najväčšia 
záľuba bola rodina, ktorú miloval. V minulosti sa aktívne venoval 
stolnému tenisu a atletike, pričom dvakrát dokonca zabehol aj 
maratón.

Prezidentka FK Bušince Marta Račková a člen výboru 
Ing. Peter Libiak s Tiborom Ráczom dlhé roky spolupracovali. 

Tibor Rácz, syn zosnulého 
a tréner dospelých aj dorastu. Všetci vnuci T.  Rácza hrajú futbal (zľava) Dalibor, Tibor, Karol, Marcel a najmladší Kristiánko.

„Odišiel človek, ktorý sa už nikdy nevráti, 
ale zanechal nám tu po sebe výsledky práce, 

ktorú vykonával pre spoločné dobro nášho klubu.“
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Futbal v Bušinciach zažíva prajné 
roky. V aktuálnej sezóne zimujú 
FK Bušince v strede tabuľky a 
nebyť dvoch tesných prehier s 
Modrým Kameňom a Kamennými 
Kosihami v posledných dvoch zá-
pasoch, mužstvo dospelých mohlo 
pokojne zimovať v najlepšej trojke 
súťaže. Veľmi dobré výsledky do-
siahlo toto mužstvo aj v sezóne 
2019/2020 a najmä v úvode sezóny 
bolo považované za „čierneho 
koňa“ 6. ligy.
Miestny klub pracuje vo veľkej 
väčšine s odchovancami, ktorí v 
Bušinciach hrávajú od najmladších 
kategórií. Vďaka tomu, že tvoria 
dobrú partiu v šatni a že sa, viacerí 
hráči navzájom už niekoľko rokov 
veľmi dobre poznajú, na ihrisku to 
prináša želanú odozvu. Ich dobré 
výkony v aktuálnej sezóne napo-
dobňujú aj žiaci. Tí ovládli jesennú 
časť aktuálnej sezóny a po siedmich 
odohraných zápasoch, z ktorých 
prehrali len jeden, sú na čele okres-
nej žiackej futbalovej ligy. Okrem 
mužstva žiakov sa počas roka na 
miestnom ihrisku s loptou preháňa-
jú aj ich starší kamaráti z dorastu, 
ale i najmladší futbalisti z príprav-
ky, ktorí síce nastupujú pod hlavič-
kou OFK Olováry, ale časť kádra 
tvoria mladučké talenty práve bu-
šinského futbalu. Vedeniu klubu a 
trénerom treba zatlieskať i preto, 
že nestavajú všetko len na jednu 
kartu, a nesústredia sa len na muž-
stvo dospelých, ale už niekoľko ro-
kov sa významne venujú práve 
mládeži. O tom môžu niektoré klu-
by nielen 6. ligy, ale i krajských 
súťaží len snívať.
 

Neúnavná 
práca 

s mládežou

Alexander Račko, 
bývalý prezident FK Bušince.

-ŠK-

Starosta Bušiniec Ing. Zoltán Végh s manžel-
kou Csillou na výročnej schôdzi FK Bušince.  
Dole najstarší fanúšik bušinského futbalu, vy-
še 90-ročný Jozef Makši, nevynechal ani jeden 
domáci zápas Bušinčanov a na mnohé mimo 
obce cestoval a povzbudzoval  svojich. 

Futbalová mlaď z Bušiniec aj zo susednej Mule. 
Hoci ich tréner Tibor Rácz navždy odišiel - zhora 
bude dohliadať na ich výkony na ihrisku, 
pretože s futbalom bol spätý celý jeho život. 

Bušinskí futbalisti kvôli pandemickým opatreniam nemohli svojho trénera vyprevadiť 
na poslednej ceste, ale v ich športových  srdciach ostane navždy hlboko zapísaný. 
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To, že vám chýba slnko ako 
zdroj energie, pociťujete čím 
ďalej tým intenzívnejšie. 
Nezúfajte, počas tohto týždňa 
budete mať všetko vykompen-
zované malými úspechmi, kto-
ré sa vlejú do jedného veľké-
ho. Dôležité však je, aby ste 
odolávali negativizmu, ktorý 
sa bude na vás valiť sprostred-
kovane snáď zo všetkých 
strán. K ružovejšiemu pohľa-
du na svet neprispejú ani pria-
telia, ktorí sa vám budú zdôve-
rovať, až priam žalovať, zo 
svojich ťaživých problémov. 
Pokiaľ nedovolíte,  aby  prob-
lémy  iných zostali nalepené na 
vašej koži a duši, tak sa stanete 
pre tieto dni žiarivou hviezdou 
presvetľujúcou každé tmavé 
zákutie prostredia, ako aj sa-
motných ľudí. Všetko dotiah-
nete do zdarného konca. 

Nedajte sa zmiasť ľuďmi, 
ktorí sa vám budú snažiť uká-
zať, že majú nad vami navrch. 
Všetko je to len zdanie. Aby ste 
to prekonali, je potrebný nad-
hľad a ten získate, keď zo 
svojho vnútra vytiahnete na 
povrch svoje sebavedomie. 
Trochu viac s vami zamáva to, 
že ťažšie budete vkladať do 
slov svoje pocity a emócie, je to 
len dočasná záležitosť, ktorá 
vás istým spôsobom uchráni 
od akéhosi sklamania. Čaká 
vás veľa práce, pred ktorou 
stálym odkladaním neujdete. 
Netvárte sa, že vás sa to netýka 
a radšej sa do toho pustite – 
čím skôr začnete, o to skôr 
skončíte.  

