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Spoločenská rubrika
 Človiečik, vitaj  Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do 
kolísky. V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha.
28. 1. Zoltán z Bušiniec, 29. 1. Zoé z Neniniec, 30. 1. Mário 
z Mule, 31. Nikolas zo Sklabine, 1. 2. Sintia z Veľkého Krtíša. 

 Opustili nás  Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 22. 1. Helena 
Maděrová (*1949) z V. Krtíša, 28. 1. Štefan Štricho (*1960) z Veľ-
kej Vsi nad Ipľom, 28. 1. Arpád Körösi (*1942) z V. Krtíša, 29. 1. 
Ľudmila Krňanová (*1931) z V. Krtíša, 30. 1. Barnabáš Sekereš 
(*1934) z Bušiniec, 31. 1. Ján Baťa (*1947) z Neniniec, 31. 1. Bar-
bora Hlačoková (*1933) z Leseníc, 31. 1. Jaroslav Nedorost 
(*1950) z Nového Mesta nad Váhom, 1. 2. Štefan Šúth (*1960) 
z Dolných Plachtiniec, 2. 2. Ján Lendvay (*1947) z Opatovskej 
Novej Vsi, 1. 2. Vladimír Višniar (*1953) z Horných Strhár, 3. 2. 
Ján Bizov (*1932) z Veľkého Lomu.                   Česť ich pamiatke! 

Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky, 

my sme do nich uložili 
všetky naše spomienky. 

Dňa 3. februára 2021 uplynulo dlhých 
dvadsať rokov, ako nás navždy opustil 

náš otec, starký a prastarký 
 PAVEL GAZDÍK  

vo veku sedemdesiat rokov 
z ulice Ľ. Štúra vo Veľkom Krtíši. 

S láskou a úctou spomínajú 
syn Pavel s manželkou, vnúčatá a pravnúčatá.  

Zostali nám iba spomienky  

Po tmavej noci, nadránom, 
keď svitalo, prišiel nový deň,

 odišiel si tíško spať svoj večný sen. 
Žil si skromne a tešil si sa na každé ráno. 

Takých ľudí, ako si bol Ty, 
je na svete málo. 

Kto sa zmieri so životom, 
zmieri sa aj so smrťou. 

Prvého februára sme si viac ako inokedy 
spomenuli na nášho milovaného apíka, ocka a starkého 

JOZEFA SZOMORA 
z Peťova, ktorý nás pred rokom opustil 

vo veku nedožitých 87 rokov. 
S hlbokou úctou a láskou spomína celá rodina a známi. 

Lúčim sa s Vami,  priatelia milí, 
ruky stisk Vám už nemôžem dať, 

aj bez sĺz možno spomínať...

S hlbokým zármutkom oznamujeme 
príbuzným a známym, že nás 5. 1. 2021 

vo veku 74 rokov navždy opustil náš 
drahý manžel, ocko, starký, prastarký

 JAROSLAV KMEŤ 
– známy hodinár zo Závady. Veľké poďakovanie za dlhoročnú 

starostlivosť, ako aj v jeho posledných chvíľach, 
patrí MUDr. Miroslavovi Gáborovi z interného oddelenia 

a ARO z lučenskej nemocnice . Ďakujeme všetkým, ktorí nášho 
drahého odprevadili na jeho poslednej ceste 9. 1. 2021 v Dome 

smútku v obci Závada. S láskou spomína smútiaca rodina. 

Zastali hodiny jeho žitia 

Smutný rok bez Teba 

Testovanie antigénovými testami zamerané na eliminovanie dopa-
dov ochorenia COVID-19 sa uskutočnilo aj v Sociálnej poisťovni, 
pobočka Veľký Krtíš a to 22.januára a 1.februára 2021. V prvý 
testovací deň bolo otestovaných 29 a 
druhý deň 28 osôb, našťastie sa ani u jed-
ného zamestnanca nepotvrdil pozitívny 
výsledok. Ako nám povedal Mgr.  Ondrej  
Gömöry, riaditeľ pobočky, poverený vy-
konávaním funkcie (na foto v strede), bo-
lo to iste aj vďaka všetkým zamestnan-
com úradu, ktorí dôsledne dodržiavajú  
prijaté opatrenia. 

   V Sociálnej poisťovni, pobočka Veľký Krtíš   
Z 57 testovaných 
nebol ani jeden pozitívny

- rh -

Česko od 5. februára sprísni 
režim na hraniciach so Sloven-
skom a Rakúsko pripravuje 
prísnejšiu povinnosť testovania 
pre pendlerov. Česko zavádza 
štvrtú kategóriu na semafore 
tzv. veľmi vysoko rizikových 
krajín, kam aktuálne zaraďuje 
aj Slovensko. Informuje o tom 
štátny tajomník ministerstva 
zahraničia Klus.
Každý cestujúci do Česka, kto-
rý počas uplynulých 14 dní 
strávil viac ako 12 hodín na 
Slovensku, bude povinný:
►pred vstupom na územie ČR 
vyplniť elektronický formulár 
na stránke
 https://plf.uzis.cz/,
►maximálne 48 hodín pred 
vstupom do krajiny si nechať 
urobiť PCR test v akreditova-

nom laboratóriu a disponovať 
písomným potvrdením o jeho 
negatívnom výsledku
►po príchode do ČR absolvo-
vať samoizoláciu (teda domácu 
karanténu) až do predloženia 
druhého negatívneho výsledku 
PCR testu
►tento druhý test je možné ab-
solvovať najskôr po piatich 
dňoch od príchodu do ČR.
Výsledok druhého PCR testu je 
potrebné predložiť krajskej 
hygienickej stanici (študenti aj 
škole a zamestnanci zamest-
návateľovi). Okrem toho platí 
počas 10 dní od príchodu do 
Česka povinnosť všade okrem 
domova nosiť respirátor aspoň 
triedy FFP2, a to aj po negatív-
nom výsledku druhého RT-
PCR testu.

Vycestovať do a z Čiech je zložité  
Mnoho našich obyvateľov pracuje v zahraničí, najmä v Čechách.  
Viacerých zaujímalo, aké sú pravidlá pre prechod cez hranice s 
touto krajinou. 

– int – JK - 

Spolková vláda Rakúska síce rozhodla o uvoľnení „domácich“ 
opatrení a lockdownu od pondelka 8. februára (otvoria školy, ob-
chody, múzeá aj galérie), no súčasne pripravuje aj ďalšiu zmenu 
režimu na hraniciach a podmienok vstupu do krajiny.
Viedeň naďalej pripravuje už avizované zavedenie prísnejšej po-
vinnosti testovania aj pre pendlerov. Pravdepodobne sa bude pre-
ukázanie novým negatívnym testom vyžadovať 1x týždenne. Za-
tiaľ ešte nepadol konkrétny termín, od ktorého by sa malo nové 
opatrenie voči pendlerom uplatňovať. Predpokladáme, že by to 
mohlo byť od pondelka 8. februára. Zdroj 
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,,Jednoducho povedané, návrhy 
Pandemickej komisie musí pre-
rokovať vláda a prijať k tomu 
uznesenie. Na základe uzne-
senia budú štátne orgány, teda 
my, konať. Máme informácie, 
že sa pripravuje nový manuál  
pre obce. Presnejšie informácie 
budeme vedieť, až keď nám 
bude doručený. Podľa môjho 
názoru, mal by reflektovať na 
nabiehajúci „covid automat“. V 
okresnom meste sa postupne 
otvárajú ďalšie odberné miesta 
na AG testovanie. Týmto sa ra-
dy pred odbernými miestami 
zmenšia na minimum. Niektoré 
budú otvorené aj v sobotu a ne-
deľu.“  (Nové miesto vzniklo na 
Železničnej ulici za ,,Žlťákom“ 
a ďalšie by malo vzniknúť v 
KD vo V. Krtíši, pozn. red.)  
 Je testov dosť pre všetkých 
záujemcov? 
,,Na rozbeh  nových odberných 

miest, sú AG testy u nás, Okres-
nom úrade Veľký Krtíš, v do-
statočnom množstve.“
 Hovorí sa, že nemocnice sú 
kriticky plné, nie sú to, podľa 
vás, pozostatky hospitalizácií 
ťažko chorých pacientov na ko-
ronu? 
,,Na túto otázku by relevantne 
vedeli odpovedať riaditelia ne-
mocníc a primári  - teda tí, 
ktorí v nemocniciach majú re-
profilizované oddelenia na co-
vid. Dôverujem lekárom v ne-
mocniciach, že manažment s 
voľnými lôžkami nakladá v 
prospech chorých pacientov.“ 
 Covid je súčasťou nášho ži-
vota už takmer rok, stále sa 
nájdu takí, ktorých prekvapí 
fakt, resp. sú na pochybách, ak 
na sebe pozorujú príznaky co-
vidu, čo robiť. Aký je momen-
tálny postup, aby sa osoba do-
stala ku PCR testom a neporu-

šila žiadne z nariadení, ale na-
opak dostala adekvátnu po-
moc?  
,,V takomto prípade je potreb-
né kontaktovať svojho obvod-
ného lekára. Lekár posúdi prí-
znaky a povie, ako ďalej po-
stupovať. Ak uzná, že sú to prí-
znaky covidu,  odporučí  dať sa 
otestovať. Môže ísť na AG test, 
čo je možné bez objednania ale-
bo na PCR test, na ktorý je po-
trebné sa objednať cez internet 
objednať. Chcel by som upo-
zorniť, aby všetci chorí na co-
vid dôsledne počúvali a dodr-
žiavali pokyny svojho lekára.“
 Ďakujeme, že apelujete aj na 
našich čitateľov aj z tohto dô-
ležitého postu. Máte na to aj 

osobný dôvod? 
,,Áno, tieto rady hovorím i z 
vlastnej skúsenosti. Prosím, ne-
podceňujte covid, je to závažná 
choroba. Pri tejto príležitosti by 
som chcel prostredníctvom Po-
kroku  poďakovať svojej pani 
lekárke  MUDr. M. Tóthovej a 
jej sestre pani N. Némethovej z 
Modrého Kameňa, s ktorými 
sme spolu s manželkou boli 
pravidelne v telefonickom spo-
jení. Na ich pokyny sme v dô-
sledku covidu dodržiavali prí-
snu karanténu a riadili sa ich 
dobrými rady. Sme im vďační 
za pomoc.“ 

  

Ako okres sme dopadli výborne, ale... 
Po celoslovenskom skríningu na COVID – 19, v ktorom sme obstáli ako okres na výbornú, určite 
mnohí očakávali, že sa tento dobrý výsledok odzrkadlí na uvoľňovaní opatrení a našom živote vôbec. 
Veríme, že viac svetla do situácie vnesú závery zo zasadnutia Pandemickej komisie Vlády SR (2. 2. 
2021). Čo nás čaká ďalej, keď sa náš okres opäť dostane na covid automate do čiernej farby, a ako 
sme na to pripravení ako okres, sme sa opýtali  Ing. JAROSLAVA LENTVORSKÉHO, vedúceho 
odboru krízového riadenia na Okresnom úrade  Veľký Krtíš. 

