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Veľa zdravia, 
      naša drahá mamička!   

Celý život prežila v Horných 
Strhároch. Vychovala dve de-
ti. Dcéra Edita žije od smrti 
otca v roku 1986 spolu s 
mamou a s láskou a obetavo 
sa o ňu stará. Syn Ján je leká-
rom, významným a medziná-
rodne uznávaným špecialis-
tom. Radosť jej robia úspešné 
vnúčatá s rodinami. Jeseň 
svojho života prežíva so svo-
jou dcérou v rodinnom dome, 
kde im často pomáhajú pri 
rôznych príležitostiach spolu-
občania. Patrí zato vďaka 
všetkým, ako aj pracovníkom 
obecného úradu, najmä sta-
rostovi obce pánovi Richardo-
vi Kurecovi.
Jubilantka žila aktívnym živo-
tom, bola pracovitá, až do vy-
sokého veku sa dokázala sta-
rať o domácnosť, a aj pomá-
hať členom svojej rodiny. Za-
pájala so do činností v rámci 
obce, bola veľmi komunika-

tívna a rada sa stretávala so 
svojimi spoluobčanmi. Mala 
prehľad o dianí nielen vo svo-
jej obci a na Slovensku, ale 
sledovala aj dianie vo  svete. 
Počas svojho života prežila 
viaceré zmeny spoločenských 
režimov. Ako 85 ročná nav-
štívila Lurdy a splnilo sa tak 
jej dávne prianie. Žila skro-
mne, prežila ťažké i radostné 

obdobia, všetko 
zvládala s po-

korou a s vierou v Boha.
Všetci členovia rodiny sa do 
Strhár radi vracajú, predo-
všetkým vďaka nej. Vždy ich 
prijíma s radosťou, navždy 

ostáva v ich spomienkach na 
detstvo, na roky dospelosti, 
kedy najmä v začiatkoch po-
máhala ako mohla, v starostli-
vosti o vnúčatá a pravnúčatá.
K jej krásnemu životnému 

jubileu jej úprimne blahožela-
jú a ďakujú za výchovu, sta-
rostlivosť a lásku deti: Edita a 
Ján s rodinami, vnúčatá: Edi-
ta, Marianna, Anabela a Jan-
ko, pravnúčatá: Marika, Mar-
tin, Nelka a Evka a praprav-
núčatá: Tomáško, Hanka, 
Ninka a Olivia.  

Spoločenská rubrika
Človiečik, vitaj medzi nami    
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. V jednej 
z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. V lučenskej 
nemocnici sa narodili bábätká z nášho okresu:  

11. 2. ELIZABETH z Čeboviec, 14. 2. NELA zo Záhoriec. 
 

Opustili nás   
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
 9. 2. PAVEL ĎUROŠ (*1945) z Malých Stracín, 
10. 2. RSDr. ARPÁD KOVÁCS (*1939) z Veľkého Krtíša, 10. 
2. HELENA HUDÍKOVÁ (*1954) zo Želoviec, 11. 2. ERIKA 
LUKÁČOVÁ (*1960) z Handlovej, 12. 2. JÁN SLOVÁK 
(*1956) zo Šule, 12. 2. MARGITA HAMPACHELOVÁ 
(*1941) zo Širakova, 13. 2. ONDREJ KAMENSKÝ (*1957) z 
Malého Krtíša, 14. 2. VLADIMÍR TÓTH (*1941) z Bušiniec, 
15. 2. ALŽBETA ABELOVSKÁ (*1934) Ipeľské Predmostie.        
                                                                      Česť ich pamiatke!   
   

 Storočnej obyvateľke  
 zagratuloval starosta  
 H. Strhár Richard Kurec.  

 Najväčšou oporou  
 pani Márii je jej dcéra Edita.  

 Ku blahoželaniu  
 sa pripojila  
 aj zástupkyňa  
 starostu  
 Júlia Urbanová.  

Veľmi by sme sa chceli s Tebou 
stretnúť, porozprávať sa, poláskať 
Tvoju tvár, pohladiť Tvoje ruky. 

Žiaľ, nie je to možné. 
Už dlhých štrnásť rokov strážiš 

naše kroky z ďalekých nebeských výšin. 
My môžeme už len spomínať a zapáliť 

sviečku na Tvoju pamiatku... 
Dňa 17. februára 2021 uplynulo

 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!  