Majte pod kontrolou všetky 
komunikačné kanály (pošta, e-
maily, telefóny), smeruje k 
vám dlho očakávaná správa, 
ktorá vám otvorí nové možnos-
ti. Je to tu, dlho ste na to čaka-
li, ale dočkali ste sa. Správu 
využite vo svoj prospech naj-
lepšie ako viete. Ako už bolo 
spomenuté, celé dni budú „za-
svätené“ nielen správam, ale aj 
samotnej komunikácii na všet-
kých úrovniach. Budete viesť 
siahodlhé, ale aj krátke a efek-
tívne rozhovory, ktoré vás do-
vedú presne do toho bodu, 
kam ste smerovali. Keď už bu-
dete vo „švungu“, tak si dávaj-
te pozor, aby ste nechtiac „ne-
vykecali“ niečie tajomstvo.  

„Vypulírujte“ si svoje pan-
ciere, ponaťahujte si klepietka, 
prichádza čas a vaša chvíľa na 
oslnenie a využitie šarmu, kto-
rý bude potrebný na to, aby 
ste dosiahli svoj cieľ. Je to síce 
záludnejší spôsob, ako dosiah-
nuť to, čo chcete, ale pre tieto 
dni zároveň najvhodnejší. Už 
ste nejaký čas na túto príleži-
tosť čakali a teraz ju tu máte, 
naložte s ňou najlepšie, ako 
viete. V práci bude všetko 
klapať ako švajčiarske hodin-
ky, vo vzťahu si s partnerom 
trochu zabojujete o  pozíciu 
dominantnejšej hlavy rodiny. 
Okrem opísaných záležitostí je 
vhodný čas aj na štúdium, bu-
de vám to rýchlo „páliť“.   

Napriek tomu, že sa vás pokúsi 
skrotiť akýsi človek, ktorý sa 
vás bude snažiť priam ovlá-
dať, vy odoláte. Rýchlo zabud-
nete na všetko zlé a budete sa 
tešiť každému novému dňu, s 
ktorým vám zároveň svitne na 
lepšie časy. Oddajte sa hravé-
mu spôsobu života podčiark-
nutého bezstarostnosťou, vďa-
ka čomu pocítite vietor vo 
vlasoch, kolovanie krvi v ži-
lách a okúsite tak chuť života. 
Rozbehli ste sa správnym sme-
rom a nechýba vám už veľa k 
tomu, aby ste pocítili šťastie. 
Napriek tomu, že ste dospelí, 
hrajte sa. Dajte si pozor na do-
klady.  

Pre vaše znamenie sa cyklicky 
opakujú rovnaké karty, presne 
tak ste v akomsi kruhu aj vy 
samotní. Spolu s niečím príde 
pochopenie – stanovíte si akúsi 
taktiku – vyberiete sa za tým, 
po čom túžite – z nejakého dô-
vodu sa vykoľajíte z cesty – 
nahodíte sa na koľaje a na-
biehate na začiatok, teda k po-
chopeniu. Už máte v ruke 
kľúč, ako tento bludný kruh 
prelomiť, aj sila by bola, tak si 
vyhrňte rukávy a smelo do to-
ho. Vymaňte sa z toho kolotoča 
nezávisle od toho, či ste naň 
nasadli dobrovoľne alebo nasi-
lu, tento týždeň máte veľkú 
šancu prelomiť to.  

Aj keď s menšími stratami, 
predsa len ste úspešne do-
plávali do prístavu, ďalším 

krokom je vyhodenie kotvy a 
ustálenie sa na mieste, kam ste 
doputovali. V tomto období je 
priam nevyhnutné stabilizovať 
sa a nepomýšľať na ďalšie, ob-
razne povedané, vyplávanie na 
šíre, avšak hlavne nepoznané, 
more. Jednoducho, neriskujte 
v žiadnom smere. Vzťahuje sa 
to aj na samotné partnerské 
vzťahy, kde budete riešiť všet-
ko, čo súvisí so spečatením 
vzťahu (spoločné bývanie, zás-
nuby, svadba, potomstvo). Za-
dovážite si pre vás významný 
symbol sily (prívesok, kľúčen-
ka, tetovanie…), ktorý vám 
bude stále pripomínať, kým 
ste. V zdravotnej oblasti vás 
potrápia mandle, lymfatické 
uzliny a priedušky. 

Karta vyobrazujúca kvety, 
znázorňuje, aby ste boli pri-
pravení na všetky prekvape-
nia, ktoré prídu v tej najmilšej 
a neočakávanej podobe. Platí 
to aj smerom od vás, nemali by 
ste zabúdať na svojich najbliž-
ších a svoju náklonnosť im 
prejaviť nielen hrejivými slo-
vami, ale aj drobnôstkami, 
ktoré vždy potešia a urobia 
deň krajším. Obklopujte sa 
všetkým, čo vám pomáha a te-
da aj pomôže preklenúť mrač-
né obdobie, ktorému budete 
ku koncu týždňa vystavení. 
Nevnímajte svet a záležitosti 
iba v čiernej alebo bielej farbe, 
kvety v sebe rovnako, ako sa-
motný svet, ukrývajú rôznoro-
dosť farieb a vôní.  