  Ing. J. LENTVORSKÝ  

Ďakujeme za informácie a na záver uvádzame mailovú adresu, ak 
sa potrebujete otestovať PCR testami. Objednávanie na testova-
nia na COVID-19 môžete realizovať cez: www.ko-rona.gov.sk ale-
bo aplikáciu Moje ezdravie             - JANA KAMENSKÁ - 

Takto malo byť správne uve-
dené jedno z odberných tes-
tovacích miest v meste Veľký 
Krtíš, kde sa testovalo v dňoch 
23. a 24. januára 2021 a nie ako 
sme nesprávne v Pokroku číslo 
6 uviedli, že to bolo na ZŠ Nám. 
A. H. Škultétyho V. Krtíš. 
Na ZŠ Poľná V. Krtíš testovali 
lekári MUDr. Mirko Trojčák, 
MUDr. Vladimír Lukáč a 
MUDr. Peter Šalko a pomáhali 
im zdravotníci Eva Višňovská, 
Bc. Kristián Lukáč a Vladimír 
Šuľan. Pri testovaní boli nápo-
mocní administratívni pracov-
níci Mgr. Eva Báňayová, Bc. 
Jana Koreňová, Mgr. Tatiana 
Kuchtová, Vivien Plavcová, Bc. 
Terézia Čapliarová a Marek 
Kurčík. Poďakovanie si zaslúži 
aj kolektív Základnej školy 
Poľná Veľký Krtíš - počnúc 
riaditeľkou Mgr. Renatou 
Minárikovou a školníkom Igo-
rom Kladivíkom končiac, ktorý 
bol nápomocný a ochotný tes-
tovaciemu tímu všemožne vo 
všetkom vyjsť v ústrety. 
Túto informáciu, ktorou sa tes-
tovaciemu tímu zo ZŠ Poľná 
Veľký Krtíš ospravedlňujeme 
za to, že sme nesprávne uviedli 
miesto odberu, sme si dovolili 

spojiť s blížiacim sa 11. febru-
árom, kedy si pripomíname 
Svetový deň chorých. Každo-
ročne sa slávi od roku 1992 a 
ustanovil ho pápež Ján Pavol 
II., aby bol venovaný nevylieči-
teľne chorým ľuďom na celom 
svete. Cieľom je vytváranie 
podmienok pre chorých, aby 
mohli znášať nevyliečiteľné 

choroby a čeliť smrti v dôstoj-
ných podmienkach. Katolícka 
cirkev v tento deň slávi sviatok 
Panny Márie Lurdskej, ktorý 
sa venuje spomienke na jej zja-
venie v Lurdoch. V tomto 
,,koronačase“ nerozlišujeme 
medzi ľahšie, ťažšie a nevylieči-
teľne chorými, pretože aj z náš-

ho regiónu sme už mali prípa-
dy, že na Covid-19 podľahli 
ľudia, ktorí pred ochorením 
nevykazovali nejaké mimoriad-
ne symptómy naznačujúce, že 
by mohlo ísť o niečo vážne a 
predsa sa stalo niečo veľmi zlé. 
Práve preto nás korona naučila 
viac sa chrániť, viac si vážiť 

svoje zdravie, svojich blízkych, 
ale predovšetkým ľudí v 
bielych plášťoch – lekárky, 
lekárov, sestry, ošetrujúci a po-
mocný personál v nemoc-
niciach a teraz najnovšie aj 
všetkých ľudí, ktorí sa podieľa-
li a ešte budú podieľať na tes-
tovaní ľudí na Covid-19. Pred 
ich nie ľahkou a rizikovou prá-
cou skladáme neviditeľné klo-
búky, pretože bez nadsádzky 
riskujú svoje zdravie a nasa-
dzujú svoje životy za nás, naše 
zdravie.  O to viac nás mrzí, ak 
v súvislosti s výkonom práce 
zdravotníkov alebo dobrovoľ-
níkov sa v niečom pomýlime 
alebo urobíme chybu, za ktorú 
cítime potrebu sa ospravedlniť. 

Testovalo sa aj na ZŠ Poľná Veľký Krtíš

– R. HORNÁČEKOVÁ – 

 Fotografie  
 zachytávajú prípravu a  
 testovanie  
 na jednom  
 z odberných miest  
 vo Veľkom Krtíši - ZŠ Poľná.  
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Jedným z mála pozitív je, že už 
viac ako mesiac sú materské 
školy otvorené aspoň čiastočne. 
Fungujú len pre kritickú infra-
štruktúru či rodičov, ktorým 
vyplýva z povahy práce, že ju 
nemôžu vykonávať z domu. 
„Na prípadné otvorenie sa pri-
pravujeme každý týždeň. Krea-
tivita a flexibilita mo-
jich zamestnancov nám 
to dovoľuje a sme pri-
pravení otvoriť pre-
vádzku zo dňa na deň,“ 
povedala nám na konci 
januára riaditeľka veľ-
kokrtíšskej Materskej 
školy Mgr. Lýdia Kor-
beľová. Ako pokračo-
vala, jednotlivé triedy 
elokovaných pracovísk 
navštevuje na začiatku 
februára 90 detí zákon-
ných zástupcov, ktorí sú 
zamestnaní a povaha 
ich práce si to vyžado-
vala. Ani ju neteší sta-
novisko Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu. „Čo 
mám na to povedať? Okrem 
zmätočných nariadení na po-
slednú chvíľu, ktoré ale v tejto 
situácii aj chápem, ma skôr mr-
zí, že materským školám venu-
jú málo pozornosti, niekedy len 
okrajovo. Dokonca sa aj stalo, 
že na nás v jednom momente 
zabudli,“ pokračuje Mgr. L. 
Korbeľová. Pani riaditeľke ďa-
kujeme aj za ďalšie  odpovede, 
ktoré nám na naše otázky 
ochotne poskytla.

► Aké dopady môže mať takto 
dlhé zatvorenie materských 
škôl na vývoj a vývin detí?
„Náš vzdelávací program je 
rámcovaný povinným obsahom 
vzdelávania, ktorým sa majú 
rozvinúť kľúčové kompetencie 
dieťaťa. Podporuje komplexný 
a integrovaný prístup prostred-
níctvom vyčlenených tematic-
kých okruhov a vzdelávacích 
štandardov, oblastí s uplatne-
ním rôznych aktivizujúcich 
metód. Prostredníctvom prog-
ramu sa realizuje plynulou na 
seba nadväzujúcou dennou pe-

dagogickou činnosťou rozvoj 
dieťaťa v poznaní samého seba, 
sveta ľudí, prírody, kultúry a 
pod. To znamená, že náš systém 
je vypracovaný podobne ako v 
základných školách. Každý me-
siac a každý týždeň máme 
stanovené témy a ciele, ktoré sa 
prelínajú a na seba nadväzujú. 

Naše učebné osnovy majú kon-
krétne ciele, vymedzujú obsah, 
rozsah, postupnosť s rešpektom 
na vývinové osobitosti detí. 
Chcem tým povedať, že tých 
tém, poznatkov, vedomostí a 
zručností, ktoré chce učiteľka 
odovzdať deťom rôznymi akti-
vizujúcimi metódami a for-
mami, je tak veľa a času tak 
málo, že sa to nestíha počas 
školského roka za plnej pre-
vádzky. Aj keď niektorí rodičia 
sa deťom doma venujú, nena-
hradia materskú školu, ktorá 
zabezpečuje výchovno-vzdelá-
vací proces. Nehovoriac o napl-
není potrieb dieťaťa sociálneho 
kontaktu s rovesníkmi, naučiť 
sa kooperovať v skupine, ko-
lektíve.“

► Bude pre deti ťažké vrátiť 
sa do bežného režimu?
„Keď si zoberieme len kultúr-
ne, hygienické a stravovacie 
návyky, ktoré deti mali, keď 
nastupovali v septembri, vtedy 
nám trvalo dva-tri mesiace, 
kým sa adaptovali na režim 
materskej školy. Mám tým na 
mysli obliekanie, vyzliekanie, 

samostatné stolovanie, rešpek-
tovanie pravidiel, prispôsobenie 
sa atď., nehovoriac o rozvoji 
dieťaťa v oblasti perceptuálno-
motorickej, kognitívnej a po so-
ciálno-emociálnej stránke.  Bu-
deme teda začínať odznova a 
snažiť sa dohnať ten „stratený 
čas“. U menších detí, ktoré sú 

na začiatku predprimárneho 
vzdelávania, máme dostatok 
času pripraviť ich na vstup do 
základnej školy, čo je našou pri-
oritou. Na túto vzniknutú situ-
áciu doplatia hlavne predškolá-
ci, pri ktorých sú výkonové 
štandardy koncipované ako 
cieľové požiadavky, ktoré má 

dosiahnuť dieťa na konci 
predškolského obdobia, aby zís-
kalo predprimárne vzdelanie. A 
samozrejme, budú im chýbať 
aj aktivity, ktoré jednotlivé EP 
mali naplánované pre deti a ro-
dičov (jesenné a vianočné be-
siedky, aktivity v prírode, krúž-
kové činnosti, predplavecká 
príprava, karneval a mnohé, 
ktoré sú súčasťou školského 
vzdelávacieho programu a živo-

ta detí v materskej škole). 
Mrzí ma, že naším čias-
točným uzavretím sme 
skomplikovali život v 
mnohých rodinách, v 
ktorých materská škola 
bola súčasťou ich den-
nodenného života.“

► Online vzdelávanie je 
s deťmi vo veku do 6 ro-
kov asi nemožné. Na-
priek tomu, boli ste s 
nimi v kontakte aj onli-
ne?
„V prvej vlne pandémie 
niektoré pani učiteľky 
boli v kontakte online, a 
to viac-menej podľa záuj-

mu rodičov. Teraz nemám tú 
vedomosť, pretože sme nepred-
pokladali predlžovanie z týždňa 
na týždeň. My potrebujeme 
byť v kontakte s deťmi a ony s 
nami. Žiadny pracovný list, 
ktorých je na internete mnoho, 
to nenahradí.“

„Adaptovať sa na bežný režim bude pre deti náročné“ 

Debaty o tom, kedy sa deti vrátia späť do školských lavíc, sú naďalej stále otvorené. Situácia 
sa vyvíja každým dňom, no prakticky takmer každý týždeň sa podmienky nástupu detí do 
škôl menia a odkladajú. O tom, či na Slovensku vzniká akási stratená generácia žiakov, ktorí 
boli so svojimi spolužiakmi v triede asi len dva mesiace z celého roka, je preto na mieste. Na 
deti navštevujúce materské školy môže mať absencia prezenčného navštevovania materských 
škôl. fungovania v kolektíve či absencia vedenia vzdelanými pedagógmi aj výraznejšie násled-
ky. Deti sú doma v mnohých prípadoch s rodičmi, ktorí sú fyzicky aj emočne vyčerpaní, prí-
padne nie všetky domácnosti majú doma pomôcky na vzdelávanie.

– upozorňuje riaditeľka veľkokrtíšskej materskej školy Mgr. Lýdia Korbeľová 

Vo Veľkom Krtíši existuje niekoľko elokovaných pracovísk jednej 
materskej školy. Jedno z nich je od polovice marca zrušené. Z 
akého dôvodu k tomu došlo, sme sa opýtali vedenia Mesta. Ako 
sme sa dozvedeli zo slov asistentky primátora mesta Lucie Zvaro-
vej, budova elokovaného pracoviska (EP) na Ul. Št.Tučeka si vy-
žaduje rozsiahle opravy vnútorných rozvodov a kanalizácie. 
„Realizácia by bola finančne náročná a neefektívna. Na elokova-
nom pracovisku sme prevádzkovali len jednu triedu a na školský 
rok 2020/2021 bolo prihlásených len 10 detí. Prevádzkovať celú 
budovu kvôli takémuto počtu detí bolo maximálne neekonomické. 
Elokované pracovisko bolo aj z dôvodu COVID-19 od 13. 3. 2020 
mimo prevádzky. Deti, ktoré navštevovali toto EP, boli preroz-
delené na ostatné elokované pracoviská Materskej školy,“ infor-
movala nás L. Zvarová.

Škôlka na Ul. Tučekovej bola zrušená 

-Mgr. ŠTEFAN KOČI-

V budúcom čísle vám prinesieme rozhovory na tému otvorenia 
škôl aj s riaditeľmi základných škôl v meste V. Krtíš, riaditeľkou 
Spojenej školy v Modrom Kameni a riaditeľom Gymnázia A. H. 
Škultétyho vo V. Krtíši.

Materská škola na Tučekovej je
 od 13. 3. 2020 mimo prevádzky.

