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Na ÚPSVaR V. Krtíš v piatok 5. februára 2021 dobrovoľníci bezod-
platne po pracovnej dobe opäť vykonali antigénové testy na COVID - 
19 u sto siedmich pracovníkov úradu. Našťastie, všetky testy dopadli 
dobre a teda s negatívnymi výsledkami.  FOTO: ÚPSVaR, V. Krtíš 

Dobrovoľníci opäť testovali 

Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Žilina oznamuje, že z dôvodu pláno-

vaných prác na zariadeniach DS prevádzkovateľa distribučnej sú-
stavy spoločnosti SD a. s., bude 16. 2. 2021 od 7.30 - 15.00 hod. úplne 
prerušená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Banícka č. 35 
a 39; Novohradská č. 842 a Železničná č. 1, 688 a 1097 V. Krtíš. 

 Nebude elektrika  

►1. Všeobecná nemocnica s 
poliklinikou, n. o., Veľký Kr-
tíš, Nemocničná 1; (od 8.00 do 
16.00 okrem nedele); Testova-
nie PCR prebieha v utorok, 
stredu a štvrtok od 09.00 hod.  
►2. Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva, Banícka 5; 
(vykonáva antigénové testy 
SARS-CoV-2 denne, v pre-
vádzkovom čase od 13.00 hod. 
do 15.30 hod. Pričom o 15.00 
hod. sa vykonáva posledný od-
ber biologického materiálu)  
►3. IVIMED s.r.o., Železnič-

ná 1 (možnosť objednať sa dá 
cez internet);  (pondelok – 
nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.);  
►4. Bc. Viliam Greksa, Ve-
nevská 1; Budova Elpo, (pon-
delok až sobota od 9.00 – 17.00 
hod.); 
►5. Health Solutions, s.r.o., 
Ul. A. H. Škultétyho (areál EL-
MOUR betón); 
►6. Štúrova, s.r.o., Nám. A. H. 
Škultétyho 4 (kultúrny dom); 
(utorok až nedeľa od 8.00 do 
16.00 hodiny).   

Štatistický úrad SR dáva do 
pozornosti obyvateľom, že 
elektronické sčítanie obyvate-
ľov Slovenskej republiky sa 
uskutoční  v plánovanom ter-
míne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 
2021. Sčítanie obyvateľov bu-
de plne elektronické, absolútne 
bezpečné a pohodlné. Obyva-
telia sa sčítajú sami, v pohodlí 
domova a bezpečne, prostred-
níctvom elektronického for-
mulára, ktorý nájdu na 
www.scitanie.sk. Vyzývame 
obyvateľov, aby pomohli pri 
sčítaní svojim blízkym (seni-
orom), ak ich o to požiadajú. 

Vyplnenie elektronického for-
muláru nezaberie viac ako 10 
minút. Na sčítanie postačí 
mobil, tablet, notebook alebo 
počítač. Ak sa obyvateľ nemô-
že, alebo nevie sčítať sám ale-
bo s pomocou svojich blíz-
kych, na splnenie povinnosti 
sčítať sa môže využiť asistova-
né sčítanie. To znamená, že 
buď navštívi kontaktné miesto 
zriadené obcou, kde ho sčíta 
stacionárny asistent, alebo mô-
že telefonicky požiadať o 
mobilného asistenta, ktorý ho 
navštívi doma a sčíta ho. Asis-
tované sčítanie sa v zmysle 
novely zákona začne od 1. 
apríla 2021 a potrvá najneskôr 
do 31. októbra 2021.

Kde sa môžete dať otestovať 
Mesto Veľký Krtíš oznamuje občanom, že v meste Veľký Krtíš 
môžete na testovanie antigénovými testami využiť mobilné od-
berové miesta:  

Sčítame sa  

Spoločenská rubrika
Človiečik, vitaj medzi nami    Najväčšie sú tie zisky, ktoré ži-
vot vkladá do kolísky. V jednej z nich už sladko dýcha Vaše 
šťastie, Vaša pýcha.  V lučenskej nemocnici sa narodili bábäť-
ká z nášho okresu: 5. 2. Eliška z Hornej Strehovej, 8. 2 Patrik z 
Dolných Strhár, 9. 2. Karol z Čelár.  

Opustili nás    Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku 
hviezdam. Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
3. 2. Arpád Varga (*1957) z Neniniec; 7. 2. Tibor Vaculčiak 
(*1931) z Veľkého Krtíša; 8. 2. Ján Pardupa (*1948) z Banskej 
Bystrice, Marta Cibuľová (*1947) z Čeboviec; 9. 2. Pavlína 
Katalinová (*1931) z Veľkých Zlievec.         Česť ich pamiatke!   

Ťažko je spomínať, keď v očiach
 slza stojí, ťažko je zabudnúť, 

keď srdce stále bolí. Odišla si od nás
 nečakane, už štyri roky vo večnosti 

bývaš, ale my k Tvojmu hrobu chodíme, 
o Tvoj pokojný spánok prosíme: 
,,Maminka, veľmi nám chýbaš!“ 

Dňa 18. februára 2021 
si pripomenieme smutné výročie, ako nás opustila naša drahá 

maminka, 
manželka, starká, prastarká, švagriná a svokra 

ANNA MOLNÁROVÁ 
zo Žihľavy vo veku nedožitých 74 rokov. 

S láskou a úctou spomínajú: dcéry Svetluša a Anna s rodinami, 
manžel Peter a rodina Nosáľová. 

Odpočívaj v pokoji, maminka!  
Veľmi by sme sa chceli 

s Tebou stretnúť,  porozprávať sa, 
poláskať Tvoju tvár, pohladiť 

Tvoje ruky. Žiaľ, nie je to možné. 
Už dlhých sedem okov 

strážiš naše kroky z ďalekých
 nebeských výšin. My môžeme 

už len spomínať a zapáliť sviečku
na Tvoju pamiatku... 

Dňa 17. februára 2021 uplynie štrnásť 
rokov od chvíle, čo nás opustila drahá 

mamička a starká  
ANNA ŽLNKOVÁ 

z Veľkého Krtíša. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú deti Iveta, Igor s rodinou a vnuk Matej.  
 

Milá naša maminka!  

Mesto Veľký Krtíš oznamuje, že v súvislosti s aktuálnou pan-
demickou situáciou bude vykonávať nákupy základných po-
travín, drogérie a liekov pre občanov, ktorí sú v povinnej karanté-
ne a nevedia si nákup zabezpečiť iným spôsobom (cez rodinu, 
známych, susedov a pod.) Požiadavky na nákup nahlasujte na tel. 
č. 047/48 121 34 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. 
Nákupy budeme realizovať trikrát týždenne a to v pondelok, stre-
du a piatok. Žiadame občanov, aby túto službu nezneužívali a o 
nákup žiadali len v nevyhnutných prípadoch. – MsÚ V. KRTÍŠ-  

Pomoc Veľkokrtíšanom 
ľuďom v karanténe 
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„Vo viacerých mestách v kraji pri-
pravujeme očkovacie centrá, s cie-
ľom zrýchliť a zjednodušiť prístup 
širokej verejnosti k očkovaniu proti 
COVID-19. V tejto chvíli máme 
predbežne zabezpečených poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí očkovanie v očkovacích cen-
trách administratívne zastrešia. 
Nevyhnutné je však posilniť oč-
kovacie tímy o ďalších lekárov a 
zdravotné sestry, aby bol priebeh 
očkovania čo najplynulejší,“ pove-
dal predseda BBSK. Zdravotníci, 
ktorí majú záujem očkovať v kraj-
skom očkovacom centre, sa môžu 
od dnes registrovať na internetovej 
stránke kraja www.bbsk.sk/nabor.
V online dotazníku uvedú svoje 
časové možnosti aj okres, v ktorom 
pôsobia, detaily týkajúce sa finan-
čnej odmeny, zmluvy a ďalších 
náležitostí im mailom upresní od-

delenie zdravotníctva Úradu BB-
SK. V prípade doplňujúcich otázok 
tiež môžu kontaktovať koordi-
nátorku očkovacích centier na na-
bor@bbsk.sk. „Lekárom, ktorí bu-
dú ochotní očkovať počas svojich 
ordinačných hodín, bude samo-
správny kraj nápomocný pri rieše-
ní zástupu ich ambulancie. Sme 
presvedčení, že pandémiu je možné 
zvládnuť jedine masívnym očkova-
ním obyvateľstva, preto sme sa 
rozhodli osloviť všetkých lekárov a 
sestry a vytvoriť model, pri ktorom 
nebudú zaťažení nadmernou ad-
ministratívou,“ doplnil J. Lunter. 
BBSK bude v spolupráci s mestami 
v tomto modeli zabezpečovať kom-
pletnú logistiku, vybavenie, dezin-
fekciu a upratovanie priestorov, 
siete a ďalšie materiálno-technické 
záležitosti. Tiež zabezpečí admini-
stratívnych pracovníkov a regis-

tráciu náhradníkov na oč-
kovanie. „V rozpočte kraja sme na 
tento účel vyčlenili 100 000 EUR, s 
ministerstvom zdravotníctva bude-
me rokovať o spôsobe refundácie 
týchto nákladov. Medicínske vý-
kony a súvisiaci materiál budú pre-
plácať zdravotné poisťovne posky-
tovateľom zdravotnej starostlivosti 
v každom okrese. Tí uzatvoria 
zmluvy s konkrétnymi lekármi a z 
platieb od poisťovní im aj vyplatia 
odmeny,“ vysvetlil fungovanie sys-
tému podpredseda BBSK Ondrej 
Lunter s tým, že dodávku vakcín a 
registráciu na očkovanie bude za-

bezpečovať ministerstvo zdravot-
níctva. Prípravu desiatky očkova-
cích centier, z ktorých každé by 
malo denne zaočkovať minimálne 
500 ľudí, spustil BBSK ešte začiat-
kom februára. V spolupráci s pri-
mátormi miest a odborníkmi z 
lekárskeho prostredia vytypoval 
priestory (pre V. Krtíš bola vytypo-
vaná mestská športová hala), usku-
točnil ich obhliadky a pracuje na 
softvérovom i materiálnom vyba-
vení tak, aby očkovacie centrá zod-
povedali požiadavkám, ktoré tento 
týždeň upresnilo v manuáli minis-
terstvo zdravotníctva.

Slovenskí poľnohospodári a po-
travinári združení v Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komore (SPPK), naj-
väčšej agropotravinárskej sa-
mospráve na Slovensku, sa tak-
mer rok snažia nájsť s vedením 
rezortného ministerstva spoloč-
nú reč. Neúspešne. Namiesto 
konštruktívnych opatrení sme-
rom k stabilizácii agropot-
ravinárstva neustály odborný, 
slovný a mediálny súboj o spô-
sob ozdravenia sektora. Tak-
mer všetky doterajšie kroky, 
ktoré za 11 mesiacov prijalo ve-
denie ministerstva pôdohos-
podárstva na čele s ministrom 
Jánom Mičovským, sú nekon-
cepčné, chaotické, škodlivé a 
hazardujú s už aj tak krehkou 
potravinovou sebestačnosťou 
krajiny. Rozhodli sme sa preto 
vyjadriť aktuálnu bezmocnosť 
a poukázať na žalostný stav v 
chlebovom sektore aj jasnými 
aktivitami, ktoré bude v najb-
ližšom období vidieť. Nespokoj-
nosť nevyjadruje len Pred-
stavenstvo SPPK, ale všetkých 
35 regionálnych poľnohospo-
dárskych a potravinárskych 
komôr, ktoré napísali podporný 
list predsedovi SPPK. Zhod-
notili v ňom súčasnú situáciu 
ako kritickú a poverili Pred-
stavenstvo SPPK jasne vyjad-
riť rozhorčenie, ktoré cítiť na-

prieč celou agropotravinárskou 
obcou.
Po dôkladnom zvážení situácie 
sme sa rozhodli zmeniť našu 
štrajkovú pohotovosť na sku-
točné vyjadrenie nesúhlasu s 
tým, čo sa v agropotravinárstve 
aktuálne deje a čo sa potajom-
ky pripravuje. Núdzový stav a 
situácia okolo šíriacej sa pandé-
mie nám bráni v masívnom 
prejave občianskej nespokoj-
nosti. Aj napriek tomu a pod 

tlakom regiónov sme sa roz-
hodli konať. Situácia je totiž 
vážna! Poľnohospodári 9. 2.  
odovzdali debničky so sloven-
skými potravinami všetkým 
členom vlády a predsedovi NR 
SR, len J. Mičovský dostal 
prázdnu debničku bez sloven-
ských potravín ako symbol, 
kam až môžu viesť jeho nekon-
cepčné opatrenia.
„Pán minister Mičovský nám 

nestojí už ani za vlečku hnoja, 
ktorú by sme mu mohli vysy-
pať pred jeho ministerstvo. Na-
miesto toho venujeme naše pe-
niaze, čas a námahu skutočným 
záchrancom tejto krajiny, ku 
ktorým pán minister Mičovský 
nepatrí, ” spresnil podpredseda 
SPPK Marián Šolty.
Poľnohospodári varujú:
,,Určite nás bude vidieť. Po 
skončení núdzového stavu nám 
neostane nič iné, len našu ob-
rovskú nespokojnosť vyjadriť 
aj celoslovenskými masívnymi 
protestami.” 