Budete sa tváriť rovnako, ako 
sa bude správať samotné po-
časie a teda obloha. Za-
mračenosť sa vkradne priamo 
do vášho podvedomia, odkiaľ 
vás  bude  riadiť. Budete do 
okolia vysielať strojený úsmev, 
ktorý aj tak bude prerazený 
spomínanou vnútornou za-
mračenosťou, čo sa odrazí na 
pracovnom poli a zároveň uni-
verzálne pri komunikácii s 
okolím. Stanete sa akýmsi 
mraveniskom, do ktorého veru 
nie je radno šťuchať. Odbúra-
te to vďaka sile pozitivizmu a 
chuti robiť svet krajším. Vy-
meňte strojený úsmev a hranú 
náladu za prirodzenosť, okolie 
vám to bude o čosi viac tolero-
vať ako samotnú teatrálnosť, 
do ktorej budete skĺzať.  

Ďalší zo znamenia, ktorí pod-
ľahnú šedi týchto dní. Nálada 
bude síce na bode mrazu, ale o 
to viac sa vám bude dariť 
hlavne v práci. Na pracovisku 
odhalíte nekalosť, resp. člove-
ka, ktorý sa snaží podkladať 
polená, podkopávať a ničiť 
prácu celého kolektívu. 
Spoločne s ním zamávate. To, 
či mu dáte druhú, či už za seba 
individuálne alebo kolektívnu 
šancu, záleží na vás. Pokiaľ ste 
plánovali organizovanie väč-
ších osláv, stretnutí, intuitívne 
vycítite, že tieto dni na to nie 
sú v žiadnom ohľade vhodné, 
počúvajte sa. Opatrnejší buď-
te aj pri samotnom manipulo-
vaní s hotovosťou.

To, že sa vám niekto rozhodne 
priamo z očí do očí povedať, čo 
si o vás myslí, a ako vás vníma, 
môžete zobrať dvoma spôsob-
mi – buď príde obrovská 
vzťahovačnosť s urazenosťou  
alebo s pokojom prijmete kon-
štruktívnu kritiku a pokúsite sa 
s tým niečo spraviť. Verte, že 
niečo predsa len na tom bude, 
zamyslite sa nad tým. Kľúčo-
vým slovom bude pri tom tímo-
vosť a schopnosť počúvať, 
presne toto vám bude chýbať a 
to bude súčasťou výčitiek na 
vašu osobu. Samostatnosť je 
fajn, ale nie v prípade, kde ste 
všetci na jednej lodi a je po-
trebné medzi sebou navzájom 
komunikovať. Platí to pre tento 
týždeň aj pre vaše súkromie.  

Prsteň je symbolom partner-
stva, definuje ten najvyšší 
stupeň vzťahu, čím je prepo-
jenie s partnerom na všetkých 
úrovniach (mentálnej, fyzickej, 
duchovnej). Takže milé Rybič-
ky, prichádza úplné oddanie sa 
vzťahu a samotnému životné-
mu partnerovi. V práci bude 
potrebné, aby ste si každý, a to 
aj ten najmenší problém, po-
riadne vyjasnili a vydiskutova-
li, inak bude mať tendenciu 
narastať do „obludných“ a 
hlavne zbytočných rozmerov. 
Nie je potrebné, aby vám nie-
kto pomáhal, pokiaľ na oplát-
ku očakáva, po pravde pove-
dané, zištné vrátenie služby, čo 
je až nad vaše sily siahajúca 
forma. Preto sa vopred utvrď-
te o tom, že opačná strana 
(kolegovia, známi, ale aj pria-
telia) vám pomáhajú bez 
nároku na odplatenie.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 
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 Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.      np – 237

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

  

 Predám 1 – izbový slnečný 
byt na B. Nemcovej 13 vo V. 
Krtíši, VII. poschodie. Bez-
pečnostné dvere + plastové 
okná. Cena 25 000 €, prípad-
ne dohoda. 
 0911 245 920.       np – 443

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

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

Dám do podnájmu 
čiastočne zariadený 

byt v centre 
Veľkého Krtíša. 

 0902 302 102

np
 – 

31
3 

np
 - 3

38

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

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

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

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

  
 Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, kuchyn-
ský stôl, konferenčné stolíky, 
stoličky, skriňu, 2 invalidné 
vozíky, chladničku Calex s 
mrazákom, bicykel cestný, 
masážny vankúš, malý TV 
Orava, veľký TV Orava, 
nové boxovacie vrece s ruka-
vicami. Veľké koberce – 
nové. Zn. Všetko lacno. Kú-
pim doma tkaný behúň 2,5 - 
3 m. 
  0907 513 973.      np - 454

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

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 Predáme v Modrom 
Kameni na Strhárskej 
ceste pozemok s výmerou 
4 202 m2 orientovaný na 
juh. Voda na pozemku, 
dostupné ostatné siete. Za-
tiaľ je vedený ako tráv-
natý porast, je však zara-
dený v územnom pláne 
mesta. Cena: 8,00 €/m2. 
 0905 358 389.    np - 450

 Predávate alebo 
kupujete dom či byt ? 
Najskúsenejší realitný 

maklér je 
Vám k dispozícii. 

Navyše som aj najlacnejší. 
Ing. Milan Chamula, 

Nataly reality, s.r.o., 
(na starej slobodárni 
vo Veľkom Krtíši). 