Škôlkarom chýbajú dni plné hier s rovesníkmi.
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Po základnom vzdelaní vo svo-
jom rodisku v Pôtri, a stred-
nom v Šuranoch, vyštudoval v 
rokoch 1962-67 na Vysokej 
škole poľnohospodárskej v Nit-
re (teraz SPU) ekonomiku poľ-
nohospodárstva. Postgraduálne 
štúdium novinárstva absolvoval 
v rokoch 1978-80 na Fakulte 
žurnalistiky Univerzity Karlo-
vej v Prahe. V začiatkoch za-
mestnania prešiel praxou ag-
ronóma, plánovača a vedúceho 
výrobno-obchodnej prevádzky 
poľnohospodárskeho nákupné-
ho a zásobovacieho podniku. 
Od roku 1970 pracoval v oblas-
ti podnikovej reklamy, propa-
gácie, výstavníctva a mas-
mediálnej komunikácie. Keď 
pracoval na generálnom riadi-
teľstve Agrokomplex SCPV a 
zmeneným názvom Agrokom-
binát Zobor š. p. v Nitre vo fun-
kcii vedúceho útvaru propagá-
cie a výstavníctva, bol súčasne 
aj výkonným redaktorom fi-
remného časopisu. Prispieval a 
doteraz prispieva do rôznych 
novín, časopisov a kalendárov 
na Slovensku a v zahraničí. Od-
borne spolupracoval tiež s roz-
hlasom, televíziou a krátkym 
filmom. Na Slovensku najčas-
tejšie písal do novín: Roľnícke 
noviny  (tam aj pod pseudony-
mom Ján Potran), Nedeľná 
Pravda, Hlas ľudu, i časopisov: 
Život, Slovensko, Príroda a 
spoločnosť, Lidé a Země, Roľ-
nícke novinky. Na Slovensku 
najčastejšie prispieva do Roľ-
níckych novín, Slovenských ná-
rodných novín, V zahraničí do 
Ľudových novín (Maďarsko), 
Rovine (Srbsko),, internetového 
portálu (www.luno.hu a 
www.oslovma.hu) Slovákov v 
Maďarsku. 
Od roku 1983 pravidelne pris-

pieva aj do vedeckých zborní-
kov. V období od zrušenia gene-
rálneho riaditeľstva Agrokom-
binátu Zobor v roku 1991 až do 
roku 2004 bol najskôr manažé-
rom a potom desať rokov zá-
stupcom šéfredaktora týždenní-
ka Roľnícke novinky. Počas 
týchto redakčných funkcií ab-
solvoval viacero pracovných a 
študijných ciest, prevažne vo 
firmách v štátoch západnej 
Európy a Kanady. Naďalej sa 
venuje problematike života Slo-
vákov v zahraničí, najmä dol-
nozemských a to programovo 
niekoľko desaťročí. Svoje po-
znatky a výsledky bádania 
priamo v prostredí Slovákov ži-
júcich v jednotlivých krajinách, 
priebežne publikoval v stov-
kách článkov v periodickej tla-
či, zborníkoch, ročenkách, ale 
aj samostatných monografic-

kých prácach, vydaných kniž-
ne. Je členom Syndikátu slo-
venských novinárov a členom 
Spolku slovenských spisovate-
ľov. Žije s rodinou v Nitre. 
Svojmu milovanému Pôtru, 
kam rád chodieva v lete do 
svojho domčeka, kde si doslova 

zriadil súkromné ľudové múze-
um, venoval tri knihy POTOR 
– minulosť a prítomnosť. V 
nich spolu na 593 stranách po-
drobne zmapoval všetko, čo s 
obcou, ktorú si mnohí obyvatel-
ia okresu Veľký Krtíš píšu tiež  
ako rodisko, keďže sa tu nachá-
dzala pôrodnica. 

Dňa 6. 2. 2021 sa dožil významného životného jubilea poľnohos-
podársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu  

Veľa šťastia, veľa zdravia! 

Ing. Ján Jančovic napísal aj ďalšie knihy: Včelárstvo na Modrokamensku 1919–1999;Dejiny evan-
jelického a. v. cirkevného zboru v Pôtri; Za chlebom na Dolnú zem; Z kolísky na Dolnú zem; Na-
vrátilci; Vyorali hlboké dolnozemské brázdy; Z novohradských vrchov a dolín; Pretvorili dolnozem-
skú rovinu. So spoluautorkou Máriou Urbanovou napísali knihu Putovanie a život Alberťanov.  
Čitateľom Pokroku je známy z viacerých článkov o regionálnej histórii, ale predovšektým o kraja-
noch, ktorí na Dolnú zem odchádzali predovšetkým z našej oblasti. Pánovi spisovateľovi a nášmu do-
pisovateľovi želáme do ďalších rokov života pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a nachádza-
nie ešte mnohých zaujímavých tém, ešte zaujímavejších článkov a hodnotných kníh. 
OBEC PÔTOR na čele so starostom MIROSLAVOM ČINČUROM a obecným zastupiteľstvom želá 
svojmu rodákovi všetko najlepšie, a hlavne ďakuje za dlhodobú všestrannú a príkladnú prezentáciu 
rodnej obce ,nielen v okrese Veľký Krtíš, na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Do ďalších rokov že-
lajú Pôtorčania svojmu rodákovi všetko len to najlepšie. 

Vplyvom poveternostných pod-
mienok, a teda silnejšieho vetra, 
došlo v piatok 29. januára 2021  
k pádu stromu v k. ú. obce 
Závada. Po príchode na miesto 
zásahu bolo prieskumom ziste-
né, že spadnutý strom tvoril 
prekážku v jednom jazdnom 
pruhu. Príslušníci strom popílili 
s použitím motorovej píly, vo-
zovku očistili a následne umož-
nili prejazd. Z rovnakého dôvo-
du a v ten istý deň spadol neďa-
leko Dolných Plachtiniec te-

lekomunikačný stĺp. Privolaní 
hasiči po príchode na miesto 
videli, že stĺp tvoril prekážku v 
jednom jazdnom pruhu. Prí-
slušníci stĺp provizórne ukotvili 
proti pádu a následne umožnili 
prejazd. Udalosť bola ohlásená 
prevádzkovateľovi telekomuni-
kačných služieb.
Pre požiar drevenej udiarne za-
sahovali hasiči v obci Nenince v 
pondelok 1. februára. Operač-
ný dôstojník na základe ziste-
ných skutočností vyslal na 

zásah cisternový automobil s 3 
príslušníkmi. Po príchode na 
miesto zásahu bolo priesku-
mom zistené, že drevená 
udiareň bola už v pokročilom 
štádiu horenia a časti plechové-
ho prístrešku, na ktorý sa 
požiar rozšíril. 
Príslušníci požiar uhasili s po-
užitím jedného vysokotlakové-
ho prúdu vody z cisternového 
automobilu. Pri požiari sa ne-
zranila žiadna osoba, príčina 
požiaru je v štádiu šetrenia.

 HASIČI 150  Hasili udiareň, odstraňovali spadnutý strom aj stĺp

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

Spisovateľa Ing JÁNA JANČOVICA (vpravo) so svetoznámym  
insitiným maliarom z Padiny JÁNOM  BAČÚROM (vľavo), 
okrem dlhoročného priateľstva a lásky k Dolnej zemi, spája aj 
úcta a verná láska k svojim manželkám (aj keď si ich na znak 
priateľstva len na fotografii vymenili). Foto: - rh -  

Titulky niektorých kníh Ing. Jána Jančovica sú ukážkou jeho bohatej celoživotnej tvorby. 

Ing. JÁN JANČOVIC

-BLAHOŽELÁ REDAKCIA POKROK-
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 VÝZVA MAS_053/7.2/3
OPATRENIE 7.2 Podpora na in-
vestície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania všetkých dru-
hov infraštruktúr malých rozme-
rov vrátane investícií do energie  z 
obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie

Oprávnené činnosti:
a) Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava 
a tvorba verejných priestranstiev, 
námestí, parkov a pod..
b) Výstavba a rekonštrukcia miest-
nych komunikácií, lávok, mostov, 
chodníkov a záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok. V prípade 
investícií do miestnych komuniká-
cii, tie budú umožnené len v malom 
rozsahu a za predpokladu, že pris-
pievajú k oživeniu znevýhodnenej 
vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť 
prepojenie medzi vidieckymi oblas-
ťami a širšou dopravnou sieťou, 
príp. budú prispievať k miestnemu 
ekonomickému rozvoju (napr. k 
rozvoju vidieckeho cestovného ru-
chu a pod.).
c) Výstavba, rekonštrukcia a údrž-
ba odvodňovacích kanálov, prehl-
bovanie existujúcich obecných 
studní.
d) Výstavba, rekonštrukcia, mo-
dernizácia, dostavba kanalizácie, 
vodovodu, alebo čistiarne odpado-
vých vôd.
Minimálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 3 000.00 Eur
Maximálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 41 000.00 Eur
Indikatívna výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu 
za zdroj EÚ a ŠR: 123 000,00 Eur
Intenzita pomoci: 100%

TERMÍN VYHLÁSENIA 
VÝZIEV: 1. 2. 2021
TERMÍN PREDKLADANIA 
ZIADOSTÍ: do 12.3.2021

V priebehu mesiacov február / 

marec 2021 plánujeme vyhlásiť aj 
výzvy pre podnikateľov, pre opa-
trenia 4. 1 a 4. 2, vyhlásené budú 
max. 60 dní od zverejnenia na web-
stránke MAS:

Opatrenie 4.1.
Cieľ opatrenia: Operácie zamera-
né na zlepšenie hospodárskeho vý-
konu všetkých poľnohospodár-
skych podnikov a uľahčenie re-
štrukturalizácie a modernizácie 
poľnohospodárskych podnikov, naj-
mä na účely zvýšenia ich účasti na 
trhu, zamerania na trh a poľ-
nohospodárskej diverzifikácie.
- Rozsah a oprávnené činnosti: 
Špeciálna rastlinná výroba, Živo-
číšna výroba, Zlepšenie odbytu, 
Skladovacie kapacity a pozberová 
úprava, Zavádzanie inovatívnych 
technológií v súvislosti s variabil-
nou aplikáciou organických a prie-
myselných hnojív a ostatných sub-
strátov s cieľom lepšenia kvalitatív-
nych vlastností a úrodnosti pôdy a 
ochrany pred jej degradáciou: 
Bližšiu špecifikáciu jednotlivých 
činností nájdete vo výzvach na
 www.masikn.sk
Minimálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 3 000.00 Eur
Maximálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 20 000.00 Eur
Indikatívna výška finančných pro-
striedkov vyčlenených na výzvu za 
zdroj EÚ a ŠR: 20 000,00 Eur
Oprávnení žiadatelia: MAS podpo-
rí iba mikro a malé podniky, fyzic-
ké a právnické osoby podnikajúce 
v poľnohospodárskej prvovýro-
be(akciová spoločnosť, družstvo, 
SHR, FO-podnikateľ zapísaná v 
OR, verejná obchodná spoločnosť, 
spoločnosť s ručením obmedze-
ným).
Intenzita pomoci: Základná miera 
podpory z celkových oprávnených 
výdavkov:50 % v prípade menej 
rozvinutých regiónov (mimo Brati-
slavského kraja);Zároveň platí, že 

základná miera podpory sa zvyšu-
je:o 20 % v prípade mladých poľ-
nohospodárov. 

Opatrenie 4. 2.
Cieľ opatrenia: Investície do hmot-
ného majetku, ktoré sa týkajú 
spracovania, skladovania, uvádza-
nia na trh a/alebo vývoja poľ-
nohospodárskych a potravinár-
skych výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo vý-
roby, spracovania, skladovania, 
uvádzania na trh a/alebo vývoja 
potravinárskych výrobkov, pričom 
výstupom výrobného procesu môže 
byť aj výrobok, na ktorý sa príloha 
I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, 
ktoré zároveň prispievajú k ús-
porám spotreby energie. Investícia 
sa týka výlučne vlastnej činnosti 
podniku.

Rozsah a oprávnené činnosti: Cuk-
rovarnícky, tukový priemysel vrá-
tane spracovania olejnín a stru-
kovín, konzervárenskýa mrazia-
renský priemysel, mäsopriemysel, 
hydinársky priemysel a spracova-
nie vajec, mliekarenský, mlynský, 
pekárenský, pečivárenský a cukro-
vinkársky priemysel, pivovarnícko 
- sladovnícky, liehovarnícky, vinár-
sky, priemysel nealko nápojov a 
škrobárenský priemysel,výroba 
kŕmnych zmesí a ostatné spracova-
nie alebo uvádzanie na trh neuve-
dené v predchádzajúcich bodoch, 
napr. spracovanie medu, spracova-
nie liečivých rastlín, osív a sadív. 
Bližšiu špecifikáciu jednotlivých 
činností nájdete vo výzvach na 
www.masikn.sk

Oprávnení žiadatelia:
1. Fyzické a právnické osoby pod-
nikajúce v oblasti spracovania pro-
duktov poľnohospodárskej prvo-
výroby a/alebo potravinárskej vý-
roby (s výnimkou rybích produk-
tov) 
2. Fyzické a právnické osoby pod-
nikajúce v oblasti poľnohospodár-
skej prvovýroby, ako aj spracova-
nia vlastnej produkcie. 
MAS podporí iba mikro a malé 
podniky.(akciová spoločnosť, druž-
stvo, SHR, FO-podnikateľ zapísa-
ná v OR, verejná obchodná spoloč-
nosť, spoločnosť s ručením obme-
dzeným).

Minimálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 5 454,55 Eur
Maximálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 105 454,55 Eur
Indikatívna výška finančných pro-
striedkov vyčlenených na výzvu za 
zdroj EÚ a ŠR: 232 000,00 Eur

Intenzita pomoci:V prípade ak vý-
stup je v rámci prílohy I. ZFEÚ: 
Základná miera podpory z cel-
kových oprávnených výdavkov:50 
% v prípade menej rozvinutých re-
giónov.
Zároveň platí, že základná miera 
podpory sa zvyšuje:o 20 % v prí-
pade operácií v rámci operačných 
skupín EIP a integrovaných pro-
jektov s inými opatreniami.
V prípade ak výstup nie je v rámci 
prílohy I. ZFEÚ: Miera podpory z 
celkových oprávnených výdavkov 
pre mikro a malé podniky: 55%. 