Župa začala s náborom zdravotníkov k očkovaniu
Predseda BBSK 9. 2. 2021 JÁN LUNTER predstavil výzvu zame-
ranú na lekárov a zdravotné sestry. Jej cieľom je, ako sme vás in-
formovali už skôr, aby BBSK pomohol štátu s vakcináciou.

-ŠK-

 ,,Už stačilo! Pohár trpezlivosti pretiekol.“  Poľnohospodári 
Slovenska
hovoria: 

Nespokojnosť s prácou ministra J. Mičovského a 
podporu krokov SPPK vyjadrila aj RPPK V. Kr-
tíš v liste s týmto stanoviskom: ,,Vážený pán 
predseda, situácia v poľnohospodárskom sektore 
je vážna nielen pod vplyvom prebiehajúcej pan-
démie COVID-19, zhoršujú ju najmä nekoncepč-
né a hlavne neodborné kroky vedenia MPaRV 
SR, ktoré naviac nie sú konzultované s odbornou 
verejnosťou a sú založené z nášho pohľadu  skôr 
na emócii bez reálneho poznania praxe. Počnúc   
plánovaným presunom prostriedkov z I. do II. pi-
liera v roku 2020, zatajovaním informácií o príp-
rave Strategického plánu SPP, nedostatočne pri-
praveným zavedením stropovania priamych 
platieb a končiac avizovaným zavedením redis-
tributívnej platby už v roku 2021 bez akýchkoľ-
vek analýz pozitívnych dopadov na slovenské 
poľnohospodárstvo. Všetky tieto kroky ohrozujú 

stabilitu podnikateľského prostredia a ohrozujú 
už aj tak nízku konkurencieschopnosť slovenské-
ho poľnohospodárstva na vnútornom trhu EÚ. S 
veľkým znepokojením vnímame aj situáciu na 
Slovenskom pozemkovom fonde a Pôdohos-
podárskej platobnej agentúre. Súčasne musíme 
vyjadriť aj sklamanie z toho, že namiesto vyplate-
nia covidovej pomoci sektoru prichádza vedenie 
rezortného ministerstva s návrhom redistributív-
nej platby, ktorá je v rozpore s deklarovaným 
zvyšovaním potravinovej sebestačnosti Sloven-
ska.  Poľnohospodári v našom regióne sú krokmi 
ministerstva znepokojení. Vyjadrujeme preto 
týmto listom podporu krokom SPPK smerom k 
riešeniu tejto nepriaznivej situácie a sme pripra-
vení materiálne a ľudskými zdrojmi spoločne vy-
jadriť (aj opakovane) občiansku nespokojnosť.” 
-  MILAN PARKÁNI, predseda RPPK V. Krtíš – 

Pridajú sa aj poľnohospodári z  nášho okresu 
Zdroj : - TLAČOVÝ ODBOR SPPK – 

Cieľom BBSK je krajské očkovacie centrá pripraviť do stavu, aby pri 
dostatku vakcín mohli byť od začiatku marca uvedené do prevádzky. 
„Potrebujeme jasné a oficiálne poverenie od ministerstva, že samo-
správne kraje sú koordinátormi pre vznik očkovacích centier. Potrebu-
jeme jasný plán, kedy a v akých objemoch budú do krajov prichádzať 
vakcíny. Potrebujeme poznať spôsob financovania očkovacích centier a 
výšku odmeny pre zdravotníkov. Potrebujeme prístup do systému NC-
ZI pre registráciu na očkovanie. A čo je najdôležitejšie, potrebujeme in-
tenzívnu dennú komunikáciu s pracovníkom ministerstva, ktorý bude 
mať túto problematiku pre každý kraj na starosti,“ povedal podpred-
seda BBSK Ondrej Lunter. Podľa jeho slov sa komunikácia s minister-
stvom zdravotníctva v posledných dvoch týždňoch zlepšila, stále však 
chýbajú jasné pokyny a stanoviská nielen k očkovacím centrám, ale aj 
ďalším systémovým otázkam.

Pretože odovzdávanie ,,možno posledných slovenských výrobkov“ pred budovou RÚVZ V. Krtíš sa 
konalo 12. 2. 2021, keď sa nový Pokrok distribuoval, k situácii v poľnohospodárstve sa vrátime.  -rh- 
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V minulosti sa o polnoci na 
Popolcovú stredu dedinská po-
spolitosť zúčastňovala symbo-
lického pohrebu basy alebo 
harmoniky a začal sa tichý 
pôst. V ten deň bolo viac dovo-
lené ženám. Okrem Popolcovej 
sa tejto strede hovorí aj Škare-
dá streda, lebo vraj všetky ženy 
mali sviatok (!) Kruté a hrani-
čiace so šikanou a ponižovaním. 
Ako keby všetci muži boli Brad 
Pitt alebo Tom Cruise, na kto-
rého sa Peťo Gašparovič veľmi 
hneval. Raz som sa ho spýtala, 
prečo má na tohto muža takú 
zlosť. Myslela som si, že je to 
kvôli scientologii. Ale nie. Peťo 
s vážnou tvárou odpovedal, že 
sa na Toma hnevá preto, lebo 
chodí v jeho koži. Vždy, keď 
tohto odvážneho chlapíka vi-
dím, spomínam na Peťa.
Ale, aby som neodbočila od 
tých škaredých žien. Kedysi sa 

po fašiangoch pôstilo (zase 
okrem cirkevného významu) aj 
preto, že predsa len v chudob-
ných rodinách bolo zásob po 
dlhom zimnom období pome-
nej a prvé plody ešte ďaleko. 
Bol to čas, kedy ľudia pojedli 
mäso z koncoročných a janu-
árových zabíjačiek a ešte ne-
prišiel čas mláďat kôz, či 
barančekov. Preto naši predko-
via jedli väčšinou kaše, stru-
koviny, kyslú kapustu, múčne 
jedlá, pili bylinkové čaje a ma-
ximálne mali na stole ryby, čiže 

jedlá pôstne. Organizmus sa 
prečistil a dosť si oddýchol 
pred blížiacou sa jarou, kedy sa 
príroda prebúdza do svojho no-
vého vitálneho cyklu. 
V rímskokatolíckom liturgic-
kom kalendári je Popolcová 
alebo škaredá streda prvý deň 
pôstneho obdobia. Jej termín 
pripadá na štyridsiaty deň pred 
Veľkou nocou. Nepočítajú sa 
však do toho nedele, preto v 
praxi pripadá Popolcová streda 
na 46. deň pred Veľkonočnou 
nedeľou. Pre nepravidelný dá-
tum Veľkej noci sa jej termín 
každý rok mení a v tomto roku 
bude popolcová streda 17. 2. 
Názov dňa pochádza zo zvyku 
páliť palmy či bahniatka z 
Kvetnej nedele z minulého ro-
ka. Takto získaný popol sa po-

užíva pri bohoslužbe Popolco-
vej stredy, kedy sú veriaci po-
značení popolom na čelo. Tento 
symbol sa, pravdepodobne, via-
že s tradíciou sypania  si popola 
na hlavu na znamenie pokánia 
pred Bohom. Poznačenie popo-
lom je sprevádzané slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na 
prach sa obrátiš.“ alebo „Ka-
jajte sa a verte v Evanjelium.“ 
Pre mnoho kresťanov pred-
stavuje Popolcová streda pripo-
mienku vlastnej konečnosti a 
cieľa či smerovania vlastného 
života. Vyznačuje sa teda poká-
ním a v rímskokatolíckej cirkvi 
je dňom prísneho pôstu. I keď 
v súčasnej dobe sa ani pôst na-
toľko nedodržiava, len zábavy 
bolo kvôli korone menej, alebo 
vôbec. 

Budeme si sypať popol na hlavu

Na obálke týchto novín sme už 
avizovali o aktivite, ktorú inici-
ovala známa firma pôsobiaca v 
našom okresnom meste. Zá-
stupcovia vedenia spoločnosti  
FYSAM Auto Decorative Slo-
vakia s.r.o. oslovili vedenie Úra-
du práce sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVaR ) Veľký Krtíš s 
myšlienkou prerozdelenia fi-
nancií zo zbierky zamestnancov 
spoločnosti sociálne odkázaným 
rodinám formou materiálnej 
podpory. Bližšie nám o tom po-
vedal riaditeľ ÚPSVaR Ing. 

Marián Balko: 
,,Podporené rodiny budú vybe-
rané adresne Oddelením  so-
ciálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately (SPODaSK). 
Základným kritériom pri výbe-
re rodín bude skutočný poten-
ciál k návratu do bežného živo-
ta a zlepšenia ich životných 
podmienok. Rodiny budú pod-
porené materiálne, budú mu-
sieť sami prispieť svojou akti-
vitou k zlepšeniu svojich život-
ných podmienok. Nakoľko so-
ciálna oblasť je nám vlastná, 

 Pomôžu sociálne odkázaným 

Tohtoročné fašiangy boli úplne iné, ako si ich pamätáme my, naši 
rodičia, aj starí rodičia. Vlastne boli také, ako si ich nikto zo žijúcich 
Slovákov nepamätá – tiché a smutné. Neboli plesy, maškarné bály 
ani karnevaly. Čas však neúprosne plynie a letí bez toho, či sme si 
niečo užili, alebo nie, a preto aj po týchto netradičných fašiangoch 
nastáva dlhé obdobie pôstu. 

– R. HORNÁČEKOVÁ – 

Novela zavádza aj výber medzi 
gastrolístkami a peniazmi, 
mení nastavenie tripartity, ale 
upravuje aj prácu z domu. Pre-
šiel aj pozmeňovací návrh po-
slanca SaS Mariána Viskupiča, 
ktorý zavádza výpoveď pre vek 
65 rokov. 
Po novom tak bude môcť za-
mestnanec od začiatku budúce-
ho roka dostať výpoveď, ak do-
vŕši 65 rokov a súčasne vek ur-
čený na nárok na starobný dô-
chodok a bude mať aj nárok na 
odstupné. Od júna 2017 je do-
siahnutie veku 65 rokov jed-
ným z dôvodov skončenia štát-
nozamestnaneckého pomeru.
Podobný systém sa tak zavedie 
aj pre pracovnoprávne vzťahy 
upravené ZP. 
„Odôvodnenosť opatrenia je 
daná snahou o podporu cel-
kovej zamestnanosti na Sloven-
sku, ako aj snahou o medzige-
neračnú výmenu zamestnancov 
na pracovisku,“ uviedol pred-
kladateľ. Práve tá bola v pred-
chádzajúcich rokoch narušená 
etapovitým posúvaním dôchod-

kového veku a zotrvávaním za-
mestnancov starších ako 65 ro-
kov v pracovnoprávnom pome-
re, dodal. Viskupič upozornil 
na to, že zvolená veková hrani-
ca nie je naviazaná na všeobec-
nú zákonnú úpravu vzniku 
nároku na priznanie starobnej 
penzie, ale je vyššia. 
„Stanovenie maximálnej veko-
vej hranice pre účely zamest-

nania je bežnou súčasťou pra-
covného práva viacerých člen-
ských štátov Európskej únie,“ 
povedal. 
Takéto ustanovenie v Zákonní-
ku práce, podľa poslanca, nie je 
teda v rozpore s príslušnou 
európskou smernicou. 
Podľa ďalšieho pozmeňujúce-
ho návrhu môžu osoby staršie 
ako 15 rokov do skončenia po-
vinnej školskej dochádzky od 
marca tohto roka vykonávať 
okrem činností v kultúre, ume-
ní, športe a reklame aj ďalšie 
ľahké práce, ktoré charakte-
rom a rozsahom neohrozujú 
ich zdravie, ďalší vývoj alebo 

ich školskú dochádzku. O tom, 
či ide o ľahkú prácu, rozhodne 
inšpektorát práce, ktorý vydá 
povolenie na žiadosť zamest-
návateľa. Pozmeňujúcim návr-
hom od poslanca Viskupiča sa 
mení aj zákon o kolektívnom 
vyjednávaní. Zo zákona sa od 
začiatku marca tohto roka vy-
pustia všetky ustanovenia, pod-
ľa ktorých bolo možné repre-
zentatívnu kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa rozšíriť na 
ďalších zamestnávateľov, ktorí 
neboli združení v zamestnáva-
teľskom zväze a neboli pokrytí 
žiadnou kolektívnou zmluvou 
vyššieho stupňa.

Výpoveď pre 65 ročných 
Novely Zákonníka práce sa dotýkajú niekoľkých oblastí. Podľa 
nich postačí dosiahnuť 65 rokov a táto skutočnosť by mala byť 
dôvodom na výpoveď. Poslanci schválili novelu Zákonníka práce 
z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). 