  0905 358 389    np - 451

 Predám nový tyčový vysá-
vač zn. ROVUS. 
 0907 850 917.        np – 429  

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo.

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

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

 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 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

np – 449    0905 790 110

Ponúkam 
 Štiepané tvrdé drevo 
v klietkach (1m x 1m x 1m) 
                  cena 63 €,

 palivové drevo: buk, cer, 
hrab, agát – predaj aj 1 prm,
                 cena 39 € za prm,  

 AKCIA:  
      Brikety z tvrdého dreva
       cena 192,00 €/paleta,

      Pelety A1 borovica/smrek 
        cena 3,30 €/15 kg. 
 CENY PLATNÉ DO VYPREDANIA ZÁSOB

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

  Chovateľstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Poľovníctvo 
rybárstvo
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Telefónny kontakt:

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

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

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

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

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

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

np – 425

Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné 
aj sadbové a cibuľu. 

  0907 317 220 

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

 Hľadám opravára dáždni-
kov. 
 0902 302 102.       np – 351

B u r z a 
p r á c e

P o n u k a  
s l u ž i e b

np - 346 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA CHLADNÉ DNI:

- - - 5-10 viera strungová  6 e 
hot.   
* Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, kuchyn-
ský stôl, konferenčné stolíky, 
stoličky, skriňu, 2 invalidné 
vozíky, chladničku Calex s 
mrazákom, bicykel cestný, 
masážny vankúš, malý TV 
Orava, veľký TV do kuchyne 
Orava, veľký televízor, nové 
boxovacie vrece s rukavica-
mi. Veľké koberce – nové. 
Zn. Všetko lacno. Kúpim 
doma tkaný behúň 2,5 - 3 m. 
Inf. & tel. č.  0907 513 973.   
np - 454

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

Palivové drevo 
aj v malých objemoch.

Drobné vŕtacie 
a  búracie práce

Smrek suchý 25 cm: 0,050 prmu  3,90 €
Smrek suchý 33 cm: 0,066 prmu  4,95 € 

Požičovňa ručného náradia

M Ä S O C E N T R U M

np
 –

 43
7

 

(bývalá mäsiareň Z. Strhárskej – pri kruhovom objazde nad zastávkou SAD.) 

np – 434

np – 409

 0915 859 376
np – 448

Prerábky rodinných 
domov, bytových 
jadier, sadrokartón, 
obklady, plávajúce 
podlahy, drobné 
drevostavby.  

 np
 –

 43
3

Brány pre váš domov

   0904 803 453  

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

 Vykupujem staré kroje 
a šatky kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem starožitnosti. 
  0908 627 952.       np – 422

np - 440
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Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

MENO

ADRESA

TELEFÓN

Milí čitatelia, opäť v tomto roku štartujeme obľúbenú kupónovú súťaž. 
Pravidlá sú veľmi jednoduché: Do voľných políčok nalepte príslušné kupó-
ny a keď ich budete mať všetky nalepené - pošlete nám ich na adresu reda-
kcie, alebo vhodíte do poštovej schránky pri vchode do redakcie. Každý me-
siac vyžrebujeme troch z vás, ktorí získajú peknú knihu. 

POKROKOVÁ 
KUPÓNKA

Kupón  č. 1

FEBRUÁROVÁ

►2. február  - Svetový deň mokradí. V ten-
to deň bol v roku 1971 podpísaný Dohovor 
o mokradiach v iránskom meste Ramsar, 
známy ako Ramsarská konvencia na 
ochranu biodiverzity a špecifických bioto-
pov. V tento deň si pripomíname význam 
mokradí. Ich úbytok a zbytočné využívanie 
má za následok zníženie počtu mnohých 
druhov vodných vtákov. Mokrade nie sú 
však len biotopy vodného vtáctva, ale sú 
veľmi významné aj pre iné živočíchy, rastli-
ny a človeka.
Svetový deň zasväteného života je známy aj 
ako Deň zasvätený Bohu a bol vyhlásený 
pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa 
od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. 
február aj ako Sviatok obetovania Pána, 
ľudovo nazývaný Hromnice. Pri príležitosti 

oslavy Svetového dňa zasväteného života sa 
stretávajú zasvätené osoby Bohu - rehoľní-
ci a rehoľníčky. Svojim život oslavujú 
Boha, sú služobníkmi a služobníčkami 
Kristovho poslania a vydávajú svedectvo o 
viere a nádeji.

►4. február - Svetový deň proti rakovine  
vyhlásila Medzinárodná únia proti ra-
kovine (UICC) a pripomína sa od roku 
2002. Prostredníctvom rôznych projektov a 
iniciatív sa zdôrazňuje prevencia ra-
kovinových ochorení a zdravý životný štýl 
už od detstva.

►6. február - Svetový deň bez mobilu. 
Vznikol z iniciatívy francúzskeho spisova-
teľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal 

knihu o mobile - Tueur de portable sans 
mobil apparent. V tento deň by si ľudia 
mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa za-
mysleli nad zmenami života pod vplyvom 
tohto komunikačného prostriedku a s cie-
ľom uvedomenia si skutočných hodnôt ži-
vota. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v 
roku 2001 a prvé ročníky boli populárne 
najmä v krajinách ako Kanada, Španiel-
sko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a 
Fínsko.

Nezabudnite blahoželať: 1. 2. Tatiana, 
Táňa; 2. 2. Erika, Erik, Erich; 3. 2. 
Blažej; 4. 2. Veronika, Verona, Nika; 5. 2. 
Agáta; 6. 2. Dorota, Doriša; 7. 2 Vanda. 