MIESTNA  AKČNÁ  SKUPINA
Ipeľská Kotlina – Novohrad 

vyhlasuje výzvy na podporu pre podnikateľov v území
Opatrenia sa týkajú podnikateľov so sídlom resp. prevádzkou v obciach v 
území MAS: Bátorová, Bušince, Čeláre, Glabušovce, Chrastince, Kiarov, 
Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince, Obeckov, Olováry, Opatovská 
Nová Ves, Sklabiná,  Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Záhorce, Zombor a 
Želovce.

Projektový manažér MAS: Mgr. Anita Galčíková, 
email: masiknovohrad@gmail.com
Kontakt/sídlo kancelárie: Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z., 
Železničná 1, 991 22  Bušince

 VÝZVA: MAS_053/6.4./4
Rozsah a oprávnené činnosti: Čin-
nosti spojené s poskytovaním slu-
žieb pre cieľovú skupinu: deti, se-
niori a občania so zníženou schop-
nosťou pohybu. Činnosti spojené s 
vidieckym cestovným ruchom a 
agroturistikou zamerané na vytvá-
ranie podmienok pre rekreačné a 

relaxačné činnosti, vrátane vytvá-
rania podmienok na poskytovanie 
vzdelávania a vytvorenie konfe-
renčných priestorov. Spracovanie a 
uvádzanie na trh produktov, kto-
rých výstup spracovania nespadá 
do prílohy I ZFEÚ. Bližšiu špecifi-
káciu jednotlivých činností nájdete 
vo výzvach na www.masikn.sk

Oprávnení žiadatelia:
Činnosť 1 a 2:
Mikropodniky a malé podniky vo 
vidieckych oblastiach.
Činnosť 1 až 3: 
1. Fyzické a právnické osoby pod-
nikajúce v oblasti poľnohospodár-
skej prvovýroby.
2. Fyzické a právnické osoby ob-
hospodarujúce lesy vo vlastníctve: 
súkromných vlastníkov a ich zdru-
žení;obcí a ich združení;cirkvi, kto-
rej majetok možno podľa právne-
ho poriadku SR považovať za sú-
kromný, pokiaľ ide o jeho správu a 
nakladanie s ním.
3. Fyzické a právnické osoby pod-
nikajúce v oblasti hospodárskeho 
chovu rýb (akvakultúry).
MAS IKN podporí iba mikro a 
malé podniky. (akciová spoločnosť, 

družstvo, SHR, FO-podnikateľ za-
písaná v OR, verejná obchodná 
spoločnosť, spoločnosť s ručením 
obmedzeným).
Intenzita pomoci: Výška podpory z 
celkových oprávnených výdavkov 
pre mikro a malé podniky:55 %  
Minimálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 5 454,55 Eur
Maximálna výška celkových žiada-
ných oprávnených výdavkov pro-
jektu v EUR: 127 272,73 Eur
Indikatívna výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu 
za zdroj EÚ a ŠR: 210 000,00 Eur

TERMÍN VYHLÁSENIA 
VÝZIEV: 1. 2. 2021
TERMÍN PREDKLADANIA 
ZIADOSTÍ: do 12. 3. 2021

Bližšie informácie vám poskytne: 
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Vďaka pandémii už žijeme 
skoro rok v uzavretom pries-
tore a niektorí máme dosť času 
zamýšľať sa nad sebou, rodi-
nou, prácou, spoločnosťou, sve-
tom... Aj ja sa zamýšľam - aj 
mojím žiakom som často hovo-
rila: ,,Mysli, dieťa moje, mysli, 
a potom vyslov pravdivé a 
správne slová, a netáraj....“ 
Doporučujem tento overený 
postup aj politikom, vládnym a 
iným vysokopostaveným činite-
ľom, a aj novinárom, lebo vy-
slovené a napísané slová, ich 
stopy, ostávajú v nás. 
Lebo, citujem ,,Na počiatku bo-
lo slovo...“  
Pred pár rokmi mi moja bývalá 
študentka pripomenula môj slo-
gan, (na ktorý som už aj 
zabudla) ,,...Stojíš a mlčíš a roz-
mýšľaš nad nesmrteľnosťou 
chrústa...“ Mnohým chcem do-
poručiť riadiť sa touto prípo-
viedkou. 
Ale odbočila som. Dnes sa sna-
žím položiť na papier ,,Dobruo 
slovo Slovákom súcim na slo-
vo.“ Budú patriť ľuďom ozaj 
súcim na slovo, ktorých už po-
známe aj vďaka týždenníku 
Pokrok.
V Pokroku č. 4/2021 ma veľmi 
zaujali dva články a inšpirovali 
ma k napísaniu veľkého poďa-
kovania vydavateľke a šéfre-
daktorke Mgr. Ružene Hor-
náčekovej a jej zástupkyni Bc. 
Jane Kamenskej a všetkým čle-
nom redakcie. Ide o články 
,,Bude zohrievať moje sloven-
ské srdce“, rozhovor s Mgr. Pa-
vlom Fábrym, s ktorým sme 
spolu drali lavice v triede Je-
denásťročnej strednej školy v 
Modrom Kameni a ,,Skúsme 
vydržať tieto zvláštne časy“ 
článok - úvahu Dominika Gyö-
rgya, môjho mladého kamará-
ta, budúceho skvelého režiséra 
a herca, a ako vyplýva z tejto 
úvahy aj umelca - filozofa. Veľ-
mi sa teším, že sa prostredníc-
tvom týždenníka Pokrok obča-

nia nášho mesta, okresu aj Slo-
venska môžu dozvedieť o tých-
to a mnohých iných výnimoč-
ných osobnostiach z minulosti, 
ale aj súčasnosti. Ďakujem Ru-
ženke a Janke v mene svojom 
aj v mene OZ Spoločnosť Au-
gusta Horislava Škultétyho, 
OO Jednoty dôchodcov, Matici 
slovenskej, že vždy s ochotou a 
porozumením uverejňujú moje 
články.

Matičiari gratulujú 
Mgr. P. Fábrymu  

A teraz niekoľko slov o mojom 
spolužiakovi Pavlovi. My sme 
sa vždy tak oficiálne volali, že 
Mária a Pavel. V našej triede 
sedelo asi 31 žiakov, niekedy 
niekto odišiel, ale potom zas 
pribudol. Aj ja som tak nejako 
pribudla hneď v septembri 
1955 do deviatej triedy. Ostatní 
sa väčšinou poznali z ôsmej 
triedy, ja som bola úplne ne-
známa, mala som vrkoče a 
sedela som v prvej lavici, rovno 
pred katedrou, spolu s Aničkou 
v plachtinskom kroji, ešte že 
som bola chudá, tak sme sa 
popratali. Bola to zvláštna soci-
éta: deti gazdov, kulakov, budú-
cich družstevníkov, robotníkov, 
nepriateľov štátu z celého Mo-
drokamenského okresu. Nikdy 
sme to nejako neskúmali, asi 
sme boli v dobrej chránenej 
,,bubline“ (súčasný výraz). Len 
Pavel občas utrúsil poznámku, 
že predseda triedy nás zapisuje 
do ,,čierneho notesa“, ako týž-
denníci mali príkaz zapisovať 
na tabuľu, keď sme v triede 
robili čertoviny. Ja si myslím, že 
to nebola pravda, Pavel mal 
vždy bujnú fantáziu. Stala som 
sa aj členkou známej redakčnej 

rady  školského časopisu Úsvit:
Fábry, Varga, Korimová a 
Števák. Vlani Vlado Varga uve-
rejnil o nás v Pokroku článok 
aj s ukážkami básní (už som na 
tie básne zabudla, ale potešilo 
ma to). 
Pavla mám vždy v pamäti, ako 
stojí pred tabuľou, v ruke 
krieda a sústavne hýbe zápäs-
tím, akoby mal v dlani basket-
balovú loptu a hádzal na kôš. 
Lebo medzi iným, pod vedením 
nášho triedneho učiteľa Štefa-
na Krnáča a telocvikára, mala 
škola výborné basketbalové 
mužstvo. 
Po rôznych prekážkach, vďaka 
kádrovým  posudkom sme na-
koniec vyštudovali učiteľstvo, 
aprobáciu slovenčina - ruština. 
Pavel na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave a ja trochu zložitejšie  na 
Vyššej pedagogickej škole v 
Bratislave a na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Prešove. Naposledy 
sme sa stretli na pomaturitnom 
stretnutí v roku 2018, pripome-
nuli sme si 60. výročie od matu-
rity. Myslím, že to bolo naše po-
sledné stretnutie, veľmi sláv-
nostné a dôstojné. 
Touto cestou blahoželám Pavlo-
vi za vysoké matičné ocenenie 
pri príležitosti jeho osemde-
siatin. Aj v tomto smere sme na 
jednej strune. Ako on, tak aj ja 
pracujem v Matici slovenskej 
od roku 1968 v rôznych fun-
kciách až dodnes. 

Žiaľ, so smútkom musím kon-
štatovať, že Ministerstvo kultú-
ry SR znížilo dotáciu na chod 
matice, a tak sme museli zrušiť 
kanceláriu Oblastného praco-
viska vo Veľkom Krtíši a do-
hodli sme  sa s Jánom Brlošom, 
že kanceláriu zachovávame pod 

záštitou OZ Spoločnosť Augus-
ta Horislava Škultétyho. 

Pavel si vždy uctil 
nášho rodáka  

Na záver ešte jedna kuriozita. 
Keď Pavel cez letné prázdniny 
prišiel do svojej chyžky v Mod-
rom Kameni a zavítal aj do 
Veľkého Krtíša, vždy položil na 
bustu A. H. Škultétyho živý 
kvietok a bustu otočil správ-

nym smerom, le-
bo sa často stá-
valo, že nejakí  
,,milovníci“ náš-
ho slávneho ro-
dáka otočili jeho 
hlavu smerom 
ku kultúrnemu 
domu, Pavel 

ihneď smeroval do Pokroku a 
volal aj mne, aby sme s tým už 
niečo urobili. Nakoniec sa po-
darili bustu zafixovať, chvala-
bohu, je to tak už dodnes, už 
nemiznú ani vázy s kyticami od 
pamätníka. Aj takéto sú moje 
kusé spomienky na spolužiaka, 
vynikajúceho učiteľa a mati-
čiara, Pavla Fábryho. 

Dominik, čaká Ťa 
červený koberec   

Niekoľko viet aj o mojom 
mladom kamarátovi Domini-
kovi Györgyovi. Vyrastal na Ve-
nevskej, v susednom paneláku. 

Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo 
 

,,Rozsievajte dobré myšlienky. Sú ako zasadené 
užitočné rastliny. Všetci z nich majú radosť a 
osoh...“ 

(Pokračovanie na str.17)

DOMINIK GYÖRGY

Mgr. PAVEL FÁBRY

MICHAL MILOSLAV
HODŽA

AUGUST HORISLAV
ŠKULTÉTY

JÁN BRLOŠ

(dielo Michala Miloslava Hodžu)
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Poznám jeho starých rodičov, 
rodičov, tety, brata... neučila 
som ho, ale vedela som od neho, 
že sa zaujíma o herectvo, často 
sme sa o tom rozprávali, aj som 
ho obsadila do hraného doku-
mentu, kde stvárnil staršieho 
brata Augusta Horislava Škul-
tétyho, ktorého zahral Matej 
Hrubčo. Študoval na Štátnom 
konzervatóriu v Košiciach, na 
ktorom až do odchodu na dô-
chodok učil v prvej časti spomí-
naný Mgr. Pavel Fábry. Domi-
nik následne pokračuje v štú-
diu na FAMU v Prahe v odbore 
filmová réžia. Videla som jeho 
prvý veľký filmový pokus ,,Ali-
ca v krajine zázrakov“, kde si 
zahrali jeho vrstovníci z Venev-
skej a obyčajnou kamerou na-
krúcal v okolí paneláku a v 
meste, a potom aj ďalšie už 
zrelšie a lepšie krátke študent-
ské hrané filmy. Je chvályhod-
né, že ich predstavil v Kultúr-
nom dome vo Veľkom  Krtíši a 
my sme mu mohli blahoželať k 
úspechu. Vždy pri stretnutiach 
som mu s uznaním a láskou 
pripomínala, že raz bude krá-
čať po červenom koberci v 
Karlových Varoch, Canes, či v 
Hollywode, len musí ostať sám 
sebou a nikoho nenapodobňo-
vať, aj keď majster Jakubisko 
je jeho veľký vzor. Má na to, 
ako sám končí svoju úvahu 
,,...že sme len jedno rozhodnutie 
od zmeny života.“  
Ďakujem Ti, Dominik, za Tvoje 
skvelé myšlienky, za to, že si a 
myslíš. A tvoríš. Želám Ti na 
prahu roku 2021 veľa tvori-
vých predsavzatí, myšlienok a 
činov. Reprezentuj naše mesto, 
príď nám predstaviť Tvoje naj-
novšie filmy, prines nám radosť 
a potešenie. 