ÚPSVR Veľký Krtíš sa rov-
nako pripojí k danej iniciatíve. 
Výsledky budú priebežne 
zverejňované. Moje poďako-
vanie patrí vedeniu spoločnos-
ti a všetkým zamestnancom 
spoločnosti, zamestnancom 
ÚPSVR, ktorí považujú zlep-
šenie života v ťažko skúša-
ných rodinách za vlastné.“ 
Je naozaj chvályhodné, že 
ľudia v týchto ťažkých časoch 
dokážu myslieť aj na tých, 
ktorí možno nemali v živote 
toľko šťastia ako iní. 

-ÚPSVaR V. Krtíš-

-red-

 Popol a kríž -  
 symbol Popolcovej stredy.  

Pôst končil na Bielu, veľkonočnú sobotu po vzkriesení Krista. Ve-
čer na Bielu sobotu je takzvané vzkriesenie a po ňom a západe Sln-
ka sa už môže konzumovať aj mäso, najčastejšie je to údená veľ-
konočná šunka. 
Do Veľkej noci je však ešte ďaleko, preto sa necháme prekvapiť, 
čo sa ešte udeje. Či opäť miesto presúvajúcich sa kúpačov a šiba-
čov z jedného miesta (alebo mesta) do druhého, nás nebudú čakať 
policajné hliadky kontrolujúce, či dodržiavame lockdown. Ak bu-
deme dobrí a disciplinovaní, možno sa dočkáme aj uvoľnenia opa-
trení a potom hodovania, polievania a šibania. Ak nám zatiaľ všet-
kým z korony celkom nešibne. 
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Mgr. JOZEF CUPER, 

riaditeľ školy 
 Ako ste sa pripravovali na ta-
ke očakávané otváranie škôl?
„Pondelkové otvorenie škôl sme 
privítali ako veľmi šťastné a 
dobré rozhodnutie zo strany 
štátu, avšak na druhej strane 
musíme akceptovať danú epi-
demiologickú situáciu na Slo-
vensku. Už skôr by sme privíta-
li, keby nastúpili aspoň prváci a 
druháci, poprípade prvý stupeň 
celý, ale oveľa lepším riešením 
by bolo, keby sa spustilo kom-
plet vyučovanie vo forme pre-
zenčného vyučovania pre prvý 
aj druhý stupeň v rámci celej 
školy. 
Testovanie alebo prípadne pre-
testovanie žiakov hlavne druhé-
ho stupňa berieme ako určitú 
potrebu v rámci epidemiologic-
kej situácie na Slovensku a tým 
pádom ako možnú podmienku 
návratu deti do školy.“
 Komunikuje ministerstvo 

školstva svoje kroky dobre?
„Komunikácia rezortu školstva 
k otváraniu škôl je podmienená 
celkovým rozhodnutím a uzne-
sením vlády, a preto táto situá-
cia nabúrava prípadné rozhod-
nutia samotného ministra a je-
ho tímu. Myslím si, že dnešný 
minister školstva si natoľko 
uvedomuje situáciu, ktorá sa 
deje, že jeho snaha o návrat de-
ti do škôl je logická, avšak má 
trocha zviazané ruky, čo sa tý-
ka samotného rozhodnutia  vlá-
dy ako kolektívneho orgánu.
Preto z tohto dôvodu aj samot-
ná komunikácia Ministerstva 
školstva so školami je pod-
mienená inými rozhodnutiami 
a iným záverom, takže nič nám 
nezostáva v tejto dobe, len ča-
kať na to, ako sa celková epi-
demiologická situácia bude ďa-
lej vyvíjať.“

 Aké dopady môže mať takto 
dlhé zatvorenie základných 
škôl na osvojenie si vedomostí 
žiakov?
„Samozrejme, že dopady zatvo-
renia škôl majú nielen negatív-
ny vplyv na samotných žiakov, 
ale samozrejme na školstvo ako 
také a na systém fungovania 
školstva a hlavne tiež na rodi-

čov. Dištančné vzdelávanie be-
rieme ako určitú náhradu 
dočasného vzdelávania. V tejto 
situácii nemôžeme hovoriť len 
o vedomostiach žiakov, ale aj o 
formovaní ich mäkkých návy-
kov a zručnosti ako socializácia 
- to znamená sociálny kontakt, 
návšteva priestorov, vytváranie 
si kamarátstiev a reagovanie na 
určité situácie. Dopady, ktoré 
bude mať dištančné vzdeláva-
nie na vedomosti žiakov, si 
nedovolím tvrdiť, ale s určitos-
ťou vieme, že dištančné vzdelá-
vanie nie je plnohodnotnou 
náhradou prezenčného vzdelá-
vania na školách a celkovo v 
školskom systéme.“

Ako hodnotia dištančnú výuč-
bu učitelia a rodičia?
„Snažíme sa vytvárať pod-
mienky pre všetkých žiakov a 
pomáhať im vo forme poskyto-
vania a zabezpečenia úloh tak, 
že im to prefotíme a doručíme, 
aktívne spolupracujeme s obec-
nými úradmi pri zabezpečovaní 
a donáške úloh a taktiež pre ur-
čitú skupinu žiakov spolupra-
cujeme s komunitným centrom, 
kde vyhľadávame a odstraňu-
jeme možné problémy. Rodičia 
tiež avizujú určité problémy, 

hlavne čo sa týka prístupu detí 
k práci a zabezpečení technic-
kých pomôcok, rovnako tak aj 
pri kontrole samotného vzdelá-
vania, keďže do určitej miery, 
hlavne vo vyšších ročníkoch, si 
musia uvedomiť, že kontrola je 
veľmi dôležitá, pretože ak si 
žiak nevytvoril pri takejto for-
me vzdelávania systém, môžu 
nastať určité problémy. A ako 
som už spomenul, online vzde-
lávanie nenahradí samotnú prí-
tomnosť v škole, kde si dieťa 
môže vymeniť skúsenosti a ve-
domosti v triede aj na báze bež-
nej súťaživosti.“

 Čo môže so sebou podľa vás 
priniesť otvorenie škôl pre 
deviatakov?
„Prípadné otvorenie škôl aj pre 
končiace ročníky má veľmi dô-
ležitý význam, pretože žiaci 
končiacich ročníkov základ-
ných škôl – deviataci, sa môžu 
plnohodnotnejšie pripraviť na 
testovanie, na prijímacie poho-
vory na stredné školy a získava-
nie zručností a vedomosti, ale aj 
na získavanie určitých informá-
cií k prihláškam na stredné 
školy. Netreba zabúdať ani na 
to, že deviataci sa musia v tých-
to týždňoch rozhodovať o výbe-
re strednej školy. Ak by sa ne-
mohli zúčastniť ani prípadných 
dní otvorených dverí, ktoré 
stredné školy organizujú, bolo 
by to ďalšie z negatív.“

Ako hodnotia ostatné vyučovacie týždne riaditelia základných škôl?

ČASŤ DETÍ JE UŽ V ŠKOLÁCH
Iste má každý z nás vo svojom okolí školopovinné dieťa alebo študenta vysokej školy. Na vlastné oči 
máte možnosť vidieť, že zvládať uplynulé mesiace je náročné pre všetkých zainteresovaných - diš-
tančná výučba nie je jednoduchá pre učiteľov, rodičov, ani samotných žiakov. Maturanti prišli o stuž-
kové, o maturity, o prijímačky, prváci na základných, stredných či vysokých školách poriadne nepoz-
najú svojich spolužiakov, potreba socializácie rastie každým dňom. O tom, aké bude mať toto (pre 
mnohých nekonečné) zatvorenie škôl následky, sa dozvieme o pár rokov.

Minister školstva na začiatku 
februára konzíliu odborníkov 
navrhol, aby sa deti mohli od 8. 
februára znovu vrátiť do škôl. 
Platí to pre škôlkárov, prvý 
stupeň základných škôl a kon-
čiace ročníky stredných škôl. 
Na to, aby sa najmladšie deti 
vrátili do škôl, budú však ich 
rodičia potrebovať negatívny 
test. Testovanie by mali zabez-
pečovať samotné školy. V prí-
pade končiacich ročníkov stred-
ných škôl by sa testom museli 
preukázať študenti. Otázne na-
ďalej zostáva, kedy sa do škôl 
budú môcť vrátiť žiaci druhé-

ho stupňa a zvyšní stredoškolá-
ci, ktorí sú doma už od konca 
októbra. Žiaci prvého stupňa a 
škôlkari zostali doma týždeň 
pred Vianocami.
Na čiastočnom otváraní nič ne-
mení fakt, že problém dlhého 
zatvorenia škôl dlhodobo nebol 
prioritou vlády. Ešte výraznej-
šie problémy vznikajú najmä v 
okresoch, kde deti nemajú prí-
stup k notebookom, internetu a 
pod. Spravidla ide o málo roz-
vinuté regióny Slovenska.
,,Uzatvorenie škôl v dôsledku 
pandémie má na životy žiakov 
a ich vedomostnú úroveň určite 

vážny dopad. Aj podľa najopti-
mistickejších scenárov sa vzde-
lávacie výsledky v dôsledku 
uzatvorenia škôl zhoršili. Túto 
situáciu výrazne ovplyvnila tiež 
skutočnosť, z akého sociálno-
ekonomického prostredia žiak 
či žiačka pochádza, napriek to-
mu že Slovenská republika v 
ústave garantuje právo na 
vzdelanie,“ hovorí Mgr. DU-
ŠAN GÁLIK, riaditeľ Základ-
nej školy na Ul. Komenského. 
Tieto slová potvrdzuje aj tvrdenie  
Mgr. JOZEFA CUPERA, riadi-
teľa Základnej školy na Nám. 
A. H. Škultétyho vo V. Krtíši: 

„Vedomosti žiakov získavané 
na základe dištančného vzdelá-
vania nie sú postačujúce. Je to 
hlavne preto, že nie všetci žiaci 
majú plnohodnotný prístup k 
takému vzdelávaniu a vytvore-
né podmienky na takéto diš-
tančné vzdelávanie. Aj učitelia 
hodnotia dištančné vzdelávanie 
ako trochu problémové najmä 
preto, že nie všetci žiaci majú 
vytvorené podmienky na takéto 
dištančné vzdelávanie, ktoré za-
hŕňa v sebe celý rad procesov, 
ako prístup na internet, mať 
vlastné IT zariadenie a samo-
zrejme vytvárať si určite 
návyky pravidelného dištanč-
ného vzdelávania, čo si mnohí 
žiaci ešte aj do tejto chvíle nevyt-
vorili. Takže v konečnom dô-
sledku to sťažuje aj prácu sa-
motným učiteľom.“ Menovaní 
riaditelia nám poskytli i ďalšie 
aspekty, ktoré s dištančným 
vzdelávaním súvisia. Ich pohľad  
na túto problematiku  a rovnako 
tak aj ich ďalšie postrehy s ňou 
súvisiace nájdete v nasledujú-
cich riadkoch.

 „Dištančné vzdelávanie nie je plnohodnotnou 
náhradou prezenčného vzdelávania.“

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

(Pokračovanie ma str. 7)
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Finančné prostriedky z tohto 
grantu boli využité na nákup 
korčuliarskej výstroje, ktorá sa 
skladá z kvalitných korčúľ, pri-
lieb, rukavíc, ponožiek a pod.  a 
na  zaplatenie vstupov na Malý 
zimný štadión. Vďaka patrí aj 
našej riaditeľke Mgr. Marte 
Beňovej za jej neustálu podpo-
ru pri realizácii  rôznych gran-
tových projektov.
 Od myšlienky po realizáciu tej-
to peknej akcie vďačíme učiteľ-
ke Mgr. Kataríne Vargovej, 
ktorá  svojou aktivitou a inova-
tívnym prístupom neustále poz-
dvihuje úroveň vyučovania te-
lesnej výchovy na našej škole. 
Na úspešné zvládnutie korču-
liarskeho výcviku okrem uči-
teľky Mgr. Vargovej dohliadala 
Bc. Viera Berkyová.  
Korčuliarsky výcvik sme absol-

vovali so žiakmi ôsmeho roční-
ka našej školy. Hoci niektorí 
stáli na korčuliach prvýkrát, 
svojimi zručnosťami nás milo 
prekvapili. Po zvládnutí zákla-
dov techniky korčuľovania sa 

radosť z pohybu na ľadovej 
ploche dostavila. Žiakom sme 
ukázali ďalšiu možnosť ako 
zmysluplne tráviť svoj voľný 
čas, naučiť sa nové zručnosti, 

rozvíjať športovú zdatnosť, silu 
a pohyblivosť.
 Radosť v očiach našich detí a 
osvojené zručnosti, ktoré nám 
predviedli na konci výcviku, 
nás ubezpečili, že ich vedieme 
správnym smerom a  korčuliar-
sky výcvik sa stal súčasťou náš-
ho školského života.  

Nadácia Volkswagen nás opäť podporila
Snaha prinášať žiakom Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši nové športové zručnosti a zážit-
ky bola opäť korunovaná úspechom. Napriek prísnym pandemickým opatreniam v oblasti školstva, 
sa nám podarilo uskutočniť korčuliarsky výcvik na Malom zimnom štadióne vo Veľkom Krtíši. Pro-
jekt pod názvom „Roztopme ľady“ sme realizovali vďaka grantovej podpore z Nadácie  Volkswagen 
Slovakia.