Poznačte si v kalendári V najbližších dňoch si pripomíname tieto významné dni a sviatky. 
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Na začiatku decembra bolo edi-
tovaných už 92 % domov a by-
tov z celého Slovenska. V Ban-
skobystrickom samosprávnom 
kraji je 516 obcí a v systéme, v 
ktorom sa domy a byty sčítava-
li, pracujú všetky. „To, že Ban-
skobystrický samosprávny kraj 
úspešne napreduje, je zásluha 
všetkých miest a obcí kraja v 
úzkej spolupráci so Štatistic-
kým úradom SR. V týchto 
neľahkých časoch, ktorými nás 
sprevádzal rok 2020, aj napriek 
mimoriadnej situácii naše mes-
tá a obce v sčítaní domov a by-
tov stále napredujú aj popri 
množstve svojich iných povin-
ností. Za spoluprácu ďakujeme 
a patrí im uznanie,“ vyjadrila 
sa v oficiálnej tlačovej správe  
Ing. Zlata Jakubovie, CSc, 
riaditeľka sekcie zberu a 
spracovania dát v priemysle a 
terénnych zisťovaní.
V minulých rokoch sa na tom 
podieľali aj Okresné úrady 
(OÚ), no to sa tento rok sčasti 
zmenilo. Ako nám povedala 

Ing. Ľudmila Herédyová z Od-
boru všeobecnej vnútornej 
správy Okresného úradu vo 
Veľkom Krtíši, v minulých ro-
koch zabezpečoval OÚ sčítanie 
obyvateľov domov a bytov v 
súčinnosti so Štatistickým úra-
dom Slovenskej republiky. 
Okresný úrad o.i. spoluorgani-
zoval školenia gestorov a 
školiacich komisárov i metodic-
ky koordinoval obce. „Na zá-
klade metodiky spracovanej 
Ministerstvom vnútra SR tu-
najší úrad v spolupráci s obca-
mi zakresľoval hranice časti 
obce do elektronicky zaslaného 
podkladu, distribuoval čisté a 
zbieral vyplnené sčítacie hárky 
od obcí. V súčasnosti si prípra-
vu SODB 2021 zabezpečuje 
Štatisticky úrad SR, priamo 
oslovuje obce a tunajší úrad ne-
má vedomosť o konkrétnych 
úlohách, ktoré sú ukladané ob-
ciam zo strany ŠÚ SR. Okresné 
úrady kontrolovali a dopĺňali 
adresné body budov, ktoré sú 
tiež predmetom sčítania v 

zmysle zákona o registri ad-
ries,“ dodáva Ing. Ľ. Herédyo-
vá. Na záver doplnila, že tieto 
údaje sú potrebné nielen pre 
sčítanie, ale aj pre iné účely tu-
najšieho úradu.
Hlavným cieľom sčítania do-
mov a bytov je získavať objek-
tívne a jedinečné dáta, ktoré ne-
možno získať z iných zdrojov. 
Výsledkom budú údaje naprí-
klad o vekovej štruktúre do-
mov a bytov, rozlohe obytnej 
plochy, formách vlastníctva, 
počte obytných miestností v by-
tových jednotkách, spôsobe vy-
kurovania, napojení na verejné 
siete, či o vybavenosti kúpeľnou 
a záchodom. Novinkou oproti 
minulosti budú podrobnejšie 
informácie o obnove domov a 
bytov z pohľadu obvodového 
plášťa, strechy, okien či infor-
mácií o nadstavbách.

Sčítanie obyvateľov 
potrvá šesť týždňov 

Komplexné sčítanie obyvateľ-
stva sa naposledy konalo v roku 
2011, čo si mnohí z nás živo pa-
mätajú. Na rozdiel od roku 
2011, sa od 15. februára tohto 
roka bude môcť každý obyva-
teľ sčítať takpovediac sám. 
Musí tak urobiť do 31. marca, 
a to výlučne elektronicky. Kto si 

s modernou technikou „nety-
ká“, so sčítaním mu pomôže 
asistent  na kontaktnom mieste, 
prípadne mobilný asistent, o 
ktorého požiadate telefonicky. 
Sčítací formulár bude dostupný 
na webovej adrese

www.scitanie.sk
no sčítať sa budete môcť aj cez 
mobilnú aplikáciu. Na tejto we-
bovej adrese rovnako tak náj-
dete všetky potrebné odpovede 
na otázky, na ktoré budete hľa-
dať odpovede.

Asistované sčítanie
 sa posúva 
Nepriaznivá epidemická situá-
cia zasiahla aj do sčítania oby-
vateľstva. Ako 20. januára in-
formovala PhDr. Ľudmila 
Ivančíková zo ŠÚ SR, vzhľa-
dom na pandemickú situáciu, 
sa na základe rozhodnutia 
vlády termín ASISTOVANÉ-
HO sčítania posúva. „Robíme 
tak preto, aby sme ochránili 
zdravie všetkých zúčastnených. 
Asistované sčítanie sa v zmysle 
novely zákona začne od 1. aprí-
la 2021 a potrvá najneskôr do 
31. októbra 2021.“ Ak sa teda 
do konca marca nebudete ve-
dieť „sčítať“ sami a nikto z 
blízkych vám s tým ani nepo-
môže, do konca októbra vám s 
tým pomôžu asistenti.