Nezištná a obetavá  
Ing. Tatiana Blichová 

V minulom roku boli publi-
kované články v Pokroku, na-
príklad v č. 45 a ďalších číslach, 
v ktorých som ďakovala v 

mene Spoločnosti Augusta Ho-
rislava Škultétyho, a aj svojom, 
za finančnú a inú konštruktív-
nu pomoc pri obnove rodného 
domu nášho rodáka. V l. etape 
sa realizovala obnova strechy a 
v 2. etape sa budú vykonávať 
injektáže a vnútorné práce, sa-
mozrejme, ak sa opäť vyzbiera-
jú finančné prostriedky. Ani ne-
viem vysloviť vrelé slová vďaky 
mojej mladšej spolužiačke z 
SVŠ v Modrom Kameni, Ing. 
Tatiane Blichovej, rodenej Ba-
teľovej, ktorá bez nároku na fi-
nančnú odmenu vypracovala aj 
so svojimi spolupracovníkmi 
projekty na obnovu celého rod-
ného domu a následne otvore-
nia Múzea A. H. Škultétyho. 

 Ladislav E. Hudec 
autor prvého mrako-
drapu v Šanghaji má 
korene vo V. Krtíši 

Z výskumu rodokmeňu pani 
inžinierky sa dozvedáme, že ich 
rod siaha až do rodiny mlad-
šieho brata A. H. Škultétyho. 
Zaujímavosťou je, že mladší 
brat nášho slávneho rodáka, 
Eduard Jozef Škultéty, bol 
krstným otcom svetoznámeho 
architekta Ladislava Eduarda 
Hudeca (* 8. 1. 1983 B. Bystrica  
- † 26. 10. 1958 v Berkeley), kto-

rý pôsobil v Číne a v Spojených 
štátoch a naprojektoval prvý 
mrakodrap v Šanghaji. 

Viac o tomto významnom sta-
viteľovi, ktorého korene siaha-
jú až do Veľkého Krtíša, sa 
dočítate niekedy nabudúce). 

Dúfame, že korona 
konferenciu nezmarí  

Spoločnosť Augusta Horislava 
Škultétyho sa v roku 2021 chce 
venovať zakladateľom baníc-
tva Andrejovi Krasislavovi 
Meššovi, prvému banskému 
podnikateľovi a priekopníkovi 
baníctva  v okrese Veľký Krtíš 
a Vsevolodovi Čechovičovi, ob-
javiteľovi Modrokamenského 
uhoľného ložiska. Druhého jú-
na 2000 sa konalo na ich počesť 

veľké trojdňové stretnutie za 
prítomnosti ešte vtedy žijúcich 
potomkov a vedeckej obce pod 
záštitou Bane Dolina a Mesta 
Veľký Krtíš. Tentokrát plánuje-
me skromnejšiu poctu týmto 
výnimočným osobnostiam, vďa-
ka ktorým naše mesto dostalo 
prívlastok ,,banícke“. Budeme 
si pripomínať 140. výročie od 
úmrtia A. K. Mešša, pochova-
ného v rodinnej hrobke Meš-
šovcov na našom cintoríne. 

Tento rok si tiež pripomenieme  
60. výročie smrti Vsevoloda 
Čechoviča, ktorý skonal 23. jú-
na 1961 vo Veľkom Krtíši na 
srdcový infarkt a je pochovaný 
v Bratislave. V Bratislave žije 
jeho jediný potomok pani 
PhDr. Irina Čechovičová, moja 
ďalšia výnimočná kamarátka. 
Ak jej zdravotný dovolí a cel-
kový núdzový stav sa skončí, 
radi by sme ju privítali na 
plánovanej konferencii ,,Pocta 
zakladateľom baníctva“, ako aj 
žijúcich potomkov Andreja 
Krasislava Meššu, ktorý patril 
k prvým Slovákom - priekopní-
kom baníctva, rozvoja dopravy 
a priemyslu vo vtedajšom 
Uhorsku, ako majiteľ baní, kto-
ré tu otvoril v roku 1859, stal sa 
zakladateľom baníckej tradície 
v našom meste.

 
Dovoľte mi, aj keď trochu oneskorene, zaželať všetkým členom a 
sympatizantom OZ SPOLOČNOSŤ A. H. ŠKULTÉTYHO, JE-
DNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU, MATICI SLOVEN-
SKEJ, PRIMÁTOROVI MESTA  ING. DALIBO-ROVI SUR-
KOŠOVI, PRACOVNÍKOM A POSLANCOM MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA, REDAKCII POKROK, VŠETKÝM SPOLU-
PRACUJÚCIM KULTÚRNYM INŠTITÚCIÁM: HONTIANSKO 
- NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI A. H. ŠKULTÉTYHO V. KRTÍŠ, 
HONTIANSKO – IPEĽSKÉMU OSVETOVÉMU STREDISKU V. 
KRTÍŠ, MESTSKÉMU KULTÚRNEMU STREDISKU V. KRTÍŠ, 
ZÁKLADNÝM A STREDNÝM ŠKOLÁM V MESTE A V OKRE-
SE, GYMNÁZIU A. H. ŠKULTÉTYHO V. KRTÍŠ, EVANJELIC-
KÉMU A CIRKEVNÉMU ZBORU AUGSBURSKÉHO VY-
ZNANIA  VO V. KRTÍŠI, OBČANOM MESTA A OKRESU, SPONZOROM A DONÁTOROM, 
PRISPIEVATEĽOM DVOCH PERCENT Z DANÍ, všetko najlepšie v roku 2021, veľa zdravia, 
porozumenia, lásky a pokoja v duši. 

Ďakujem a želám všetko najlepšie 

 - Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ - 

(Dokončenie zo str.16)

ANDREJ KRASISLAV
MEŠŠA

VSEVOLOD ČECHOVIČ

LADISLAV EDUARD 
HUDEC

Ing. TATIANA BLICHOVÁ

Nášho slávneho rodáka už ne-
bude pripomínať len pamätná 
tabuľa, ale na fare celý obnove-
ný rodný dom. 

Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ
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V predchádzajúcich vydaniach 
nášho týždenníka sme poodha-
lili aj čosi o tom, ako trávia 
vzniknutý voľný čas napr. pa-
ralympionik Marek Kamzík 
alebo futbalový tréner Attila 
Nemčok. Športov, ktoré majú v 
našom okrese zastúpenie v re-
gionálnych ligách, je dnes 
menej ako v minulosti. Jedným 
z tých, ktorý prežíva aj dnes, je 
stolný tenis. A keďže sa o ňom v 
širšej verejnosti až tak nehovo-
rí, rozhodli sme sa, že s podob-
nou otázkou po dvoch skôr 
menovaných oslovíme aj ÁKO-
SA SÚTHA. Stolnotenista z 
Balogu nad Ipľom, ktorého me-
no naši čitatelia veľmi dobre 
poznajú, nám rád povedal viac 
o tom, ako pandémia narušila 
jeho bežné dni, ale rovnako tak 
aj to, kedy sa jeho vzťah k stol-
nému tenisu začínal formovať. 
V rozhovore sa tiež dozviete 
viac aj o jeho športových 
cieľoch a plánoch v roku 2021, 
a ako hodnotí úroveň stolného 
tenisu v našom okrese. Á. Sút-
hovi za rozhovor ďakujeme a 
jemu i jeho mužstvu prajem čo 
najviac využitých mečbalov či 
vyhraných setov.

 Na posledné stretnutie ste na-
stúpili v polovici júna minulého 
roka. V akej fáze bola vaša sú-
ťaž prerušená?
„Ako každý šport, aj stolný te-
nis bol zasiahnutý šíriacim sa 
ochorením Covid-19. Naša se-
zóna začala začiatkom marca a 

stihli sme odohrať prvé kolo 3. 
ligy. Vo Vyhniach aj v Žarnovici 
sme nakoniec prehrali. Keď 
som po úvodnom kole videl, že 
1. a 2. ligu už prerušili, tak som 
vedel, že bude prerušená aj na-
ša. Osobne sa mi nepáči, že ani 
hráči z extraligy, ktorí majú 
profesionálne zmluvy, nemôžu 
vôbec hrať. V susedných kraji-
nách už pred časom začali spúš-
ťať ligové zápasy, a to napr. v 
Česku, a aj v Maďarsku. Treba 
si uvedomiť, že zdravie človeka 
je prvoradé, ale takýmito opa-
treniami (amatérsky) zomrie 
šport, resp. stolný tenis úplne.“

 Ako by ste opísali váš rok 
2020 po športovej stránke? Ur-
čite bol iný, ako tie predchádza-

júce...
„Ak by mi niekto začiatkom ro-
ka povedal, že tento rok odo-
hráme iba jedno dvojkolo, tak 
by som mu neveril. S chlapcami 
sme trénovali dvakrát týždenne 
a už sme sa tešili na novú sezó-
nu. Potom ale nastalo veľké 
sklamanie. Keď trénujete počas 
celého roka svedomito a príde 
pandémia, ktorá to naruší, tak 
sa všetko pokazí. Pevne verím 
tomu, že covid čoskoro zmizne 
zo sveta a že konečne budeme 
môcť športovať naplno. Verím, 
že čo najskôr budem vidieť ľu-
dí tešiť sa a fandiť svojmu tí-
mu. V týchto časoch si ale as-
poň uvedomujeme, akú má 
šport pre ľudí hodnotu.“

 

Čomu sa venujete vo voľnom 
čase dnes, keď nemôžete hrá-
vať zápasy? Udržujete sa v 
kondícii aspoň tréningami?
„Ja osobne sa počas tohto ob-
dobia o to viac sústreďujem na 
školu. Som totiž druhák na 
Technickej univerzite vo Zvole-
ne, kde študujem Protipožiarnu 
bezpečnosť a ochranu. Tým pá-
dom, že stolný tenis zatiaľ na 
neurčito vypadol z mojich po-
vinností, snažím sa čo najviac 
hýbať sa, ísť do prírody a kon-
díciu sa snažím udržiavať as-
poň doma, aby som dosiahol čo 
najlepšie výsledky v reštartova-
nej sezóne.“

  Ako vyzerá váš zvyčajný 
športový týždeň počas rozbe-
hnutej sezóny? Koľkokrát tré-
nujete a koľko súťažných zápa-
sov za týždeň odohráte?
„Počas sezóny  trénujem trikrát 
do týždňa – v pondelok a uto-
rok vo Zvolene a vo štvrtok už 
doma v Balogu nad Ipľom. V 
sobotu mávame zápasy, ktoré 
sa konajú vo forme dvojkôl. To 
znamená, že o 10.00 a o 15.00 
hod. mávame zápasy proti 
dvom rôznym mužstvám. Nie-
ktorí čitatelia si to možno ne-
uvedomujú, ale sú to vlastne ví-
kendy, počas ktorých by sa 
ľudia chceli doma venovať 
rodine, no miesto toho ich venu-
jete športu. Keď ale chcete do-
siahnuť svoje vysnívané ciele, 
musíte preto niekedy obetovať 
aj súkromný život.“

  Aké sú vaše športové ciele v 
roku 2021 a čo si od nového ro-
ka sľubujete?
„Chcel by som už konečne vy-
skúšať druhú alebo prvú naj-
vyššiu slovenskú ligu. Dúfam, 
že dostanem nejaké ponuky a 
budem môcť ukázať, čo v sebe 
mám. Do iného tímu prestúpim 
ale len vtedy, keď budem ve-
dieť, že stolný tenis bezo mňa v 
našej obci neskončí, ako som to  

„Po prerušení súťaží som bol sklamaný“
Talentovaný stolnotenista Ákos Súth:

O tom, ktoré skupiny obyvateľov postihuje pandémia najviac, bolo povedané a napísané už veľa. Na 
Slovensku azda neexistuje človek, ktorý sa za ostatných dvanásť mesiacov nemusel prispôsobiť no-
vým pravidlám bežného života. Do istej miery sú nám obmedzované aj všedné prechádzky do príro-
dy, o športe ani nehovoríme. Skupinové tréningy, súťažné stretnutia i turnaje sa v týchto mesiacoch 
konať nemôžu. Rovnako tak sú zatvorené plavárne, športové haly a posilňovne.