- Bc. VIERA BERKYOVÁ, Mgr. KATARÍNA VARGOVÁ - 

Mgr. DUŠAN GÁLIK, 
riaditeľ školy 

 Ako vyzerali ostatné dni / 
týždne vo vašej škole?
„Nariadenia v súvislosti so 
zhoršenou situáciou prinútili aj 
našu školu na prechod na diš-
tančné vzdelávanie hlavne na 
druhom stupni.  Prvý stupeň sa 
prevažne vzdelával prezenčne. 
Každý deň škola zodpovedne 
pristupovala k dodržiavaniu 
protiepidemiologických opatre-
ní, ranného filtra, pravidelného 
vetrania v triedach a zvýšenej 
dezinfekcie, uvedomujúc si, že 
šírenie pandémie sa nám poda-
rí udržať pod kontrolou len v 
prípade, ak nepodceníme ne-
bezpečenstvo jej výskytu v škol-
ských kolektívoch.“
 Čo vám pri vyučovaní na 
diaľku pomáhalo?
„Od začiatku  mimoriadneho 
prerušenia školského vyučova-
nia je vzdelávanie realizované 

dištančnou formou cez Edupa-
ge. V rámci dištančného vzdelá-
vania zadávajú učitelia žiakom 
učebný materiál podľa rozvrhu 
hodín v primeranom rozsahu a 
primeranej náročnosti. Učitelia 
vytvárajú pre žiakov študijné 
materiály, prezentácie, pracov-
né listy, zvukové a video na-
hrávky. Vyučujú online pro-
stredníctvom aplikácie Messen-
ger a Zoom. V značnej miere 
využívajú aj program Alf. Vy-
užívajú sa aj on-line portály 
uverejnené na stránke „Učíme 
na diaľku“. Dbajú na to, aby 
mali žiaci na vypracovanie úloh 
dostatočný čas.“
 Nerobí učiteľom problém 
žiakov pri takejto forme výuč-
by primerane hodnotiť?
„Na základe týždenných štatis-
tík majú učitelia vypracovaný 
prehľad zapájania sa žiakov do 
výučby. Poskytujú žiakom a 
rodičom spätnú väzbu formou 
slovného hodnotenia, hodnote-
nia známkou, percentami, bod-
mi a podobne. Väčšina žiakov s 
pedagógmi spolupracuje na 
veľmi dobrej úrovni. Pri žia-
koch, ktorí pozabudli posielať 
vypracované úlohy, resp. sa do 
výučby niektorých predmetov 
nezapojili, bolo potrebné týž-
denne kontaktovať rodičov 
buď telefonicky alebo formou 

sms správ. Vo väčšine prípadov 
došlo k náprave.“
 Pre deti rodičov kritickej in-
fraštruktúry môžu byť pár týž-
dňov otvorené už aj školské 
kluby. Využila vaša škola túto 
možnosť?
„Od 11. januára je na škole ot-
vorený Školský klub detí pre 
žiakov zákonných zástupcov z 
kritických infraštruktúr a z ro-
dín, kde rodičia nemôžu vy-
konávať prácu formou home-
office. Z januárového zisťova-

nia záujmu rodičov o nástup 
žiakov druhého stupňa na pre-
zenčnú výučbu prejavilo viac 
ako 90% rodičov záujem o ná-
stup detí do školy. Aj táto sku-
točnosť nás utvrdzuje v tom, 
ako naliehavo je vnímaná po-
treba nástupu detí do škôl. Uči-
telia a rodičia citlivo vnímajú 
nielen absenciu vedomostí, ale 
tiež absenciu socializácie detí v 
bežnom školskom prostredí.
Touto cestou chcem vyjadriť 
poďakovanie všetkým pedagó-
gom a zároveň rodičom žiakov 
našej školy za ich zodpoved-
nosť a vynaložené úsilie pri do-
sahovaní spoločných výsledkov 
v tomto neľahkom čase.“

Jedným z bodov januárového stretnutia Mestského zastupiteľstva 
bola aj úprava školského obvodu. Dôvodom na to je skutočnosť, 
že v obci Dolné Plachtince základná škola prestala fungovať. 
„Príčinou zatvorenia tejto školy bol nízky počet žiakov, ktorí ju 
navštevovali, a preto bola prevádzka základnej školy pre obec 
ekonomicky náročná. Žiaci z obce D. Plachtince môžu navštevo-
vať základné školy v obciach, s ktorými má obec Dolné Plachtince 
uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode. S mestom Veľký 
Krtíš obec Dolné Plachtince uzavrela dohodu o spoločnom škol-
skom obvode 16. 12. 2020,“ približuje vzniknutú situáciu asistent-
ka primátora mesta Lucia Zvarová. Ako doplnila, žiaci z tejto ob-
ce môžu navštevovať ktorúkoľvek základnú školu v meste V. Kr-
tíš. „Druhý stupeň základnej školy navštevovali žiaci z Dolných 
Plachtiniec už aj v minulosti, a to na základe dohody o spoločnom 
školskom obvode zo 17. 12. 2013. Podľa prepočtov kapacita na-
šich základných škôl je pre najbližšie roky postačujúca na zabez-
pečenie plnenia povinnej školskej dochádzky nielen našich žiakov, 
ale aj pre žiakov s trvalým pobytom v obci Dolné Plachtince,“ do-
dala na záver L. Zvarová.

Školám vo V. Krtíši pribudli žiaci z D. Plachtiniec 

- Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

„Otvorenie druhého stupňa chce 90 % rodičov.“
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. J. A. Komenského, Veľký Krtíš 

(Dokončenie zo str. 6)
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

M Ä S O C E N T R U M

np
 –

 4
37

 

(bývalá mäsiareň Z. Strhárskej – pri kruhovom objazde nad zastávkou SAD.) 
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Zo života polárnika a astronóma Tibora Ďuriša
Štvrťstoročie  sledoval tep vesmíru

Nasýťte sa 
pohľadom na slnko 

„...Zajtra uvidíme slnko napo-
sledy,- poznamenal náčelník 
Oleg Nikolajevič Strujin. Pove-
dal to vecne, konštatujúco, no 
keď sa zahľadel na oblohu, oči 
mal vážne a clivé. Polárna noc 
sa začala už v marci. Odvtedy 
boli dni kratšie a teplota prud-
ko klesala. Farba divokej an-
tarktickej prírody sa zmenila – 
už nás neobklopovala biela te-
mrava, dni sa podobali briež-
deniu, obloha bola sivastá a 
všetko navôkol dostalo sfarbe-
nie studenej ocele. Teplomer 
ukazoval mínus šesťdesiat 
stupňov.
Dobre si vtlačte slnko do pamä-
ti, - pokračoval Oleg Nikola-
jevič. Nasýťte sa ním. Túto spo-
mienku budete potrebovať.“ 
„...Pri poslednom leteckom 
transporte na Vostok sa k nám 
v batožine Dostala mucha. 
Mohli ste vidieť tú senzáciu! 
Všetci sme sa okolo nej zhŕkli 
ako okolo nejakého fantastické-
ho živočícha. 
Vraciam sa k zmienke o „uštip-
nutí včelou“. Išlo o odber krvi z 
iných vzoriek, ktoré mali v la-
boratóriu ukázať, čo všetko s 
nami urobil niekoľkomesačný 
pobyt na tomto ostrovčeku 

stratenom v krutej prírode bez 
života. Matka príroda zareago-
vala naozaj vynikajúco. Náš or-
ganizmus sa prispôsobil podne-
biu, zmenila sa celá jeho čin-
nosť. Mali sme vyššiu látkovú 
výmenu, ba dokonca sme mali 
aj inú štruktúru pokožky. Po-
čas polárnej zimy, žľazy vylu-
čovali oveľa viac adrenalínu. Aj 
veľká precitlivenosť počas po-
lárnej noci sa dala vysvetliť 
práve pôsobením tohto hormó-
nu nadobličky.“

Hlad po 
dennom svetle 

„Na konci pobytu na Vostoku 
nás veľmi vzrušili dve udalosti. 
Tou prvou bol východ slnka. 
Trošku slabého, chudorľavého 
svetla na horizonte sa ukázalo 
už v auguste. No aj to už bolo 
niečo. Dovtedy jedinou našou 
útechou boli mesiac a hviezdy. 
Zaujímavé je, že svetlo žiaro-
viek nepôsobilo na nás tak upo-
kojujúco, nedokázalo utíšiť na-

še podráždené nervy. Niekoľ-
kokrát som to skúšal. Sadol 
som si do kresla, postavil som 
stolovú lampu pred seba, díval 
som sa do svetla alebo som za-
vrel oči a predstavoval som si, 
že sa opaľujem. Po niekoľkých 
minútach som však bol nervóz-
nejší ako predtým a nevydržal 
som sedieť.
Potrebovali sme prirodzené 
svetlo a nie napodobeninu, náh-
radku. Keď sme mohli za jas-
nej noci vidieť čo len striebristý 
lampáš mesiaca i tie malé blika-
júce svetielka hviezd, bolo to 
pre nás veľmi vzácne. Pravda, 
pozerať sa na hviezdnu oblohu 
z obloka alebo vyjsť von a tak 
sa dívať, tiež nebolo to isté. 
Oveľa väčší pôžitok sme mali z 
toho vonku na ľadovej pu-
statine. Predtým vždy na mňa 
svetlo mesiaca pôsobilo ako ne-
ón, ako mŕtvy neživý svit. No v 
tejto nepreniknuteľnej, dep-
rimujúcej čierňave antarktic-
kej noci aj to bol prejav života.“

Literatúra a pramene: 1. En-
cyklopédia astronómie, Obzor, 
Bratislava 1987.  
2. Časopis Kozmos č.3/2005, 
príspevok F. Keleho.  
3. Časopis Svet Socializmu 
27/1980 a ďalších sedem čísiel.  
4. Ružena Hornáčeková: No-
vohradský Amundsen, Novo-
hradské noviny č. 1/1990.  
5. Noviny Pravda z 1. apríla 
1980 a 28. Februára 1980  
6. Ján Fekete: Modrý Kameň  
( monografia), Osveta, Martin 
1990.

- PaedDr. JÁN FEKETE – 

 TIBOR ĎURIŠ  

Zo série Strážcovia pobrežia, 
2. diel. Autor: Dani Pettreyo-
vá. Vyšla vo vydavateľstve 
i527.net na 368 stranách. 

Cena: 12,90 EUR. 
Keď si nehoda vyžiada život 
pracovníka na ropnej plošine, 
vyšetrovatelia pobrežnej strá-
že letia na miesto udalosti 61 
km od pobrežia. Napätie na 
palube plošiny sa stupňuje a 
smrť číha na každého. En-
vironmentálni aktivisti sa vy-
hrážajú, že urobia všetko pre-
to, aby zabránili tomuto 
„moru životného prostredia“ 
pokračovať v práci. Medzitým 
na palube kolujú zvesti o 
nehode a kliatbe číhajúcej v 
hlbočine pod nimi. Z montáž-
nych záznamov vyplýva, že k 
úmrtiu nedošlo náhodou. Čo 
ak toho muža zabil niekto z 
aktivistov alebo, čo je ešte desi-
vejšie, člen jeho vlastnej po-
sádky? Vyšetrovatelia vypoču-
jú podozrivých osôb a zároveň 
si vyjasniť vlastnú strastiplnú 
minulosť a vzájomné puto, 
ktoré ich spája. Vo chvíli, keď 
sa už zdá, že prípad odhalia, 
dostávajú zlú správu: ich sme-
rom sa ženie tropická búrka. 
Zostávajú sami, odrezaní od 
akejkoľvek pomoci – presne 
tam, kde ich vrah chce mať. 
Pokračovanie série Strážcovia 
pobrežia je romantický napí-
navý román s niekoľkými záp-
letkami.
Chcete získať túto zaujímavú 
knihu zadarmo? Pošlite kupón 
na adresu redakcie a možno sa 
na vás usmeje šťastie :-).  

Neúprosná hlbočina
MENO

ADRESA

Súťažný kupón o knihu

Antarktické tučniaky (Antarctic Penguins) 
sú označované za najelegantnejšie zvieratá na svete. 
Stále chodia, resp. sa kníšu ,,vo frakoch“. 
 

Po návrate z Antarktídy sa  Tibor Ďuriš  vrátil na pôvodné praco-
visko. Na 14-dňové pracovné turnusy do observatória na Lomnic-
kom štíte dochádzal z Košíc a neskôr aj z Michaloviec, odkiaľ po-
chádzala jeho manželka. Na observatóriu v službách vedy pôsobil 
do polovice 80-tych rokov min. st. Po zmene politických pomerov sa 
vrátil domov do Modrého Kameňa. O. i. sa musel postarať o star-
núcich a z roka na rok ubolenejších rodičov a istý čas aj o prostred-
ného brata Jána. Niekedy okolo roku 1991 si vo Veľkom Krtíši otvo-
ril opravovňu televízorov, rádií a inej elektrotechniky. V predposled-
ný májový piatok minulého roku bol hospitalizovaný v lučenskej ne-
mocnici. Tu na druhý deň absolvoval operáciu srdca. Tá dopadla 
dobre, no napriek tomu umrel, lebo mu zlyhala aorta. S týmto sve-
tom sa rozlúčil 26.mája 2020. Pochovaný je v Modrom Kameni...
Na konci 60-tych rokov min. st.,  keď Tibor Ďuriš, ktorého kamará-
ti volali Čárli, bol už pracovníkom SAV, sa vo svete začal nebývalý 
rozkvet a rozmach astronómie (no aj jej sestry kozmológie a kozmo-
nautiky). Je nevyhnutné pripomenúť, že k rozkvetu a rozmachu 
jednej z najstarších vedeckých disciplín na svete malou štipkou pris-
pel aj Tibor Ďuriš.