Sčítaniu obyvateľstva predchádzalo sčítanie domov a bytov 
Už v polovici februára začína Slovensko so sčítaním obyvateľstva. 
Príprava naň začala ešte v decembri 2014 a všetci obyvatelia Slo-
venska majú povinnosť sčítať sa prostredníctvom elektronického 
formulára. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a 
bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčíta-
ním našich obydlí boli Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
poverené obce a svoje úsilie zintenzívnili najmä na jeseň. 

-ŠK-

A to nemáme na mysli len 
avizované prepúšťanie medzi-
národných firiem sídliacich v 
Bratislave, kde príde o prácu 
viac ako sedemsto zamestnan-
cov. V decembri dosiahol počet 
uchádzačov o zamestnanie evi-
dovaných na úrade práce v ok-
rese Veľký Krtíš ďalší nárast. Z 
údajov Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny vyplýva, že v 
našom okrese bolo k posledné-
mu dňu minulého roka úradom 
práce evidovaných 2 236 obča-
nov uchádzajúcich sa o zamest-
nanie, z čoho je 1 278 žien a 958 
mužov. Miera evidovanej neza-
mestnanosti sa v okrese V. Krtíš 
v decembri zvýšila z novembro-
vých 10,10 % na 10,44 % a 
spomedzi 79 okresov je okres 
na 19. mieste.
Banskobystrický samosprávny 
kraj má v pri pohľade na prie-
mer všetkých jeho okresov dl-
hodobo podobné výsledky ako 
náš okres – nezamestnanosť vo 
všetkých trinástich okresoch 

kraja je na úrovni 9,83 %. Ak 
sa na údaje vyplývajúce zo 
štatistík ÚPSVaR pozrieme 
celoslovensky, situácia sa znova 
horšila, aj keď len o dve desati-
ny percenta. Decembrových 
7,57 % znamená, že ku koncu 
roka 2020 bolo na Slovensku 
úradmi práce evidovaných 207 
184 disponibilných uchádzačov 
o zamestnanie. Najviac ľudí 
bez práce je dlhodobo v okre-
soch Rimavská Sobota, Revúca 
a Kežmarok. Naopak najlepšia 
je situácia z tohto pohľadu v 
okresoch Bratislava V, Hloho-
vec či Ilava.
            -ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

Ľudí bez práce je čoraz viac 

Mesiac          rok 2019      rok 2020 
Júl                      5,75             10,33
August              5,86              10,76
September       5,96              11,00
Október           5,7                 10,2  
November        6,15              10,1
December        6,40              10,44    
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► Od 27. januára 2021 - 5. februára 2021 otvárame knižnicu v 
obmedzenom režime na základe Uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. 
1. 2021 v čl. 4. a 5. Čitatelia a návštevníci môžu vstupovať do 
knižnice po predložení relevantného dokladu o negatívnom vý-
sledku testu a výnimiek uvedených vo Vyhláške ÚVZ SR č. 14. z 
21.01.2021. Knižnica bude poskytovať len absenčné výpožičné 
služby v režime príjem a výdaj kníh. Z toho dôvodu odporúčame 
čitateľom vopred si objednať / rezervovať požadované knižničné 
tituly  na telefónnom čísle  047/4830224,   0940 511 593 alebo 
e-mailom: kniznica@hnk-vk.sk. Počas uvedeného obdobia bude 
táto služba bezplatná. Do zlepšenia epidemiologickej situácie ne-
bude dovolený pohyb v priestoroch knižnice. Všetky aktuálne 
výpožičky a rezervácie sú predĺžené do 8. 2. 2021. Sledujte naše 
online aktivity na webovej stránke a facebooku knižnice. Z po-
hodlia domova si aj naďalej môžete požičiavať zo širokej ponu-
ky e-kníh v našom online katalógu.

Mgr. ZUZANA UNZEITIGOVÁ, riaditeľka knižnice 

ponúka  

Možnosť navštíviť našu knižnicu  
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho V.Krtíš 

Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľ-
nom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajú-
ci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Fašiangy sa začínajú deň po 
Troch kráľoch 7. januára a končia sa pohyblivým utorkom pred 
Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v tomto roku pripa-
dá na 17. februára, čiže trvajú do 16.februára.  Korene fašiango-
vých zvykoslovných útvarov siahajú do dávnej minulosti slovan-
ských pohanských predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vr-
cholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbiera-
ných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou. V 
mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľ-
nom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajú-
ci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v minulosti 
bral veľmi vážne. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, 
nazývané ostatky, dňami bujarej zábavy. Z veľkomoravského ob-
dobia je z nášho územia známy názov mjasopust.
Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fa-
šiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa 
aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľ-
níckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné práce, 
ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj 
na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, 
ale celej dediny. Fašiangy poznáme z územia stredoeurópskeho 
priestoru, a najmä z nášho, ešte v predkresťanskom kontexte. Boli 
to obchôdzky slúžiace na privolanie jari rôznymi magickými spô-
sobmi. Toto obdobie poznali aj východní Slovania, u ktorých sa 
slávili v podobe "maslenice". Samotný názov hovorí, že to bolo ob-
dobie bohaté na kalorické jedlá. Naši predkovia žili a stravovali sa 
veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom 
jesť do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, 
záviny a rôzne zabíjačkové špeciality.
Inú formu získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako 
fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. V súčasnosti ide skôr 
o zábavu, ale v minulosti mali masky dôležitý rituálny význam. Tie 
fašiangové boli najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím bola 

maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démo-
ni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Ešte aj dnes 
sa v niektorých slovenských regiónoch konajú fašiangové sprievo-
dy s rôzne zamaskovanými účastníkmi. Kedysi nesmel chýbať Tu-
roň, medveď či vlk, dnes sa prezliekajú muži za ženy a, naopak, v 
maskách sa vždy zvýrazňujú atribúty výzoru, charakteru alebo 
zlozvykov opačného pohlavia.
V prvej polovici 20. storočia k maskám pribudol aj vojak so šabľou 
a práve na túto šabľu napichovali gazdiné potravinové podarúnky. 
Každá obec mala svoje tradičné vinšovačky a masky na dvore do-
mu nikdy nezabudli domácich vyzvŕtať. V sprievode nechýbal ani 
ľudový zabávač.
Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v 
krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila 
hostina spojená s tancovačkou a o polnoci sa pochovávala basa. 
Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, 
zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť 
viac do seba.  

Veselé fašiangy sú tento rok smutné 

 –red -
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Ministerstvo spravodlivosti SR 
v rámci predmetného návrhu 
presadilo najmä dočasné poza-
stavenie plynutia súdnych 
lehôt, ako aj upustenie od vy-
konávania dražieb. Uvedené 
opatrenia, ktoré majú podstat-
ný vplyv aj na spoločenstvá 
vlastníkov bytov a na správcov 
bytových domov, sú predme-
tom článku XIII schváleného 
znenia zákona, konkrétne ide o 
§ 8, § 9 a § 10, ktoré pojednáva-
jú o novelizácii zákona č. 
62/2020 Z. z. o niektorých mi-
moriadnych opatreniach v sú-
vislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 a v justícii a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v znení zákona č.  
92/2020 Z. z., zákona č. 
155/2020 Z. z. a zákona č. 
421/2020 Z. z.  (ďalej iba ako 
,,lex corona“). 
Nejde teda o nový zákon ako 
tomu bolo v prípade prvej vlny, 
ale o úpravu pôvodného zá-
kona napr. doplnením o nové 
paragrafy. Dôležité sú najmä 
ustanovenia: 

►§ 8 Lehoty ustanovené práv-
nymi predpismi v súkromno-
právnych vzťahoch na uplatňo-
vanie alebo bránenie práv na 
súde, uplynutím ktorých by 
došlo k premlčaniu alebo k 
zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti toh-
to zákona do 28.2.2021 neply-
nú, 
b) ktoré uplynuli po 31.12. 2020 
do dňa účinnosti tohto zákona, 
sa neskončia skôr ako za 30 dní 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
zákona.

►§ 9 (1) Ustanovenie § 8 písm. 
a) platí rovnako aj pre lehoty 
ustanovené zákonom alebo ur-
čené súdom na vykonanie 
procesného úkonu v konaní 
pred súdom účastníkmi kona-
nia a stranami v konaní; v 
trestnom konaní to platí len o 
lehote na podanie opravného 
prostriedku pre obvineného, je-
ho obhajcu, poškodeného a zú-
častnenú osobu.

(2) Ak však vec z dôvodu ohro-
zenia života, zdravia, bezpeč-
nosti, slobody alebo značnej 
škody strany alebo účastníka 
konania neznesie odklad, môže 
súd určiť, že odsek 1 sa ne-
použije a súčasne určí novú pri-
meranú lehotu. Proti takémuto 
uzneseniu nie je prípustný 
opravný prostriedok.
Cieľom prijatia vyššie špecifi-
kovaných opatrení avizovaným 
zo strany predkladateľa zá-
kona bolo to, aby podnikatelia 
(napr. aj správcovia bytových 
domov), ale ani bežní občania 
nemuseli nevyhnutne vy-
konávať úkony potrebné pre 
uplatňovanie ich práv v sú-
kromnoprávnych vzťahoch v 
čase pandémie bez obavy, že by 
prišli o svoje práva v dôsledku 
premlčania alebo preklúzie. 
Predmetné ustanovenia sú pri-
tom zamerané najmä na sú-
kromnoprávne vzťahy, t. j. 
právne vzťahy vznikajúce pod-
ľa predpisov súkromného 
práva, medzi ktoré je nevy-
hnutné zaradiť aj zákon č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov 
(ďalej iba ako ,,BytZ“), v spoje-
ní s ním súvisiacimi hmotno-
právnymi aj procesnoprávnymi 
predpismi.