( Pokračovanie na str. 11)  
Svedomité tréningy a túžba po neustálom zlepšovaní sa
 - aj to je podľa Á. Sútha cesta k jeho cieľu.

Stolnotenisti Balogu nad Ipľom sa venujú svojmu koníčku na ligovej úrovni aj vďaka podpore od obce.
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prisľúbil môjmu bývalému tré-
nerovi (N. Z.) a to zostane vždy 
v mojej pamäti. Určite budem 
na sebe pracovať oveľa tvrdšie 
a tým pádom by som sa mohol 
k svojmu cieľu dostať o krôčik 
bližšie. Chcel by som aj pre-
bojovať na Majstrovstvá Slo-
venska a na Majstrovstvá uni-
verzít, kde by som rád dosiahol 
pódiové umiestnenie.“

 Kde sa dnes hrá na Sloven-
sku najlepší stolný tenis? Na 
akej úrovni je stolný tenis na 
Slovensku vo všeobecnosti?
„Dnes sa na Slovensku hrá naj-
lepší klubový stolný tenis vo Vy-
dranoch. Toto družstvo už totiž 
piaty rok po sebe získalo slo-
venský majstrovský titul a pred 
tromi rokmi sa stali majstrami 
ETTU Cupu, čo je vlastne také 
niečo ako vo futbale Európska 
liga, takže druhý najvýznam-
nejší európsky šampionát. Toto 

družstvo tvoria väčšinou hráči 
zo Slovenska, ale pred dvomi 
rokmi bol súčasťou tohto tímu 
aj celkovo 88. najlepší hráč 
sveta. Tým chcem povedať, že 
v takýchto kluboch ste už po-

merne dobre platení a môžete 
sa týmto športom aj živiť. Dô-
ležité je spomenúť, že konečne 
už aj u nás na Slovensku založi-
li stolnotenisové centrá na vý-
chovu mládeže. Jedným z nich 
je tréningové centrum v Prie-
vidzi. Tiež oveľa viac začali naši 
špičkoví tréneri pracovať s 
mládežou a títo hráči sa po-
stupne stávajú súčasťou ex-
traligového tímu. Na tejto úrov-
ni už potom musíte tvrdo 
makať a určite dostanete 
príležitosť ukázať svoje schop-
nosti aj v zahraničí.“

 Ako to vyzerá so stolným te-
nisom v našom okrese? Koľko 
klubov je aktívnych?
„V našom okrese stolný tenis 
podľa môjho názoru už nemá 
dlhú trvácnosť. Máme len 
jedno družstvo v tretej lige 
(Balog nad Ipľom) a jedno 
družstvo v šiestej lige (STK 
Veľký Krtíš), ale treba povedať 

na rovinu aj to, že v týchto klu-
boch hrajú už väčšinou len 
starší hráči. Viem, že si teraz 
niekto možno pomyslí, že 
chcem upriamiť pozornosť na 
seba, ale ja som momentálne po 

dlhých rokoch prvý hráč z 
okresu Veľký Krtíš, ktorý by 
chcel stolným tenisom niečo do-
siahnuť. Je za tým tvrdá práca 
a obetavosť. Vedieť niekedy po-
vedať „nie“ a sústrediť sa iba 
na šport je ťažké. Častokrát, 
keď sa stretnem s kamarátmi, 
sa ma neveriacky pýtajú, či ešte 

stále naozaj hrávam 
stolný tenis. Okrem li-
gových zápasov 
chodievam aj na 
množstvo turnajov, 
ale aj pri stolnom teni-
se je to ako aj pri 
ostanom športe - bez 
financií je to náročné. 
Na týchto turnajoch si 
všetko musíme 
uhradiť z vlastných. 
Naše družstvo ale mô-
že byť veľmi šťastné, 
pretože vedenie obce 
Balog nad Ipľom na 
čele so starostom Ing. 
Petrom Bálintom nám, 
v rámci stanovených 
hraníc, pomáha vo 
všetkom, za čo im pat-
rí obrovská vďaka.“

 Máte popri hraní aj priestor 
na prípadnú výchovu nových 

hráčov? Snažíte sa vyhľadávať 
nové talenty?
„V budúcnosti by som v našej 
obci chcel vytvoriť aj druhé 
družstvo, v ktorom by som sa 
chcel venovať len výchove mla-
dých hráčov. Predtým ešte ale 
musím urobiť trénerské skúš-
ky,  a až potom sa môžem pus-
tiť do práce. Bude to ale fungo-
vať iba vtedy, keď nájdem ta-
kých ľudí, ktorí sa tomu budú 
chcieť naozaj venovať. Výho-
dou tohto športu je aj to, že s 
amu môžete venovať každý 
deň, a to bez ohľadu na počasie 
či iné okolnosti.“

 Chceli by ste niečo odkázať 
našim čitateľom?
„Asi iba to, aby navštevovali čo 
v najväčšom počte aj zápasy 
stolného tenisu, aby tento šport 
aspoň raz v živote vyskúšali, a 
aby robili to, čo majú najrad-
šej. Samozrejme, na prvom 
mieste však musí u každého zo-
stať vždy zdravie a rodina. Na 
záver by som sa chcel ešte rov-
nako poďakovať aj za oslove-
nie a za rozhovor a verím, že aj 
v budúcnosti budeme s redakci-
ou týždenníka POKROK 
spolupracovať ako doposiaľ.“ 
 

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

(Dokončenie zo str.10)

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív Á. SÚTH -

Talentovaný stolnotenista si nikdy nenechá ujsť príležitosť 
odfotiť sa s jeho slávnejšími kolegami, ako sú napr. Timo Boll (hore), 
Fan Zhendong (vľavo)  a Szőcs Bernadett (vpravo).
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„...Ešte pred cestou upozorňo-
vali lekári, aby sa zo začiatku 
pohyboval pomaly. No doktor 
vo výprave odporúčal všetkým 
členom predovšetkým pohyb. 
Preto začali pracovať hneď na 
druhý deň. Pílkami na drevo 
napílili z uloženého snehu kvá-
dre a nosili ich do obrovských 
kovových nádrží vyhrievaných 
elektrickým  prúdom. Motoro-
vé píly radšej nepoužívali, aby 
sa do snehu nedostala ani kvap-
ka oleja a tak neznehodnotila 
vodu. 
Po prichystaní dostatočného 
množstva snehu na vodu začali 
účastníci expedície pracovať na 
príprave vedeckých úloh. Ani 
to nebola ľahká robota. Naprí-
klad registračná aparatúra, 
ktorú mal na stanici napojiť Ti-
bor Ďuriš, nebola veľká. Tvor-
covia (v Košiciach) využili pri 
jej výrobe v maximálnej miere 
integrované obvody, takže bola 
temer päťkrát menšia ako 
predchádzajúca. 
Zariadenie však bolo treba ob-
ložiť desiatimi tonami olova na 
brzdenie nukleónov a množ-
stvom polyetylénu na opätovný 
odraz neutrónov. A keby len 
obložiť! Všetko toto a množstvo 
ďalšieho materiálu bolo treba 
poprenášať z letiska a zo saní 
do pracovne. 

Stanica Vostok 
pozostáva z piatich
moderných budov 

Sú zmontované z kovovej kon-
štrukcie pokrytej duralovým 
plechom a z tepelnej izolácie. 
Všetky sú vykurované ústred-
ným kúrením. Voda na kúrenie 
sa ohrieva elektrickým prú-
dom. Každý pracovník má svo-
ju pracovňu a obývaciu miest-
nosť, obývacia miestnosť Ti-
bora Ďuriša mala 9 a pracovňa 
22 štvorcových metrov“.
O práci na stanici Tibor Ďuriš 
Ružene Hornáčekovej pre spo-
menuté Novohradské noviny o. 
i. povedal: ,,...Moja práca bola 
zameraná na meranie kozmic-
kého žiarenia, atómových ja-
dier až po elektróny jadra. My 
sme konkrétne merali neutró-
nové zložky jadrových častíc. 
Meranie slúži na základný vý-
skum medziplanetárneho pries-
toru Slnka a štúdia hmoty jad-
ra. Na základe kozmického 
žiarenia boli objavené jadrové 

častice a bola objasnená určitá 
slnečná činnosť, tak isto geo-
magnetická činnosť zemského 
poľa. Na Vostok som išiel ja, 
pretože na Lomnickom štíte sa 
zaoberám vývojom a výrobou 
meracej techniky a nemohli 
sme riskovať, že ak by išiel nie-
kto, kto nejakú náhradnú sú-
čiastku alebo zariadenie nevie 
zhotoviť, bol by tam zbytočný. 
To sa napokon aj potvrdilo, 
keď z dôvodu havárie lietadla 
nebolo povolených potrebných 
50 letov, ale iba sedem. So 
sebou sme si mohli zobrať len 
najnevyhnutnejšie zariadenia. 
Chýbali mi dierovače a veľa 

iných vecí som musel vyrobiť 
priamo na Vostoku. Okrem to-
ho som denne spracúval údaje 
a ďalšie na spracovanie sme po-
sielali na Slovensko do Košíc a 
aj do Moskvy. Aj napriek hava-
rijným situáciam som svoju 
úlohu na Vostoku splnil. Mera-
nie je svojím spôsobom experi-
mentálna záležitosť, kým sa ne-
potvrdí niečo nové a nepoloží sa 
základný kameň pre niečo ap-
likované. Základný výskum 
hľadá súvislosti v úplnom ne-
známe. Keď sa nájde nejaká 
zákonitosť, už možno niečo 
nové rozvíjať  ďalej... 

Vždy ma bavila 
tvorivá robota 

Ak majú byť výskumy stále 
presnejšie, potrebujeme aj do-
konalejšie zariadenie. Na špeci-
fické meranie zariadenia nie sú, 
tie sa musia vždy pre danú situ-
áciu vyrobiť. U mňa to išlo od 
lámp, tranzistorov, integrova-
ných obvodov až po počítače. 
Všetko, čo som robil na Lom-
nickom štíte, som robil aj na 
Vostoku, no vďaka špecifickým 

prírodným podmienkam na 
vyššej úrovni. Na „Lomničáku“ 
som mal dobré výsledky. Na-
príklad pred piatimi rokmi sme 
namerali slnečné neutróny, kto-
ré boli zatiaľ potvrdené len te-
oreticky, prakticky ich ešte ni-
kto nenameral. Naše výsledky 
meraní boli lepšie ako naprí-
klad tie, ktoré robili Fíni, Gréci, 
či Američania.“

Vzchop sa, človeče! 
O náročnosti života v Antarktí-
de, osobitne psychickom, Tibor 
Ďuriš porozprával Nadi Schnei-
derovej, redaktorke časopisu 
Svet socializmu. Pars pro toto z 
jej osemdielneho seriálu prís-

pevkov odcitujem pár najzaují-
mavejších častí:
„- Vzchop sa, človeče! – Vedľa 
mňa to ktosi zašepkal, alebo 
možno aj skríkol, neviem... 
Kráčali sme k budovám Vos-
toku, náklad bol už vyložený, 
ale lietadlá ešte čakali na polár-
nikov, ktorí tu už pobudli rok a 

prišli sme ich vymeniť. Neboj 
sa, zvykneš si, - počúvam hlas, 
ale toho, kto hovorí, nevnímam. 
Po niekoľkých metroch po-
malej chôdze musím zastať, 
srdce cítim až v krku. Dal som 
si dolu rukavicu, chcel som si 
nahmatať pulz, ale rýchlo som 
ju znova navliekol, hoci tu na 
Vostoku vrcholí leto a sú práve 
„horúčavy“ – mínus 30 stup-
ňov. Keď si pomyslím na tých 
85 stupňov pod nulou, nuž v 
porovnaní s tým to boli naozaj 
letné kanikuly.
Od ľadovej plochy, na ktorej 
pristávali lietadlá, po budovy 
polárnej stanice bolo iba nie-
koľko minút chôdze – keby ste 
mohli kráčať podľa európ-
skych predstáv. Teraz bola tá 
cesta dlhá, taká dlhá, až som sa 
bál, že nedôjdem. Chcel som sa 
zhlboka nadýchnuť, ale nebolo 
z čoho, lebo obsah kyslíka na 
Vostoku je približne taký, ako 
povedzme na Elbruse alebo v 
iných 5000-metrových výškach 
Európy či Ázie.  A neznesiteľne 
ma bolela hlava. Nikdy som si 
nemyslel, že hlava môže až tak-
to veľmi bolieť.
 