Malá veľká štipka,  ktorou prispel Čárli vede 

 Dokončenie 
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D. Drozdík pôsobí v klube TJ 
Partizán Hrušov, v ktorom sa 
snaží pomáhať a byť nápomoc-
ný keď to treba a v každej situ-
ácii starším kolegom – futbalo-
vým nadšencom v Hrušove, 
ktorými sú Rudolf Santoris, Jo-
zef Mišt, Vladimír Chabreček, 
Ján Hajdúch, Jozef Sás, Miro-
slav Sás, Maroš Stacho a Zuza-
na Macková. Na otázky o 
Hrušovskom futbale ďalej od-
povedá DOMINIK DROZDÍK:

 Kto je najväčším sponzorom 
vášho mužstva a s akým roz-
počtom pracujete? 

,,Sponzora nemáme, je ním len 
obec. Rozpočet, s ktorým pracu-
jeme, je momentálne 1400 €.“ 

 Máte žiacke a dorastenecké 
mužstvá, a ako sa im darí? 

,,Máme dve žiacke mužstvá a 
jedno dorastenecké. Naši naj-
menší ešte nezabodovali, ale 
bojovali v každom zápase, dô-
kazom toho bol napríklad zá-
pas s Veľkým Krtíšom, ktorý 
sme vyhrávali, no napokon sme 
ho nešťastne v posledných 
minútach prehrali. Starší žiaci 
sa držia v strede tabuľky, no na 
prvé miesto majú stratu až 12 
bodov. Nato, že dorastenci sú 
spojení z rôznych dedín v okolí 
tak chlapci spolu dobre vychá-
dzajú, čoho je dôkazom to, že 
sme od začiatku sezóny boli na 
prvom mieste tabuľky a vyhrali 
sme všetky zápasy okrem „po-
sledného“ kola jesennej časti 

keď sme prehrali vysokým roz-
dielom v Slovenských Ďarmo-
tách, ktoré nás vystriedali na 
vrchu tabuľky. Po ročnom pau-
zovaní sa A - mužstvo obnovilo 
a pripojilo sa veľa mladých 
hráčov z dorastu, veď momen-
tálny vekový priemer mužstva 
je 23 rokov. Prvá časť tejto 
sezóny bola hlavne o tom zistiť 
kto z týchto mladých sa popa-

suje s príležitosťou ukázať nie-
čo aj v zápase dospelých. Už v 
prvom zápase sa im to podarilo, 
keď zo šiestich strelených gólov 
dali 3 góly dorastenci. Prvý zá-
pas sme teda vyhrali a boli sme 
dobre naladení na ďalší, ktorý 
nás čakal vonku. Prišli prvé 
problémy, keď nám v tomto zá-
pase chýbali niektoré opory 
mužstva, a pri vtedy veľkej 
horúčave museli viacerí doras-
tenci odohrať plnú minutáž. K 

tomuto výsledku prispeli aj zlé 
pomery ihriska, následné zra-
nenia, a samozrejme lepšie skú-
senosti súpera, ktorý je mo-
mentálne na 4. priečke tabuľky. 
Ďalšie zápasy boli stále o zo-
znamovaní sa, o súhre, nabera-
ní nových skúseností, a poučení 
sa do budúcna, čomu sa vyva-
rovať a naopak, čo ďalej vylep-
šovať. Momentálne máme v ta-
buľke pod sebou už len 2 muž-

stvá, avšak pri sčítaní bodov, 
keby sme odohrali tie zvyšné 
zápasy jesennej časti víťazne, 
mohli by sme sa umiestniť aj v 
prvej polovici tabuľky a preto 
sa na jar budeme určite chcieť 
odraziť a zabodovať v každom 
jednom kole.” 

 Vymenujte hráčov zo základ-
nej zostavy mužstva hrajúceho 
v 6. LIGE DOSPELÝCH. 

,,Sú to títo hráči: Marek Mišt, 
Tomáš Korpáš (C) Attila Klac-
so, Michal Bendík, Gabriel 
Konc, Ján Korpáš Jozef Čer-
venák, Pavol Stankovič, Ján 
Drozdík, Matúš Suchý, Šimon 
Kováč... nechcem nikoho ukrá-
tiť, preto vymenujem aj ďal-
ších hráčov, ktorí chodili na 
zápasy menej ale predsa si sem 
– tam zahrali aj v základnej zo-
stave: Vladimír Konček, Kris-
tián Velebný, Ján Brindza, os-
tatní zo striedačky podľa minu-
táži: Ján Kováč, Martin Bartko 
Marcel Benko, Pavel Zelenčík, 
Martin Kováč, Radko Červe-
nák, Dominik Drozdík, Július 
Kováč, Daniel Bukov, Šimon 
Balkóci.” 

 Ktorý hráč si zaslúžil osobit-
nú pochvalu?  

,,Brankár Marek Mišt za 
skvelé, niekedy až neuveriteľné 
zákroky, bratia Korpášovci, 
ktorí sú stálou oporou mužstva 
v každom zápase, a Ján Droz-
dík, ktorý odohral cez víkendy 
dva zápasy v základnej zostave 
a to za dospelých a dorast.“  

Počas futbalovej sezóny pravidelne rozširujeme POKROK o futbalovú 
prílohu. Je to aj vďaka komentátorom a nadšencom futbalu, ktorých je v 
našom okrese ešte stále, našťastie, dosť. Vďaka nim prinášame komentá-
re a výsledky zápasov s spoznávame mená strelcov gólov. Po predčasnom 
skončení jesennej časti ročníka 2020/2021 prišiel čas na bilanciu, ako sa 
darilo klubom v 6. LIGE DOSPELÝCH v našom okrese. V mnohých 
mužstvách v okrese došlo ku generačnej výmene komentátorov zápasov. 
Tak je tomu aj v TJ Partizán Hrušov, o ktorom hovorí len dvadsaťročný 
DOMINIK DROZDÍK, ktorý študuje na Fakulte masmediálnej komuni-
kácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Zo skromného rozpočtu financujú štyri mužstvá

DOMINIK DROZDÍK, 

(Pokračovanie na str. 11)
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 Ktorý zápas, podľa vás, vám 
v tejto sezóne vyšiel a ktorý, na-
opak nie? 

,,Bol to zápas v 4. kole v 
Kamenných Kosihách.  Pova-
žujeme tento zápas za prob-
lematický, lebo po dobrom vý-
kone nášho mužstva sme sa cíti-
li poškodení neobjektívnym 
prístupom trojice rozhodcov.“

 Ako vnímate, že ste nemohli 
dohrať posledné dve kolá je-
sennej časti tohto ročníka? 

,,Žiaľ, my sme nedohrali nielen 
posledné dve kolá, ale dokonca 
päť posledných kôl, pretože si-
tuácia u nás v dedine bola zlá 
čo sa týka vírusu Covid-19. Po-
stupne sa to ešte zhoršovalo 
pretože sme mali polovicu hrá-
čov v karanténe, ale predsa sme 
ešte mali šancu zápas odohrať 
aj s minimálnym počtom na ih-
risku s niektorými staršími 
pánmi, ktorí majú stále platné 
registračné preukazy. Nakoniec 
súper odmietol k nám prísť, ale 
aj hygienické opatrenia ktoré 
sa každý deň menili nám dali 
stopku a všetky nedohraté 
zápasy boli preložené na jar...”  

 Hrávali ste tiež futbal, ak 
áno, za aké mužstvo a ktorú 
najvyššiu súťaž ste s ním do-
siahli a ako ešte v klube pomá-
hate? 

,,Áno, hrával som futbal, dá sa 
povedať že od druhého stupňa 
na základnej škole, keď som sa 
prihlásil na športový krúžok. 
Mal som asi 10 rokov, keď som 
nastúpil na prvý ligový zápas, 
nemám až tak veľa odohratých 
minút, pretože vtedy chodieva-
lo na futbal viac chlapcov ako 
teraz a miesto sa mi vždy ušlo 
len na nejaké striedanie, poprí-
pade odohrať jeden polčas. 
Najvyššiu súťaž som hral v 
dorasteneckom tíme za klub 
ŠK Vinica v roku 2017 pod tak-
tovkou trénera Tibora Zolcze-
ra, keď sme sa spoločne spojili 
dve dedinky a spolu sme odo-
hrali peknú sezónu vo vtedajšej 
4. lige U19. 
Neskôr som dostal ponuku od 
vedúceho dorasteneckého muž-
stva, aby som si nimi chodil na  
všetky zápasy, aby som robil 
zápisy pred stretnutiami. Mám 
na starosti aj nástenky a ako 
jeden z mála klubov v okrese 
máme aj fanpage - sociálne 
siete facebook a instagram, 
kde pridávame rôzne foto a 

video záznamy z priebehu ale 
aj históriu klubu.“ 

 Ktorý futbalista na Sloven-
sku a ktorý vo svete je, podľa 
vás, najlepší? 

,,Zo slovenských futbalistov je 
to ikona SSC Neapol Marek 
Hamšík a vo svete, podľa mňa, 

C. Ronaldo, ktorého obdivujem 
že pôsobil vo viacerých kluboch 
a všade zanechal veľmi výraz-
nú stopu, každým zápasom 
prekonáva a udáva nové rekor-
dy, či už v počte gólov, odo-
hratých zápasov alebo zbiera-
ním najvýznamnejších trofejí 
futbalového sveta.“ 

(Dokončenie zo str. 10)

    - JANA KAMENSKÁ - 

TJ Partizán Hrušov zimujúci na dvanástej priečke v tabuľke 
odohral v jesennej časti ročníka 2020/21 v okresnej 6. LIGE DO-
SPELÍ tieto zápasy: 

 2. 8. 2020 – TJ Partizán Hrušov – FK Záhorce 6:3 (3:2). Roz-
hodovali: Zolcer, Dobos, Szabó; Góly: D – Červenák 2x, Stan-
kovič, Korpáš, J. Drozdík 2x, H – Oláh, Maruškin; 
 9. 8. 2020 – OFK Dačov Lom - TJ Partizán Hrušov 4:0 (1:0). 
Rozhodovali: Szabó, Dobos, Kuboleková; Góly: D – Melaga 2x, 
Zuzin, Parobok;  
 16. 8. 2020 – TJ Partizán Hrušov – TJ Slovan Modrý Kameň 
0:3 (0:2). Rozhodovali: Szabó, Dobos, Kremničan, Góly: H – 
Horn, Kurec, Vlačuha; 
 23. 8. 2020 – TJ Družstevník Kamenné Kosihy - TJ Partizán 
Hrušov 3:2 (1:0). Rozhodovali: Dobos, Kremničan, Kalmár, Gó-
ly: D – Povaľač, Pixiades 2x, H – Korpáš, Kováč; 
 30. 8. 2020 – TJ Partizán Hrušov – TJ Nenince 2:5 (1:3). Roz-
hodovali: Balga, Zaťko, Zöllei, Góly: D – Suchý, Korpáš, H – 
Gerbáč, Kati, Hajtman, Jakus 2x;
 6. 9. 2020 – TJ Prameň Dolná Strehová - TJ Partizán Hrušov 
9:0 (3:0). Rozhodovali: Szabó, Balga, Nagy, Góly: D – Trajteľ 2x, 
Sokol 2x, Kliment, Botoš, Žilka, Nagy 2x;
 13. 9. 2020 – TJ Partizán Hrušov - OFK Želovce 5:0 (2:0). Roz-
hodovali: L. Szabó, Zolczer, Dobos; Góly: D – Konček, Červenák, 
Korpáš, Suchý 2x; 
 20. 9. 2020 – FO Malé Zlievce - TJ Partizán Hrušov 1:2 (0:2). 
Rozhodovali: Zaťko, Zöllei, Balga, Góly: D – Kiššimon, H – 
Červenák, Kováč. 

Dominik intenzívne študuje, ale aj futbal je jeho srdcovka. 
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Pozeráte sa na svet z veľkej 
výšky, odkiaľ sa vám zdá 
priam čarovný, avšak vy sami 
viete, že keď naň hľadíte z 
výšky vašich očí, musíte čeliť 
každodenným, aj tým neprí-
jemnejším záležitostiam. Bo-
cian je symbolom nových za-
čiatkov a zmien, preto by ste 
sa mali chopiť predstavy, že 
všetko práve od týchto dní bu-
de ukážkovo „klapať“ k váš-
mu prospechu, vďaka tomu, 
že sa o to sami pričiníte. Vše-
obecne máte z univerza do-
priatu plodnosť a zdar, podarí 
sa vám vyriešiť veľa vecí, kto-
ré vás škrú, len sa treba do to-
ho pustiť. Vhodné obdobie na 
plánované rodičovstvo. 