►§ 10 Dražobník, súdny exe-
kútor a správca sú v čase do 28. 
2. 2021 povinní upustiť od vy-
konania dražby, poverovania 
predajom majetku dražobníka, 
organizovania ponukového ko-
nania alebo iného súťažného 
procesu smerujúceho k predaju 
majetku. Akýkoľvek spôsob 
speňažovania majetku dlžníka 
podľa predchádzajúcej vety vy-
konaný v čase odo dňa účinnos-
ti tohto zákona do 28. 2. 2021 je 
neplatný. Súdny exekútor je v 
čase do 28. 2. 2021 povinný 
upustiť od vykonania exekúcie 
predajom nehnuteľnosti.“

Zákon nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia
Aj keď je záujem predkladate-
ľa na prijatí vyššie špecifikova-
ných opatrení z dôvodu vypuk-

nutia pandémie pochopiteľný, 
na tomto mieste nemožno pop-
rieť ani ich negatívny dopad 
pre strany konania, prejavujúci 
sa tiež vo sfére správy bytového 
fondu. Predmetom súdnych 
sporov v bytových domoch je 
totiž v prevažnej miere (avšak 
nie výlučne) súdne vymáhanie 
finančných pohľadávok, pred-
stavujúcich nedoplatky vlast-
níkov bytov a nebytových prie-
storov za služby spojené s uží-
vaním nehnuteľností a do fon-
du prevádzky, údržby a opráv. 
Vymáhanie nedoplatkov, ale 
tiež nepeňažných nárokov (na-
pr. voči dodávateľom služieb 
pre bytový dom z dôvodu neu-
skutočnenia zmluvne dohodnu-
tých prác alebo voči neprispô-
sobivým susedom) v súdnych 
konaniach je však s ohľadom 
na jeho finančnú a časovú 
náročnosť problematické už  v 
štandardom civilnom procese. 
V rámci odvolania sa na citova-
né novoprijaté zákonné ustano-
venia majú však v súčasnosti 
neplatiči, prípadne iným spôso-
bom problematickí vlastníci či 

iné žalované subjekty, navyše 
možnosť legálne predlžovať 
priebeh súdneho konania. 
Zhrnutím uvedeného je na 
tomto mieste nevyhnutné kon-
štatovať, že ust. § 8 a § 9 zá-
kona popri svojom pozitívnom 
prínose dočasne spôsobili aj 
faktickú nemožnosť uplatňova-
nia si práv a následného vymá-
hania súdom priznaných náro-
kov, nakoľko zdržovať priebeh 
konania je spravidla v záujme 
neplatiča, z iného dôvodu žalo-
vaného vlastníka či dodávateľa 
v omeškaní s dodaním služieb.
Nakoľko však opatrenia zá-
kona formulované v § 10 
uprednostňujú skôr individuál-
ne záujmy neplatičov po-
škodzujúcich finančnú kondí-
ciu bytového domu ako celku 
nad kolektívnymi záujmami os-
tatných vlastníkov, v prípade 
predlžovania tohto zákazu sa 
bude ZLSBD na príslušných 
štátnych orgánoch vo vysokej 
miere angažovať pre udelenie 
výnimky aspoň pre zákonné 
záložné práva.

Nový zákon „lex korona“ 
a právne informácie v súvislosti 

s druhou vlnou pandémie COVID – 19
Poslanci NR SR schválili „bleskovým spôsobom“  14. 1. 2021 ďalší 
zákon obsahujúci vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou 
pandémie COVID-19. Ide o druhý tzv. „LEX KORONA“, s 
číslom 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 
súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

JUDr. Mgr. MAREK PERDÍK a Mgr. SILVIA VALICHNÁČOVÁ, 
ZDRUŽENIE LEPŠIA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV 

Čo je zarážajúce, ale nie prekvapujúce, na otázky výkonu správy 
sa opäť nemyslí. Zatiaľ čo v prvej vlne sa aspoň časovo predĺžila 
povinnosť správcov a spoločenstiev predložiť správu o svojej čin-
nosti a vyúčtovanie (§ 36d zákona č. 62/2020 Z. z.), aktuálnou nove-
lou sa v čl. XIV riešia iba otázky nakladania s hnuteľným majet-
kom štátu.
Východiskom z novoprijatej legislatívy, ktorá z vyššie špecifikova-
ných dôvodov v určitých ohľadoch znevýhodňuje aj spoločenstvá 
vlastníkov bytov a správcov bytových domov, je pritom nepochyb-
ne priorizovať mimosúdne vymáhanie finančných pohľadávok 
voči neplatičom a tiež mimosúdne riešenie nepeňažných sporov by-
tových domov. Vo veci jednotlivých optimálnych krokov mimosúd-
neho vymáhania, ako aj priblíženia a bližšieho vysvetlenia zaužíva-
ných postupov a účinných metód, vám ochotne pomôže právnický 
tím ZLSBD v spolupráci s partnermi špecializujúcimi sa na danú 
oblasť. Dražby teda do konca februára nie je možné organizovať, 
súdne lehoty neplynú alebo sa predlžujú a vzhľadom na koniec 
„hypotekárnych prázdnin“ je vhodný čas venovať sa napr. otázke 
neplatičov mimosúdnym vymáhaním, prípadne vykonať revíziu 
uzatvorených zmlúv. Za tým účelom nás môžete kedykoľvek kon-
taktovať. 

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnic-
kých osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neu-
platnenia si svojho práva, tieto prostriedky odvedie daňový úrad 
do štátneho rozpočtu. Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú 
nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou. Sociálne 
siete sú síce silný fenomén, ale aj my v našom týždenníku PO-
KROK uverejňujeme žiadosti tých občianskych združení a 
nadácií, ktoré by si vaše 2 % zaslúžili a, hlavne, potrebovali ich 
na svoju činnosť alebo na liečbu malých či veľkých pacientov. 
Ak neviete, komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom 
okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by ich privítala. Pre nezis-
kový sektor je to veľmi dôležitý príjem. 
                  Píšte mi na email: hornacekova.pokrok@gmail.com 

DARUJETE 2 % Viete
komu

svojich
daní?
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