Zo života polárnika a astronóma Tibora Ďuriša   
Štvrťstoročie  sledoval tep vesmíru

O prvých dňoch Tibora Ďuriša na stanici Vostok v denníku ÚV KSS Pravda, ktorá  vychádzala 
v temer štvrťmiliónovom náklade, Jozef Krško 1. apríla 1980 napísal:

- PaedDr. JÁN FEKETE – 
(Dokončenie nabudúce)

Nezabudnem na slová Tibora Ďuriša, keď som s ním kedysi 
robila rozhovor: ,,Keď som uvidel ten nekonečný sneh a ľad, 
zamrzol mi úsmev na tvári.” -rh- 

pokračovanie

TIBOR ,,CHARLIE” ĎURIŠ
 *30. 10. 1946 - † 26. 5. 2020

...Silou vôle sa mi ako tak podarilo vzchopiť sa. Veď bolo toľko ro-
boty! Náklad sme museli odniesť dnu, uložiť ho na svoje miesto, 
rozbaliť. Cítil som sa úboho, mozog som mal zmätený, súdnosť sa 
strácala a už som pomaly nevedel rozoznať, čo je skutočnosť a čo 
sen. Noc bola mučivá. Slnko oslepujúco žiarilo a napriek tomu, že 
Víťa by to považoval za rúhanie, hrozne som túžil, aby zašlo. 
Bránil som sa pozrieť do okna, lebo pohľad na ľadovú šíravu, na 
to obrovské nekonečné biele nič bez jediného tmavého miestečka, 
mi naháňal strach. Keď ráno zazvonil budíček a bol čas ísť na ra-
ňajky, bol som úplne apatický, na ničom mi nezáležalo. Uvedomil 
som si, že som sklamal seba aj iných...No akosi mi to bolo jedno. 
Nič ma nemohlo vzkriesiť. Vtedy som prvý raz spoznal, ako ľahko 
môže človek v tomto prostredí stratiť duševnú rovnováhu, ak tu 
nie je ten druhý, ktorý by mu pomohol. Aká nesmierne veľká je si-
la kolektívu, tu v srdci Antarktídy, na to by som darmo hľadal 
slová. Dvadsaťdva ľudských bytostí stratených na mŕtvom konti-
nente, veľkom ako dve tretiny Severnej Ameriky...Toto pomys-
lenie nás zomklo ešte pevnejšie.”

Pohľad na šíre pláne naháňal strach 
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Zákernosť má veľa podôb, pre-
to buďte stále v strehu a   pred-
vídajte. Po pravde, u vás v na-
sledujúcom období, sa bude 
všetko točiť okolo akéhosi 
skúšania vašej vytrvalosti a to 
aj na fyzickej úrovni. Karta, 
ktorá bola vytiahnutá pre vaše 
znamenie, je Had, čo znamená, 
aby ste boli pozorní, vnímaví a 
pozerali sa na realitu z hadej 
perspektívy, čiže od podlahy. 
Zároveň upozorňuje na zdra-
votné problémy, ktoré by sa 
mohli nečakane vyskytnúť, 
preto je nanajvýš potrebné, aby 
ste sa, pokiaľ to bude možné, 
šetrili. Nepodceňujte ani náv-
števu lekárov – odborníkov a 
špecialistov. U vás bude univer-
zálne platiť vyvážené pravidlo 
akcie – reakcie (čo pôjde sme-
rom od vás, pôjde aj smerom k 
vám). 

Po vnútornej rozprave prichá-
dza vytúžený pokoj. Nič vás 
„nerozhádže“, pretože ste sa 
minimálne po tieto dni rozhodli 
žiť sami pre seba, nezávisle od 
názorov iných, ako aj od toho, 
čo od vás očakávajú. Budete 
konať hladko, pokojne a pri-
rodzene. Je to skvelá súhra va-
šich pocitov, ktorú môže nabú-
rať vykukujúca racionalita (ro-
zum). Tak, ako samotná karta 
(srdce) naznačuje, rozjasní sa 
vám práve v oblasti srdcových 
záležitostí. Nezadaní by sa ne-
mali okúňať, a pokiaľ to tak 
vnímajú, smelo svoj objekt túž-
by pozvať na rande. Tými, 
ktorí sú zakotvení v partner-
stvách, zamáva veľký nával 
vďaky a šťastia.  
  

Na pleciach si nesiete iba toľko, 
koľko ste si tam sami – a podo-
týkame, že dobrovoľne – nalo-
žili, tak sa nesťažujte. Prišli ste 
na miesto, kde neviete, čo s tým 
a chcete to jednoducho zo svo-
jich pliec zložiť. To vám však 
nebude dovolené, nezúfajte, eš-
te stále máte okolo seba 
skvelých priateľov a kolegov, 
ktorých namiesto spomínaného 
sťažovania sa a horekovania 
poproste o pomoc. Počas týchto 
dní budete v sebe objavovať 
vieru, nielen vieru v seba, ale aj 

tú v spojitosti s vaším vierovyz-
naním. V zdravotnej oblasti 
vám vyskakuje všeobecné zaťa-
ženie horných aj dolných konča-
tín (cvičenie, behanie, práca…).
 

Ejha, zase sa otvára kohútik s 
finančným úspechom. Keď bu-
dete usilovne pracovať, budete 
patrične aj odmenení, zároveň 
sa vám vrátia všetky peniaze, 
ktoré ste dali do obehu a do 
dnešného dňa sa k vám nevráti-
li. Je vhodný čas na vybavova-
nie záležitostí v bankách, a aj 
všade tam, kde je to naviazané 
na získanie peňazí (predaj, kú-
pa, premyslené a podložené in-
vestície, obchody…). Zložitejšie 
to bude pri komunikovaní so 
zástupcami vášho znamenia, 
budete mať utlmenú komuni-
káciu a samotné vyjadrovanie. 
O skvelú náladu sa vám vždy 
postará hudba, ktorú ste akosi 
vytesnili do pozadia.  

Skúšaná bude vaša trpezlivosť, 
ktorá je na tom naozaj príšer-
ne. Tvrdohlavé dupnutie nohou 
vám vôbec nepomôže, práve 
naopak, komplexne si to len za-
motáte. Na všetko hľaďte z vyš-
šej perspektívy, čím sa vám ot-
voria aj širšie možnosti. Po dlh-
šom čase sa vám vráti niekto 
blízky spoza hraníc, kde dlhší 
čas pôsobí. Zároveň sú tieto dni 
univerzálnym prísľubom zme-
ny, ale nie všetci Levíkovia bu-
dú mať dostatok síl naskočiť 
práve na tento vlak. Ostatní 
nezúfajte, príde ďalší v čase, 
keď budete na to pripravení. V 
zdravotnej oblasti bude vaším 
najväčším nepriateľom chlad 
útočiaci na nohy.  

Po náročnejšom týždni prichá-
dza pokojnejší, samozrejme, aj 
príjemnejší. Viac sa budete ve-
novať sebe, a preto si obujete aj 
túlavé topánky. Bude vás to ťa-
hať preč od všetkého, čo vás 
pohlcuje a núti rozmýšľať. Do-
prajte si tieto úniky z reality a 
pokiaľ to je aspoň trochu mož-
né, vyrazte si na víkend aj so 
svojou partiou, hoci aj za blízke 
hranice domoviny. Úspech k 
vám zaveje aj v profesijnom ži-
vote, len je potrebné správne 
nastavenie, sledovanie a mapo-

vanie situácie a potom to pôjde 
už samo. Menšie spoločenské 
zemetrasenie zažije vaše ego – 
treba sa vedieť pobaviť aj na 
svoj účet. 

Keď sa okolo seba porozhliad-
nete, čo tam vidíte? Správne, 
nikdy nie ste sami, vždy máte 
pri sebe ľudí, ktorí vás podržia 
a inak tomu nebude ani tento 
týždeň. Karta Správa je jedno-
značná, poukazuje na to, že k 
vám prichádza nová informá-
cia, ktorú bude potrebné 
spracovať. Okrem toho, samo-
zrejme, nezabúdajte na koreš-
pondenciu, ktorá by nemala zo-
stať zabudnutá na stole, je po-
trebné všetko vybaviť a tým 
vstupovať do ďalšieho mesiaca 
a týždňa spolu s čistým stolom. 
Pokúste sa do týchto dní vniesť 
vnútornú harmóniu, ktorá vám 
pomôže.  

Nuž, keďže vám vyšla rovnaká 
karta, ako v predchádzajúci 
týždeň, iba naň nadviažete. 
Pustíte k sebe nespútanosť, ra-
dosť, hravosť… a verte alebo 
nie, budete šíriteľmi skvelej 
nálady, ktorá v tomto období 
akosi univerzálne absentuje. 
Chopte sa tejto úlohy a pomôž-
te tým, ktorí úsmev stratili a ne-
vedia, kde ho majú hľadať. 
Konajte nezištne a zo srdca, 
univerzum vám to vráti v podo-
be, ktorá bude pre vás najlep-
šia. Čakajte, že každý deň vám 
prinesie niečo nové a pre vaše 
pochopenie čarovné. Prídu k 
vám prelomové myšlienky, 
vďaka ktorým sa zacelia ešte z 
času na čas omínajúce ranky 
minulosti.

Štvorlístok so sebou, ako inak, 
prináša len samé dobré veci, 
tak sa máte na čo tešiť. Okrem 
šťastia, ktoré sadne práve na 
vaše plecia, očakávajte zlep-
šenie a vyriešenie všetkého, čo 
bolo zauzlené. Preto treba kaž-
dú jednu príležitosť, či už v ob-
lasti lásky, práce alebo duchov-
na, využiť naplno. Tí, ktorí už 
svoje šťastie našli, sa môžu sú-
strediť na to, čo by im spravilo 
radosť a sústrediť sa práve na 
tú oblasť alebo konkrétnu vec. 
Keďže farba ďateliny je zelená, 

túto farbu podporujúcu srdce 
na fyzickej úrovni, ako aj poci-
ty naviazané na srdcové záleži-
tosti, by ste mali začleniť do 
týchto dní. 

Všetko z vášho pohľadu zlé, ne-
pekné a ťaživé sa prečistí (zlo-
ba, hnev, urovnanie hádok, spo-
rov i nedorozumení). Všetko z 
vás opadne – ťaživá škrupina 
nánosov praskne a vy sa budete 
cítiť výborne. Duchovne budete 
pripravení na každú výzvu, 
ktorú vám život prinesie a veru, 
málo ich nebude. Viac si za-
bojujete v oblasti lásky, nene-
chajte si ujsť človeka, ktorý by 
stál za to, risknite to a konajte! 
Nezabúdajte ani na to, že nikdy 
nie je neskoro, nech sa jedná o 
čokoľvek. Koncom týždňa vás 
viac pohltia pracovné povinnos-
ti, ktoré však hravo zvládnete, 
preto „nepanikárte“.

Budete ťahať za sebou mračná, 
z ktorých prší iba na vašu 
hlavu. Uvedomujete si v plnej 
miere, aké chyby robíte, na-
priek tomu ich opakujete stále 
znovu a takto to potom vyzerá. 
Postavte sa konečne svojim 
„démonom“ a strašidlám, pre-
lomte svoj strach a obavy. Prij-
mite sa so všetkým a všade, 
uľaví sa vám. Máte ideálny čas 
vyhrať každý  boj, do ktorého 
sa pustíte. Zabojujte a mraky 
spolu s dažďom zatrúbia na 
ústup. Netápte a choďte si za 
tým, po čom túžite, tento raz 
bez opakovania chýb.  