 
Vaša výrečnosť bude v tomto 
období priam ohurujúca, vy-
bavíte a zariadite množstvo 
vecí a to aj takých, ktoré sa 
zdali byť nemožnými. Mali by 
ste obnoviť všetky väzby, kto-
ré do dnešných dní stroskotali 
na prerušení komunikácie. Si-
la argumentov, ktorými bude-
te disponovať, vám pomôže 
hlavne v pracovných sférach, 
aj v srdcových záležitostiach. 
Jediné, čo by ste mali mať pod 
kontrolou, je „ješitnosť“, tá by 
vám viacero vecí pokazila. 
Nebuďte zaskočení správou, 
ktorá k vám dorazí nečakane 
a zďaleka. „Pandorinu skrin-
ku“, ukrývajúcu vaše tajom-
stvá, ponechajte v tomto obdo-
bí zatvorenú. 

Stále platí horoskop z pred-
chádzajúceho týždňa, ale v 
tomto sa obohatí o konkrét-
nejšiu záležitosť. Hádka, vý-
mena názorov a nedorozume-
nie, ktoré sa podpísalo pod to, 
že ste zo svojho života vyškrtli 
jedného človeka, vás po tieto 
dni dostihne. Bude vám chý-
bať viac, než ste predpoklada-
li, preto sa pokúste toto vaše 
rozhodnutie prehodnotiť a 
minimálne dovoľte druhej 
strane, aby sa vyjadrila, teraz 
ste už schopní počúvať. 
Tvrdohlavosť útočiaca na vaše 
vnútro a váš jazyk, vám skom-
plikuje viacero situácií… Za-
myslite sa, či sa pustíte do 
študovania (je jedno, akú for-
mu si vyberiete).

 
Predchádzajúce týždne ste osl-
nili a teraz chcete pohasnúť. 
No v žiadnom prípade to 
nedopusťte, skúste prelomiť 
ten pocit strachu, smútku a 
„depresie“, inak do toho spad-
nete celí. Vnútorne si poriadne 
zabojujete a môže to byť aj 
bolestivé, ale prelomte to ob-
dobie smútku s obdobím, kde 
sa budete usmievať a oslňo-
vať. Nezalezte späť do bezpe-
čia zásteny, ktorú ste si umelo 
vybudovali. Aj keď je pravda, 
že vás potrápia partnerské 
vzťahy, to avšak neznamená, 
že sa máte vzdávať a opúšťať, 
či ľutovať. Pomôže vám dy-
namickosť a „detskosť“, ktorá 
vo vás prespáva a teraz si ju 
môžete dovoliť zobudiť. 
 

Jazdec na koni, ktorý prifrčí s 
dôležitou správou v ruke, prí-
de zo strany, z ktorej ho vôbec 
nebudete čakať, preto buďte v 
strehu, dajte z očí dolu klapky 
a pozerajte sa na všetky strany 
okolo seba. To, čo ukrýva 
obálka so správou, ktorá sme-
ruje k vám, ešte nie je stanove-
né, jej obsah sa na základe 
vášho konania, postojov a 
správania, prepisuje do oka-
mihu, kým skončí vo vašich 
rukách. Jednoduchšie poveda-
né – konečný verdikt si tvoríte 
vy sami, nie je striktne stano-
vený, presne tak, ako si sami 
vytvárate svoj život a jeho si-
tuácie. Na nič nikdy nie je ne-
skoro. Píšte si svoj život mini-
málne po tieto dni tak, ako 
vám to najlepšie vyhovuje. 

Zasa ste v štádiu, kde chcete 
všetko a všetkých meniť. Fajn, 
bude to možné, ale len v prípa-
de, keď si konečne priznáte, že 
treba začať od seba. Neviňte 
iných za svoje osobné neús-
pechy. Začnite sa mať radi, 
prijímať sa takých, akí ste, aj 
s nedostatkami, ktoré máme 
všetci. Nebuďte na seba takí 
kritickí a verte svojmu konan-
iu. Pustite z rúk staré zvyklos-
ti, ktoré vás brzdili a vpustite 
do života nové veci. Nestojte v 
živote ako soľný stĺp, zatan-
cujte si, hýbte sa, žite. Okrem 
toho si dajte pozor, aby tento 
týždeň na vás nespadla váha 
povinností, riešte ich postup-
ne. 

Po tieto dni v týždni sa zame-
rajte na pozitívne životné hod-
noty a danosti. Strážte si všet-
ko a všetkých, na čom vám 
záleží a čo vo svojom živote 
potrebujete mať. Riešenie ža-
bomyších vojen, ako aj opan-
tanie pocitom dominantnosti, 
vám zaberie veľa času a pohltí 
veľa energie, práve preto by 
ste si mali čas prerozdeliť 
vhodnejšie a väčšiu časť z 
neho venovať oddychu, rela-
xu. Ak pocítite nedostatok 
energie, po tieto dni ju získate 
z univerza, stačí sa len trošku 
sústrediť. Zdravie – riešenie 
už existujúcich zdravotných 
problémov, zhoršenie. 
 

Trúfalosť je presne to, čo si po 
tieto dni môžete dovoliť, ale 
iba v prípade, že to bude pre 
prospech veci a v korešpon-
dencii s dobrom. Karta so 
symbolom kľúča vám hovorí, 
že síce vlastníte univerzálny 
kľúč, ktorý vám otvorí všetky 
dvere, ale háčik je v tom, že 
každé dvere sa otvárajú iným 
spôsobom. Spoliehajte sa na 
svoju intuíciu, priateľov a 
rodinu, ktorí sú, ako inak, než 
kľúčové osobnosti vo vašom 
živote. Po tieto dni nerobte 
unáhlené zmeny, práve na-
opak, nevykoľajte sa zo zabe-
hnutých a pre vás dôverných a 
známych koľají.
 

Je čas, aby ste do svojho života 
pustili nový vietor, či už vo for-
me nového človeka alebo sa-
motných zmien, ktoré uskutoč-
níte. Vietor vám síce všetko 
upratané a nalinajkované roz-
hádže, ale pre vás to bude víta-
ná a priam nutná zmena. Roz-
hádzané budú aj vaše city, my-
šlienky, postoje, priority, dá sa 
povedať, že úplne všetko, ale to 
vôbec nevadí, pretože sa bude-
te cítiť skvelo, pri plnej sile a 
chuti žiť. Ako inak – môžete si 
dovoliť aj trošku detskej na-
ivity a hravosti, tie dopad sily 
spomínaných zmien trošku 
zmiernia a o to skôr si ich do 
života vpustíte bez strachu.  

Zamávajte so strnulosťou a 
vážnosťou, ktorou pôsobíte na 

spoločnosť okolo vás. Pre ľudí 
máte paralyzujúci efekt, ne-
môžu byť vo vašej spoločnosti 
sami sebou a potom sa čudu-
jete, čo sa s vašimi známymi 
deje. Uvoľnite sa a strojenosť, 
či dôležitosť si nechajte do 
práce alebo tam, kde je to ne-
vyhnutné, ale v spoločnosti 
priateľov sa úplne odreagujte. 
Keď začnete robiť milé prek-
vapenia (nehovoríme len o 
materiálnych darčekoch) pre 
všetkých, na ktorých vám 
záleží, môžete očakávať, že na 
oplátku budú prekvapenia pri-
chádzať aj k vám. Čo vyžaru-
jete vy sami, to sa vám dostáva 
späť, preto si medzi prácou a 
súkromím namaľujte riadnu 
výraznú čiaru, aby sa vám 
tieto sféry nezlievali do jednej.

Hospodárenie a pracovanie s 
financiami síce patrí medzi va-
še silnejšie stránky, ale pre 
tieto dni sa vám to s vysokou 
pravdepodobnosťou môže vy-
mknúť z rúk. Práve preto kaž-
dú transakciu a pohyb peňazí 
si je potrebné  poriadne pre-
myslieť a zvážiť, nekonajte 
prchko a už vôbec nie ľah-
kovážne. Peniaze, ktoré pustí-
te alebo investujete, či poži-
čiate bez akýchkoľvek podlo-
žení, pravdepodobne stratíte 
alebo aspoň väčšiu časť z nich. 
Bude sa vami ľahko manipu-
lovať, preto radšej konajte 
bezrizikovo. V súkromí budú 
na vás vyvíjané tlaky, zaže-
niete ich komunikáciou. 

 
 
Zaútočí na vás precitlivenosť, 
budú sa vás dotýkať nielen 
vlastné citové záležitosti, ale aj 
záležitosti vašich priateľov. 
Namiesto vyplakávania sa od 
vás očakáva, že ich podporíte, 
usmerníte a poradíte im. 
Precitlivenosť sa vám podarí 
skrotiť hneď v prvej polovici 
týždňa. Počas tej druhej časti 
sa nebojte povedať svoj názor 
a to v každom smere, práve tá-
to „opovážlivosť“ otvorene o 
všetkom hovoriť (v súkromí aj 
v práci) vás posunie bližšie k 
cieľom, ku ktorým smerujete. 
Menšie problémy technického 
charakteru sa vyskytnú v sú-
vislosti s vaším bývaním. Vo 
všetkom vás podporí vaša hl-
boká viera a presvedčenie.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. Lev

23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. Vodnár

21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 
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Pani Danka pracuje v Nemec-
ku pol druha roka. Domov pri-
chádza na mesiac a potom opäť 
na mesiac vycestuje za prácou. 
Opatrenia okolo korony na ňu 
vplývajú podobne ako aj na os-
tatných, ktorí chodia za prácou 

do zahraničia. Okrem testova-
nia jej vadia aj meniace sa na-
riadenia našej vlády: 
,,Najviac mi vadí časté testova-
nie, zo samotnej korony ne-
mám ani nejaký väčší stres. Od 
začiatku je v určovaní pravidiel 
dosť veľký zmätok, lebo sa čas-
to menia – z hodiny na hodinu. 
Stalo sa mi, že keď som odchá-
dzala z domu, platili jedny pra-
vidlá a o pár hodín, keď som 
prichádzala ku hraniciam, už 
bolo v platnosti niečo iné. 

Musím povedať, že tu, v Ne-
mecku, sa tak často nemenia 
pravidlá ako u nás, na Sloven-
sku. V Nemecku dané pravidlá 
platia dlhšiu dobu, na rozdiel 
od nás. Spôsobuje nám to prob-
lémy, lebo spočiatku sme neve-
deli, čo robiť, ako sa máme za-
riadiť – či sa na hraniciach hlá-
siť a aké potvrdenie so sebou 
nosiť.“ 
O tom, aby s prácou v zahrani-
čí skončila, neuvažuje: 
,,Nerozmýšľala som nad tým, 

aby som kvôli korone prestala 
chodiť pracovať do zahraničia. 
Mám tu veľmi dobrú rodinu, 
nelákala ma to prísť a praco-
vať znovu na Slovensku.“
Témou týchto dní je očkovanie 
a nedostatok očkovacích látok 
u nás, ako je to v Nemecku? 
Pani Danka nám to vysvetlila 
nasledovne: 
,,Tu vznikajú od budúceho 
týždňa očkovacie centrá. Oč-
kovať sa môže každý – je prí-
stupné všetkým, bez rozdielu 
veku či profesie, ktorú ľudia 
vykonávajú. Keď do rodiny, 
kde pracujem, príde na budúci 
týždeň lekár, budem vedieť 
presnejšie, ako to bude s našim 
očkovaním. Myslím si však, že 
keď budú našu pani očkovať, 
tak zaočkujú aj opatrovateľku, 
ktorá bude pri nej. Čo sa týka 
samotného očkovania, ja sa ur-
čite zaočkovať dám – kde bude 
možnosť. Či už tu v Nemecku 
alebo doma na Slovensku,“ s 
rozhodným postojom končí náš 
rozhovor  pani Danka. 

Pracovať počas korony bolo a je veľmi ťažké, no 

Opatrovateľky v zahraničí majú sťažené 
podmienky kompenzované bonusmi 

Väčšina opatrovateliek ťažké začiatky korony ustála, no mnohé odišli na zaslúžený oddych. Opýtali 
sme sa troch opatrovateliek z nášho okresu, ako zmenila korona ich pracovný život. Svojimi infor-
máciami na túto tému prispela aj pracovníčka pracovnej agentúry. 

Pani Danica: ,,Kvôli korone som 
neuvažovala nad zmenou zamestnania.“

V Rakúsku pani Aneta praco-
vala ako opatrovateľka osem 
rokov. Minulý rok v marci s 
touto prácou skončila. Zaují-
malo nás, čo bolo dôvodom.
,,Už dávnejšie som nad tým 

uvažovala, že prestanem chodiť 
za prácou do zahraničia a za-
čiatok korony bol na to dôvod, 
aby som to aj urobila.“ Hoci 
ona už v zahraničí nepracuje, 
za prácou odchádza jej mama, 
ktorej samozrejme tiež vznik-
nutá situácia komplikuje život: 
,,Ja osobne si už neviem pred-
staviť, že by som chodila do za-
hraničia ako moja mamina. 
Viem, že aj jej tieto podmienky 
nevyhovujú, vadí jej časté tes-
tovanie a prísne nariadenia, čo 
je akousi skúškou trpezlivosti.“ 

Pani Aneta: ,,Do zahraničia už nechodím.“ 

Povedala okrem iného a M. 
Melichová a ďalej nás infor-
movala, že po vypuknutí koro-
ny v roku 2020 mnohé opatro-
vateľky, najmä tie v dôchod-
covskom veku, sa s touto prá-
cou rozlúčili a zostali doma. 
,,Dnes je ale situácia iná,“ po-
kračuje M. Melichová. ,,Je 
stabilná a väčšina opatrovate-

Michaela Melichová, pracovníčka
 sprostredkovateľskej pracovnej agentúry: 

,,Rozhodnú rodiny, či budú využívať 
služby nezaočkovaných opatrovateľov.“  

(Pokračovanie na str. 14) 

Pani Hajnalka pracuje v Ra-
kúsku už osem rokov. Začiatok 
zavádzania opatrení v súvislosti 
s pandémiou korona vírusu v 
roku 2020 brala ako isté zna-
menie, aby sa konečne vrátila 
pracovať domov, na Slovensko. 
Prijala prácu v domove dô-
chodcov v Bratislave, kde však 
zostala iba tri mesiace. Uvedo-
mila si, ako sama priznala, že 
jej nevyhovoval systém, akým 
sa u nás opatrujú ľudia v zaria-
deniach pre seniorov. Dokonca 
ho považuje za nie dobrý a aj fi-
nančné ohodnotenie ošetrovate-
ľov u nás je oveľa horšie, ako v 
Rakúsku. 
 ,,Na jednom príklade uvediem, 
prečo sa mi nepáči nás systém. 

V domove dôchodcov u nás na-
príklad často jeden opatrovateľ 
má na starosti 12-15 klientov. 
To si určite každý vie pred-
staviť, že je to náročné ako pre 
ošetrovateľa, tak aj pre star-
kých, ktorí v zariadeniach pre 
seniorov hľadajú svoj druhý 
domov. No a za týchto pod-
mienok to asi nenapĺňa ich 
predstavy a nedáva im mož-
nosť, aby sa cítili ako doma.“  
Opatrovateľom komplikujú ži-
vot meniace sa opatrenia – ako 
ich  vníma pani Hajnalka. 
,,V poslednom čase to môžem 
hodnotiť tak, že opatrenia sú, 
podľa mňa, zvládnuteľné, do-
konca myslím celkom fajn.
Musíme si v prvom rade uvedo-

miť, že pracujeme so starými 
ľuďmi, ktorí sú rizikovou sku-
pinu a musíme ich chrániť. 
Keď ale porovnávam súčasnú 
situácia s minulým rokom, 
keď začala pandémia, bolo to 
v mnohých prípadoch až 
kruté. Boli situácie, keď nie-
ktorí uviazli v zahraničí na 
mesiace, čo bolo po všetkých 
stránkach veľmi náročné a 
naopak – niektorí zostali tu, 
na Slovensku, čo im spôso-
bovalo až existenčné problé-
my. Boli bez príjmu.“ 
O tom, že si naše opatrovateľ-
ky v zahraničí považujú a pa-
trične ich aj finančne oceňujú, 
je všeobecne známe. To bol aj 
hlavný dôvod, prečo sa pani 
Hajnalka vrátila do Rakúska. 
Okrem toho, majú dosť času 
na oddych a voľno na svoju 
psychohygienu. O tom, či sa 

dá očkovať, sa radila a ešte 
úplne nie je rozhodnutá:
,,Tému očkovania som prebe-
rala s rodinou. Nikto nás do 
toho nenúti. No keď to zvažu-
jem, tak už len pre svoj lepší 
pocit sa asi pôjdem dať oč-
kovať, no či to bude u nás ale-
bo v Rakúsku, to ešte ne-
viem.“  
Pani Hajnalka by sa rada za-
mestnala aj tu, doma, no v na-
šom okrese ako sama poveda-
la, ju žiadna ponuka neos-
lovila, resp. jej nevyhovovala. 
Zatiaľ zostáva pracovať v Ra-
kúsku ako mnoho našich 
spoluobčanov. Mnohí z nich 
síce už sami dovŕšili dôchod-
kový vek, no kým vládzu, 
prilepšujú si opatrovaním k 
svojmu dôchodku, aby si za-
bezpečili dôstojnú starobu. 

Pani Hajnalka: ,,Skúsila som sa vrátiť, 
no systém práce u nás mi nevyhovoval.“  
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liek situáciu spred takmer 
roka bravúrne zvládla. Po-
mohlo im aj to, že zo strany 
rakúskych inštitúcií mali 
veľkú motiváciu k tomu, 
aby vydržali a mohli si fi-
nančne prilepšiť vo forme 
bonusov, ktoré im boli po-
núknuté. Naše opatrovateľ-
ky mali bonusy od rakúske-
ho štátu vybavené, teda do-
stali to, čo im prináležalo. 
Ešte stále sa dajú čerpať 
podpory z druhej vlny a to 
do marca, preto poniektoré 
ešte chodia so žiadosťami o 
splnenie podmienok, lebo 
majú na to právny nárok.“ 

V Rakúsku by mali prísť 
opatrovateľky na rad v dru-
hej vlne, teda už vo februári. 
M. Melichová upresňuje: 
,,Povinnosť očkovania tam 
je na dobrovoľnej báze a 
každý sa rozhoduje sám či 
sa dá alebo nedá očkovať. 
Možnosť zaočkovať sa na-
šim opatrovateľkám vyplý-
va zo zdravotného poistenia 
v Rakúsku, teda budú oč-
kované tam. 
Momentálne o tomto boli in-
formované, že ide o dobro-
voľné očkovanie - samozrej-
me majú nárok na slobodnú 
voľbu. Musia sa však opý-
tať rodín, v ktorých pracu-
jú, na ich názor na túto 
problematiku. Ak by totiž 
rakúsky klient nesúhlasil, 
aby ho opatroval nezaoč-
kovaný personál, majú opa-
trovateľky iba jednu mož-
nosť – vymeniť toto miesto 
za iné. Je veľa opatrovate-
liek, ktoré by uprednostnili 
ruskú vakcínu, ktorá bude 
dostupná v susednom Ma-
ďarsku pred nemeckou va-
kcínou. Čo sa teda týka oč-
kovania, sme v štádiu zisťo-
vania informácií a mnohé 
nám ukáže iba čas.“ 

 - JANA KAMENSKÁ - 

(Dokončenie zo str. 13) 
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►15. februára - Deň osamelých je alternatívnym 
sviatkom ku Dňu zaľúbených. Je určený pre 
tých, ktorí sa ocitnú bez partnera a môžu sa hrdo 
postaviť a ukázať bez pocitu viny alebo nedos-
tatočnosti, že byť „single“ je v poriadku.
►15. februára je aj Európsky deň perioperačnej 
ošetrovateľskej starostlivosti sestier a bol vyhlá-
sený v roku 2006 Európskou asociáciou sestier z 
operačných sál (EORNA). Tento deň je určený 
na podporu maximálnej bezpečnosti pacientov 
na celom svete.
►20. februára je Svetový deň sociálnej spravod-
livosti a bol vyhlásený v novembri roku 2007 na 
zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripo-
míname si ho od roku 2009. Členské štáty sa ve-
nujú podpore sociálneho rozvoja ostatných člen-
ských krajín. Tento deň je venovaný sociálnej 
spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej 
zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a 
spravodlivým podmienkam zamestnancov a v 
neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a 
slobôd.
►21. februára je Medzinárodný deň materského 
jazyka (UNESCO). Tento deň je celosvetovo 

známy ako Medzinárodný deň materského jazy-
ka (International Mother Language Day) a bol 
vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO 
v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripome-
nutie, poznávanie a precvičovanie materských 
jazykov po celom svete.
►21. februára je Medzinárodný deň turistických 
sprievodcov. Svetová federácia asociácií turistic-
kých sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 
1987 Medzinárodný deň turistických sprievod-
cov. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu 
sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou 
cestovného ruchu. Podujatia sa konajú na celom 
svete. Do oslavy tohto dňa sa zapájajú aj sloven-
ské mestá ako Banská Bystrica, Banská Štiavni-
ca, Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, 
Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Rožňava, Ska-
lica, Šaľa a Žilina. Cieľom je nielen propagácia 
práce turistických sprievodcov, ale aj poskytnutie 
príležitostí pre domácich i zahraničných návštev-
níkov zúčastniť sa bezplatných prehliadok his-
torického centra mesta a spoznať tak kultúrne a 
architektonické pamätihodnosti mesta.

Meniny majú: 15. 2. Pravoslav, Pravoslava; 
16.2. Ida, Liana; 17.2. Miloslava; 18.2. Jaro-
mír, Jaromíra; 19.2. Vlasta; 20. 2. Lívia, Ala-
dár, Alma a 21.2. Eleonóra.

V týždni od 15. do 22. februára
 si pripomíname

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

np – 434

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:

 np
 –

 4
33

Brány pre váš domov

   0904 803 453  
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Je to veľká výhoda tak pre žia-
kov, ako aj pre učiteľov ZUŠ, 
pretože piati z nich okrem vy-
učovania v ZUŠ učia aj na ZŠ. 
Obe školy, vďaka tomu, že sú 
pod jednou strechou, sú akoby 
previazané, spolupracujú a vzá-
jomne sa dopĺňajú. Vedenie 
ZUŠ svojich žiakov okrem vý-
chovno-vzdelávacieho cyklu za-
pája aj do kultúrnych a mimo-
školských aktivít ZŠ aj obce. K 
obľúbenému podujatiu patrí 
tradičný ples pre deti a rodičov, 
na ktorom hrajú žiaci školy, 
ktorý sa, žiaľ, tento rok nemôže 
konať vo fašiangovom období, 
ale všetci dúfajú, že sa im ples v 
tomto roku uskutočniť podarí. 
Žiakov v ZUŠ Hrušov učia diš-
tančne títo učitelia: v Hudob-
nom odbore  Mgr. Renáta San-
torisová učí hudobnú náuku a 
klavír; Veronika Augustínová 
keyboard, klavír, komornú hru 
a heligónku; DiS.art Tamás 
Koterík hudobnú náuku, gita-
ru, ukulele, keyboard, bicie, 
spev a vedie kapelu; Mgr. art. 
Hedviga Makovínyiová  flautu, 
saxofón, klavír; Diana Luttero-
vá husle; Adrián Benko akor-
deón, kontrabas a Detskú 
ľudovú hudba Horička; Peter 
Sedmák a Dominik Drozdík he-
ligónku. Hudobný odbor nav-
števuje celkom 56 detí. Literár-
no-dramatický odbor navštevu-
je 15 detí a učia ich Mgr. Anna 
Brezovská a Mgr. Anna Sásová. 
Na Výtvarný odbor, ktorý vy-
učuje Ing. Eva Bendíková, cho-
dí 14 detí. Nesmieme a nechce-
me zabudnúť ani na ekonómku 
školy Ing. Annu Hajdúchovú, 
ktorá stráži financie školy. 
Vrátime sa ešte k sťaženému 
dištančnému vyučovaniu, o kto-
rom nám Mgr. R. Santorisová 
povedala: ,,Učitelia učia on-line, 
cez sociálne siete cez Messenger. 
Ak je zlý signál, tak sa so žiak-
mi skontaktujú aj telefonicky. 
Žiaci majú, našťastie, odučené 
všetky hodiny podľa rozvrhu a 
tak boli všetci učitelia, deti aj 
rodičia spokojní. Ale aj tak sa 
už tešíme, že aspoň týždeň v ča-
se od 8. 2. budeme so žiakmi 
1.stupňa všetci spolu, pretože 

po testovaní 5. 2. vyšli všetkým 
negatívne testy. Skutočnosť, že 
ZUŠ v Hrušove je v priestoroch 
ZŠ má aj ďalšiu veľkú výhodu, 
pretože sú to ,,naše deti“ a aj 
rozvrh sme sa snažili žiakom 
spraviť tak, že v ZUŠ-ke majú 
vyučovacie hodiny aj cez voľné 
hodiny a menší žiaci zase kým 
sú v Školskom klube detí.  
Rodičia takto nemusia voziť 
deti do ZUŠ a funguje nám to 
veľmi dobre.“ 
Aj hrušovským žiakom už veľ-
mi chýbajú sociálne väzby so 
spolužiakmi a dúfajme, že  si 
aspoň za tých pár dní v škol-
ských laviciach, obrazne pove-
dané, ,,naberú do školských ta-
šiek“ zásoby kamarátstva a 
školskej spolupatričnosti, ak 
ich zase korona izoluje do do-
mácich bublín. 
Hrušov, ako jedna z najrázo-
vitejších obcí okresu, bola tak 
isto ako všetky iné obce tento 
rok bez tradičných fašiangov. V 
ZUŠ Hrušov sa vynašli a kon-
čiace sa 