Čakáte, stále len čakáte – na 
vhodnú príležitosť, na vhodný 
čas, na vhodné podmienky… 
Po tieto dni si nájdete x dôvo-
dov prečo teraz v nijakom 
smere nič nekonať, ale tým len 
ukrývate svoju pasivitu a z nej 
očakávaný neúspech. Síce fajn 
vymyslené, milé Rybičky, ale 
pre tieto dni nie! Pekne vstaňte 
a „makajte“, budujte si svoj 
vlastný úspech, ktorý vám je 
ako znameniu dopriaty. Len 
sem-tam sa schovávate za akúsi 
formu lenivosti, a práve v tieto 
dni na vás doľahne, zatočte ňou 
a uvidíte, ako sa vám bude 
dariť. O čosi jednoduchšie na 
úrovni zvládnutia to bude mať 
ženská časť znamenia.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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V roku 1988 mu vo vydavateľ-
stve Smena vyšla kniha Láska 
na Slovensku. Zachytáva v nej 
najrozmanitejšie zaujímavosti, 
kuriozity a osudy ľudí zaľú-
bených, odľúbených, sklama-
ných, šťastných či inak pozna-
čených láskou od čias Veľkej 
Moravy (marginálne aj v star-
ších časoch) až po dnešok. 
V knihe spomína aj Modrý Ka-
meň. Kniha je bohato popret-
kávaná prísloviami a senten-
ciami o širokospektrálnom roz-
sahu a dosahu lásky. 
Z tohto breviára vyberám zo-
pár: ,,Láska ženám oči otvára a 
mužom priviera“ (A. M. Re-
marque), ,,Čestní muži sa rýchlo 
ženia, múdri nikdy“ (M. de Cer-
vantes), ,,Láska je ľúbezný kvet, 
ale treba mať odvahu, aby sme 
ho išli odtrhnúť na kraj strašnej 
priepasti“ (Standhal), ,,Šťastie 
ženatého muža závisí od žien, s 
ktorými sa neoženil“ (veľký iro-
nik O. Wilde), či ,,Keď sa mi, 
milý môj, v sobotu bozkáme, šej 
haj, tak po celý týždeň cukor v 
ústach máme“ (zo slovenskej 
ľudovej piesne). 
Vladimírov brat Milan Ferko 
vystúpil na literárny hrebeň 
Parnasu ešte vyššie. Sprvu sa 
venoval poézii, zároveň pre-
kladal z ruštiny (V. Chlebni-
kov...), neskôr sa venoval už iba 
próze. Napísal pár kníh litera-

túry faktu (Pod čiernou vlajkou 
– pirátoch) a historických 
románov (aj o J. Jánošíkovi). 
Mal značný podiel na vzniku 
samostatného Slovenska. Po je-
ho vzniku pôsobil ako vysoký 
štátny úradník na ministerstve 
kultúry. 
Vladimírova manželka Hana 
dlhé roky pracovala ako vyda-

vateľská redaktorka v Mladých 
letách. Syn Jerguš bol zas čino-
rodým publicistom. Dosiahnuť 
výraznejšie úspechy v knižnej 
tvorbe mu zabránil predčasný 
skon. Ďalší mladý Ferko, An-
drej, mal širokospektrálne zá-
ujmy a tvorivú činnosť: vyso-
koškolský pedagóg, matematik, 
odborník v IT, podieľanie sa na 
vývoji umelej inteligencie, pub-
licista, spisovateľ.
Z hľadiska témy, ktorej sa ve-
nujem, je pre nás najzaují-
mavejší Milan Ferko. Pred pri-
bližne štyridsiatimi rokmi mal 
v jednom časopise (buď Rom-
boid alebo Javisko) publikova-
nú báseň Ako sa bozkávať. 
Nadchla ma. Odložil som si vý-
strižok s jej textom. Keby som 
ho aj stratil, nič dramatické by 
sa nestalo, lebo Ferkovu pôso-
bivú báseň mám uloženú v po-
zlátenom priečinku pamäti: 

Ako sa bozkávať
Najlepšie celým telom.
No stačí aj ústami.
Ak je to prvý bozk – 
robíme to ako blesk.
Ibaže v nás to najskôr duní 
a hučí a znie, až potom zavanie 
oheň motýlím krídlom.
Ústa sa začnú rozvíjať do ruže.
A neskôr páľava srdca šibne
plamenným jazykom. 
A potom slaný bozk na oči.
A veterný bozk do vlasov.
A ružový bozk na ucho.
A mandľový bozk na prsia.
A sú aj iné krásne miesta,
s ktorými ťa najlepšie zoznámi 
bozk.
A potom bozky do telefónu.

A bozky ako výrobná značka,
Ukryté v trezoroch golierikov.
A bozky dobyté.
A bozky vrátené.
A bozky dlhé 
ako rokovanie o mieri.
Aj bozkávať sa treba vedieť.
Aby človek vedel jediným boz-
kom povedať: Mámťarádako-
slnkomámťarádakoživot -
aby človek vedel jediným boz-
kom zradiť.

Báseň Milana Ferku Ako sa 
bozkávať je navonok erotická, 
ale druhoplánovo má iné po-
solstvo. Nie je iba tematickým 
návodom, básnickou hrou či 
textom na rozžiarenie očí. Mieri 
hlbšie, priamo do biblických 
čas svetových dejín. Stačí si 
spomenúť na poslednú večeru 
Ježiša Krista so svojimi učeník-
mi pred jeho ukrižovaním. Čo 
na nej urobil Judáš? Svojho 
učiteľa pobozkal na čelo krátko 
potom, ako ho zradil. 

 
ŽIVOT S ĽÚBOSTNOU POÉZIOU 

Hoci, alebo práve preto, že stále 
máme kvôli korone na Sloven-
sku lockdown, ľudia túžia po 
obyčajných objatiach a po-
hladeniach, ktoré sa kvôli oba-
vám zo šírenia koronavírusu 
snažíme obmedzovať na maxi-
málne minimálnu mieru. Bojí-
me sa podať ruku, objať, či po-
hladkať nielen blízkych (ale 
inak cudzích ľudí), ale aj vlast-
nú pokrvnú rodinu. Čo však s 
tým zákazom približovania, 

zbližovania a spájania urobia 
zaľúbenci, ktorí  budú mať 
najbližšiu nedeľu dvojnásobne 
sviatočnú? Určite nájdu spôsob, 
ako sa svojou láskou stretnúť, 
objať ju a podarovať malý va-
lentínsky darček. Iste sa to stret-
nutie (korona – nekorona) neza-
obíde bez bozku – prvého, než-
ného, letmého, vrúcneho, vášni-
vého... tak, ako to opísal 

PaedDr. JÁN FEKETE 
v poslednej časti článku 

Začítajte sa teda, zamyslite sa, inšpirujte sa...a hlavne ľúbte sa. 
Ak sa nebojíte nákazy, tak sa aj bozkávajte, a ak potrebujete po-
môcť či poradiť – tu máte 

Blíži sa sviatok všetkých zamilovaných a viac ako inokedy 
sa budú skloňovať slová ako Valentín, zaľúbenosť, láska, bozky... 

Básnický návod Milana Ferku na bozkávanie  

Na Slovensku nežila rozvetvenejšia rodina, ktorá sa naplno a na 
vysokej umeleckej úrovni venovala literárnej tvorbe, ako boli Fer-
kovci (Vladimír, Milan, Hana, Jerguš a Andrej). Ferkovci pochá-
dzali zo stredného Považia (a žijú) v Bratislave.
Vladimír Ferko bol činorodým a veľmi úspešným autorom litera-
túry faktu a zároveň aj priekopníkom mapovania histórie sloven-
ského drotárstva. Je aj autorom rozsiahlej knihy, ktorá tematicky 
súvisí s týmto poeticky ladeným seriálom.

Sviatok zaľúbených si pripomíname 14. februára a najmä partneri si 
medzi sebou vymieňajú nielen slová a prejavy lásky, ale aj malé dar-
čeky. Viete, ako tento deň, keď láska kypí zo všetkých médií, obchod-
ných reťazcov aj malých obchodíkov, vznikol? 
Legenda hovorí o pohanskom kňazovi menom Valentín, ktorý žil v 3. 
stor. n. l. Cisár Claudio, ktorý rád a často viedol vojny, vydal dekrét, 

ktorým zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manželstvo. Rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a 
neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje že-
ny a rodinu. Cisár ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky zás-
nuby a sobáše v celom Ríme. Valentín aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. 
Cisár to zistil, uväznil ho a odsúdil na smrť. Kým Valentín čakal na smrť, napísal zamilovaný list 
dcére väzenského dozorcu - a prvé valentínske prianie bolo na svete. Valentína popravili 14. febru-
ára 296. Pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň zaľú-
bených a sv. Valentín sa stal patrónom zaľúbených párov. Do väčšiny krajín 
Európy prišiel sviatok sv. Valentína v 90-tych rokoch 20. storočia. Od tej doby 
sa z neho stal lukratívny biznis. Počas Valentína sa na svete uskutoční okolo 220 
000 žiadostí o ruku a predajú sa milióny bonboniér a kytíc kvetov. Vo Francúz-
ku existuje obec s názvom Saint Valentin, kde tento sviatok začali oslavovať v 
roku 1965. V rámci tohto dňa obec dokonca ponúka aj atrakcie ako napríklad 
záhradu zaľúbených, strom želaní, butiky so suvenírmi a limitovanú edíciu poš-
tovej známky. Zažili ste aj vy krásnu a jedinečnú lásku? Napíšte nám o nej a my 
z uverejnených príbehov odmeníme jeden parfumom GUESS GIRL BELLE. 
Na vaše láskyplné emaily čakáme na adrese:  hornacekova.pokrok@gmail.com 

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

Nehnuteľnosti  Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.        np – 237

 Ponúkam nebytový pries-
tor v Modrom Kameni.
 0950 436 850.        np – 461
 

 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

 Prenajmem od 1. 2. 2021 
kompletne zariadený 1 – iz-
bový byt vo V. Krtíši na Ul. 
SNP č. 3. Nájomné vrátane 
energií je 270 €/mesačne. Do-
hoda možná.  
 0908 489 126.        np – 423

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

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

  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, 

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. 

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

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 nové zimné pneu-
matiky obuté na ráfikoch 6J 
x 15 ET 47, rozmer pneuma-
tiky 195/65R15. Ďalej pre-
dám puklice GOLF – origi-
nálne 15-tky a 16-tky. 
 0903 198 370.       np – 456

 Vykúpim motocykle zn. 
JAWA, ČZ, SIMSON aj náh-
radné diely. 
 0908 912 928.       np – 458

 0948 291 624 

Vykúpim 
autá (vraky), 
autobatérie, 
staré železo. 
Odtiahnutie 
a odhlásenie 
zabezpečím.

np – 389

   Drevo pelety
  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

np - 462

Hontiansko - novohradská knižnica

 A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

 obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov.

VYHLASUJE

 Inf.:  www.hnk-vk.sk

np - 450 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

 Predáme v Modrom Kameni na Strhárskej ceste 
pozemok s výmerou 4 202 m2 orientovaný na juh. 

Voda na pozemku, dostupné ostatné siete. 
Zatiaľ je vedený ako trávnatý porast, 

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np - 451 0905 358 389

 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 - 441

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši. 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

A u t o  
m o t o

np – 171

  Kúpim akýkoľvek (prerobený aj neprerobený) 
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. 
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 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

 - 
78

5 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo.

Kúpim 

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

 Predám indické bežce, ov-
ce a barany. 
 0950 436 850.       np – 461

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

 Prijímam objednávky na 
zemiaky konzumné aj sad-
bové a cibuľu. 
 0907 317 220.        np – 425

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

  Chovateľstvo

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 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
 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

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

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

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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:

 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  

99 a s

XLVII

Telefónny kontakt:

B u r z a 
p r á c e

np – 409
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M Ä S O C E N T R U M

np
 –

 4
37

 

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

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

np - 440

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:
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np – 434

 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

 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej hmoty 
na Čebovskej bukovine. 
 0908 056 450.         np – 464

 Predám bravčovú masť – 
cena dohodou. Zn. Sklabiná.
 0904 065 552.         np – 465

 Ponúkame na predaj mos-
tový žeriav, nosnosť 10t, roz-
pätie 10,5 m. Cena dohodou. 
 0911 207 696.         np – 466

 Predám nový rozkladací 
gauč oranžovej farby za 150 
€ a novú váľandu za 30 €.
 0908 694 894.          np-467

Dlhoročný redaktor a 
fotograf Ladislav 
Nagy, známy hlavne z 
maďarských médií 
na Slovensku, pracuje 
na monografii futbalu 
v obci Muľa. Po-
trebuje už len kópiu 
tabuľky z okresnej 
súťaže, v ktorej hrali 
hráči Mule s Modrým Kameňom. Žiaľ, bol to taký ,,horúci“ zápas, 
že si hráči skočili nielen do úsmevu, ale aj do vlasov a samozrejme, 
nasledovalo vylúčenie FK Sokol Muľa zo súťaže. Bolo to v roku 
1949, alebo 1950. Prosíme niekoho, kto opatruje tabuľku z tohto 
futbalového ročníka, alebo bol svedkom, či nebodaj aktérom tejto 
udalosti, aby sa ozval na adresu: hornacekova.pokrok@g-
mail.com alebo zatelefonoval na číslo 0902 302 102. 
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