Fašiangy poňali umelecky

Ako, to nám už priblížila uči-
teľka Mgr. A. Brezovská:
,,Vieme, že v súčasnej situácii je 
ťažké si predstaviť, že sa nie-
kde konal maškarný ples. Všet-
ky verejné spoločenské poduja-
tia sú zakázané, Fašiangy boli 
tento rok o čosi smutnejšie. Ale 
žiaci z LDO to napriek tejto si-
tuácii zvládli výborne, pretože 
ich úloha sa volala: Nečakané 
pozvanie. Žiaci si mali pred-
staviť, že ich úplne nečakane 
pozvali na maškarný ples. Len-

že, ony už nemali čas kúpiť si 
novú karnevalovú masku. Aj 
požičovňa bola zatvorená a zo 
starej vlaňajšej masky už vy-
rástli. Navyše sa im doma 
,,pokazil“ šijací stroj. A času 
mali deti naozaj veľmi málo, 
ale účasť na karnevale bola pre 
deti veľmi dôležitá, lebo nech-
celi uraziť organizátorov. Preto 

si mali doma pohľadať vo všet-
kých skriniach niečo vhodné, v 
čom by na karnevale zažiarili. 
Inšpirovať sa mohli nejakou 
známou filmovou postavou. 
Alebo možno dorástli do kostý-
mu svojich rodičov. Možno im 
doma do oka padlo niečo, čo by 
pri zhotovovaní svojej masky 
výborne využili alebo... Nuž deti 
mali naozaj ťažké zadanie, ale 
pozrite si na fotografiách, ako sa 
so svojou úlohou zhostili.”
Aj žiaci z výtvarného odboru 
pod vedením Ing. E. Bendí-
kovej si veselé fašiangové obdo-
bie pripomenuli prácami s te-

matikou masiek a kostýmov, 
ktoré si však neobliekli, ale vy-
tvorili ich len symbolicky na 
pozadí svojich tvárí. Masky 
boli pestré, nápadité a v budúc-
nosti im môžu poslúžiť ako 
predloha na vytvorenie skutoč-
nej fašiangovej masky, ktorou 
sa možno o rok predstavia na 
školskom fašiangovom plese.
Tieto ,,on-line fašiangy“ ukazu-
jú na mimoriadnu situáciu, s 
ktorou sa musia v korona - čase 
boriť dospelí aj deti, ale aj na 
originálny prístup k tradičným 
sviatkom. 
Na margo uznania, že učitelia si 
so svojimi žiakmi v ZUŠ Hru-
šov urobili originálnu a nápadi-
tú fašiangovú náhradu v obci, 
kde si hádam nikto nepamätá 
,,nefašiangový“ čas, pani riadi-
teľka Mgr. Renáta Santorisová 
skromne poznamenala:
,,Robíme, čo môžeme a vieme a 
tešíme sa aj my, aj deti a teší 
nás aj pochvala rodičov.“  

Základná umelecká škola v Hrušove bola založená 1. 9. 2015. S jej riaditeľkou 
Mgr.  Renátou Santorisovou sme sa porozprávali o  fungovaní  školy v korona-čase.  

Robia všetko preto, aby korona nezastavila kreativitu  
ZUŠ Hrušov  zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích prog-
ramov v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom pedagógov v tejto škole je 
podchytiť, viesť, usmerniť a rozvíjať talent detí z Hrušova, Vinice a Čeloviec, odkiaľ deti do nej 
chodia. Zriaďovateľom školy je Obec Hrušov a priestory jej poskytuje ZŠ s MŠ na čele s riaditeľom 
Mgr. Zoltánom Brezovským. 

Všetci žiaci, učitelia a rodičia, z ktorých sa na dlhé mesiace stali 
učitelia si zaslúžia, aby sa život zase odohrával v realite a nie v 
umelom virtuálnom svete. Určite  nielen v Hrušove, ale aj na všet-
kých školách robia,  čo je v ich silách, preto si zaslúžia,  aby sa ži-
vot čím skôr dostal do normálu, aby žiaci sedeli v laviciach a nie 
sami doma, aby učiteľov a spolužiakov nevnímali cez monitory, 
ale mohli sa im pozrieť do tváre, či kamarátsky sa potľapkať po 
pleci a podať si ruky bez strachu, že rozšíria nákazu alebo sa sami 
nakazia.

– R. HORNÁČEKOVÁ, foto: ZUŠ HRUŠOV - 
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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 

 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

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

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

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

 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

 Dám do podnájmu 
čiastočne zariadený byt v 
centre Veľkého Krtíša. 
 0902 302 102.  np – 313  

 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

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

 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

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

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

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

A u t o  
m o t o

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

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

 0948 291 624 

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

np – 389

   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

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

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. 

Nehnuteľnosti
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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

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

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

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

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

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

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

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

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

 Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné aj 
sadbové a cibuľu. 
 0907 317 220.  np – 425np – 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 doho-
dou. 
 0905 358 070.       np – 405

 Predám navrecovanú pše-
nicu 18 €/ q, seno v okrúh-
lych 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

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

S t r o j e
a n á r a d i e

np – 466

Ponúkame
 na predaj 
mostový žeriav,
 nosnosť 10t, 
rozpätie 10,5 m. 
Cena dohodou

B u r z a 
p r á c e

 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 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:

np – 409

99 a s

XLVII

Telefónny kontakt:
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Kde a kto negatívny 
test nepotrebuje?

Príslušníci policajného zboru 
kontrolujú občanov, či majú 
certifikáty o negatívnom teste 
na ochorenie COVID-19 v rám-
ci vládou prijatého opatrenia 
zákazu vychádzania. Polícia bu-
de každý prípad porušenia zá-
kazu riešiť individuálne. Na 
Slovensku aj naďalej platí zá-
kaz vychádzania a vláda na 
ďalších 40 dní predĺžila aj nú-
dzový stav. „Na uplatnenie via-
cerých výnimiek zo zákazu vy-
chádzania je potrebný negatív-
ny výsledok PCR alebo antigé-
nového testu na ochorenie CO-
VID-19, ktorý nie starší ako 
sedem dní,“ informuje minister-
stvo vnútra na sociálnej sieti Fa-
cebook.
Od pondelka 8. februára sa tiež 
zapol COVID automat a okresy 
budú rozdelené podľa aktuál-
nej epidemiologickej rizikovosti 
na štyri stupne varovania. Pre-
hľad opatrení, ktorými sa bude-
me riadiť najbližšie týždne. 

Kto nepotrebuje test?

► Osoby s potvrdením o pre-
konaní ochorenia COVID-19 
nie starším ako tri mesiace,
► ľudia zaočkovaní druhou 
dávkou vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19, po ktorej uplynulo 
aspoň 14 dní, 
► osoby, ktorým zdravotný 
stav alebo zdravotná kontrain-
dikácia neumožňuje vykonanie 
testu,  
► žiaci materskej školy, prvého 
stupňa základnej školy alebo 
žiaci špeciálnej školy a školské-
ho zariadenia negatívny test v 
škole nepotrebujú, musí ho 
však mať jeden zo zákonných 
zástupcov žijúci v spoločnej do-
mácnosti. Prípadne má zákon-
ný zástupca niektorú z výni-
miek.

Cesta do práce

► Zamestnanci a podnikatelia 
v okresoch zaradených v IV. a 
III. stupni varovania, ktorí ne-
môžu vykonávať prácu z domu, 
sa musia preukazovať negatív-
nym testom nie starším ako 
sedem dní od stredy 10. 2. 2021.  
► V okresoch v II. stupni varo-
vania COVID automatu je po-
trebný od 15. 2. test nie starší 

ako 14 dní, v I. stupni varovania 
21 dní. 
► Ak osoba cestuje do zamest-
nania prostriedkami hromad-
nej dopravy, autobusom, 
vlakom, odporúča sa, aby sa 
testoval každých sedem dní. 
Platí to pre celé územie Sloven-
ska, čiže aj pre náš okres. 
► Do práce majú chodiť len 
osoby, ktoré ju nemôžu vy-
konávať vzhľadom na povahu 
práce z domu.
► Negatívny test však budú po-
trebovať aj osoby, ktoré pracu-
jú z domu, a to v prípade, že sa 
chystajú napríklad do banky, 
na poštu či do výdajne e-shopu.

Kde a na ktorých 
miestach potrebujete 

negatívny test?
► Ak pracujete v  školách a 
školských zariadení. 
► Ak idete do čistiarne odevov, 
kúpiť noviny a tlačoviny, opti-
ky, banky, poisťovne, knižnice, 
servisu bicyklov a motorových 
vozidiel, na poštu, využiť služby 
technickej a emisnej kontroly 
vozidiel, zberné miesta pre 
príjem žiadostí na vydanie ta-
chografických kariet, do  záh-
radkárstva, opravovne obuvi a  
servisu telekomunikačnej tech-
niky.
► Na povolené hromadné pod-
ujatie.
► Výdajné miesto eshopu cestu 
k nemu a do iných obchodov. 
► Cesta na účel vycestovania 
do zahraničia a cesta späť. 
► Cesta žiaka a poslucháča od 
II. stupňa ZŠ do školy a škol-
ského zariadenia a ich sprievod. 
► Orgán verejnej moci na vy-
konania úkonu, ktorý nemôže 
byť vykonaný zaslaním zásielky 
alebo na diaľku.
► Pracovný pohovor alebo 
uzavretie pracovnej zmluvy. 
► Cesta na najbližší zberný 
dvor.
► Pobyt v prírode vrátane indi-
viduálneho športu mimo okre-
su, ak je daný okres zaradený 
do stupňa monitoring, I. alebo 
II. stupňa ostražitosti, do I., II., 
alebo III. stupňa varovania.
► Test na účel pobytu v prírode 
mimo okresu nepotrebujú 
okrem vyššie spomínaných vý-
nimiek ani deti do 15 rokov, se-
niori nad 65 rokov, ŤZP osoby 
na vozíčku, osoby so stredne 
ťažkým alebo ťažkým mentál-
nym postihnutím a so závažnou 

poruchou autistického spektra. 

Kde a pri akej činnosti 
nepotrebujete 
negatívny test?

► Obstaranie nevyhnutných ži-
votných potrieb do najbližšej 
maloobchodnej prevádzky ale-
bo obdobného miesta od miesta 
bydliska.
► Zdravotnícke zariadenia na 
účel neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti, preventívnej pre-
hliadky alebo plánovanej zdra-
votnej starostlivosti vrátane 
sprevádzania blízkej osoby ale-
bo príbuzného.
► Lekáreň.
► Testovanie na ochorenie CO-
VID-19 a očkovanie proti ocho-
reniu COVID-19.
► Pohreb blízkej osoby, uzav-
retie manželstva, krst.
► Starostlivosť o blízku osobu 
alebo príbuzného, ktorý je na 
takú starostlivosť odkázaný.
► Venčenie psa alebo mačky do 
vzdialenosti kilometer od byd-
liska.
► Cestu na účel starostlivosti o 
hospodárske zvieratá alebo s 
cieľom poskytnutia veterinár-
nej starostlivosti.
► Cesta dieťaťa do zariadenia 
starostlivosti o deti do 3 rokov 
veku. 
► Styk rodiča (prípadne inej 
oprávnenej osoby) s dieťaťom, 
striedavá osobná starostlivosť, 
stretnutia sa s dieťaťom po do-
hode rodičov.
► Cesta dieťaťa a jeho sprevá-
dzajúcej osoby za rodičom ale-
bo osobou, ktorá má právo sty-
ku s dieťaťom. 
► Zabezpečovanie a presúva-
nie sa do zariadení sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci.
► Zdravotná vychádzka do 
vzdialenosti 1 km od bydliska 
seniorov nad 65 rokov, ŤZP 
osoby na vozíčku, osoby, ktorej 
zdravotný stav alebo zdravotná 
kontraindikácia neumožňuje 
vykonanie testu, osoby, ktorej 
bolo diagnostikované stredne 
ťažké alebo ťažké mentálne 
postihnutie alebo osoby so 
závažnou poruchou autistické-
ho spektra. Vychádzku vy-
konáva táto osoba samostatne 
alebo s členom spoločnej do-
mácnosti.
► Dostavenie sa pred orgán 
činný v trestnom konaní.
► Súdne pojednávanie. 

► Cesta osoby s dieťaťom do 
šiestich rokov do vzdialenosti 
1 km od bydliska. 
► Pobyt v prírode vrátane in-
dividuálneho športu v rámci 
okresu.

Návštevy chát 
a stretávanie 

sa s inými ľuďmi

► Povolené sú len cesty do 
prírody, stretávanie sa s inými 
ľuďmi, ako sú členovia vašej 
domácnosti, je stále zakázané, 
z tohto dôvodu sú zakázané aj 
chaty a rekreačné zariadenia.

  - Zdroj: MINISTERSTVO 
VNÚTRA SR - 
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 Vykupujem staré kroje 
a šatky kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem starožitnosti. 
  0908 627 952.       np – 422

Zákaz vychádzania od 8. februára 2021 má nové výnimky 

 0915 859 376
np – 448

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