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a veľký žiaľ.

Dňa 25. 2. 2021 si so smútkom 
v srdci pripomíname

8. výročie odo dňa, keď 
nás navždy opustil náš drahý

MUDr. JÁN GOLIAN.  
Nebolo Ti dopriate s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

S láskou ďakujeme 
Bohu za čas strávený s Tebou!

Smútiaci rodičia, brat a krstný syn s rodinami.  

V našich srdciach si ostal navždy  

Desať smutných rokov bez Teba   
Bolesťou unavený tíško si zaspal 

zanechajúc všetko a všetkých, 
čo si mal rád. Nám tu ostala len bolesť,

 na ktorú nie je liek, 
preto so smútkom v srdci si  20. 2. 2021 
pripomíname desiate výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný  

MARIAN BOJTOŠ 
zo Záhoriec. Osud Ti nedoprial s nami 

dlhšie byť, ale v našich srdciach
 budeš navždy žiť. 

S láskou a úctou spomínajú Tvoji najbližší.

Krásnych sto rokov sa 13. februára  2021
 dožila pani MÁRIA KLIMENTOVÁ 

z Horných Strhár. 
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V ten deň odovzdávali RRPK 
pre vybrané zdravotné a sociál-
ne zariadenia v okresoch deb-
ničky so slovenskými výrobka-
mi, aby upozornili na pretrvá-
vajúce problémy v slovenskom 
poľnohospodárstve.
Na teraz sa končiaci týždeň 
avizovali predstavitelia SPPK 
ďalšie protesty, k čomu sa 16. 2. 
2021 vyjadrila hovorkyňa ko-
mory Mgr. Jana Holéciová: 

,,SPPK naďalej pokračuje v 
prípravách svojich plánova-
ných aktivít, ktorými chce po-
ukázať na kritický stav agro-
potravinárskeho sektora na 
Slovensku. Znova musíme zdô-
razniť, že redistributívna plat-
ba nie je najväčším problémom 
odvetvia. Okrem nej je aj 
množstvo iných zásadných vecí 
(spôsob schvaľovania Strategic-
kého plánu, Plán obnovy EÚ, 

chýbajúca covidová podpora 
pre podniky...), na ktoré upo-
zorňujeme MPaRV SR. Ešte 
raz zdôrazňujeme, že nie sme 
proti zavedeniu redistributívnej 
platby. Vadí nám ale spôsob, 
časový stres a forma jej prijí-
mania.
O situáciu sa už začal zaujímať 
aj premiér Igor Matovič, ktorý 
sa k tejto téme stretol aj s pred-
sedom SPPK Emilom Ma-
chom. Na zasadnutí Koaličnej 
rady 15. 2. dvaja koaliční par-
tneri nesúhlasili s tou podobou 
redistributívnej platby, v akej 

ju navrhuje minister Ján Mi-
čovský.
Dňa 16. 2. sa uskutočnilo mi-
moriadne rokovanie Predsta-
venstva SPPK. Vzhľadom na 
rýchly vývoj situácie a zapo-
jenie sa celej koalície do disku-
sie ohľadne stavu v rezorte sa 
rozhodlo počkať s oznámením 
termínu a formy protestu v te-
réne. Potrebujeme totiž poznať 
oficiálne nariadenie vlády SR k 
výslednej podobe redistributív-
nej platby, ktoré by mala v naj-
bližších dňoch schvaľovať vlá-
da a ktoré naznačí aj ďalší vý-
voj situácie v rezorte.“ 
O ďalšom vývoji situácie bude-
me informovať. 

U nás odovzdali pre Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva V. 
Krtíš do rúk riaditeľky MUDr. 
Slávky Ďurišovej (druhá zľava) 
slovenské výrobky Milan Parká-
ni, predseda AGD Príbelce a pri 
ňom Ing. Boris Hrdlička, predse-
da AGD Senné a celkom vpravo 
Ing. Juraj Fibich, riaditeľ RPPK 
V. Krtíš.  

...takto sa volala celoslovenská akcia pracovníkov Slovenskej poľ-
nohospodárskej a potravinárske komory a všetkých Regionálnych 
poľnohospodárskych a potravinárskych komôr na Slovensku v 
piatok 12. februára 2021. 

– Text a foto: 
- R. HORNÁČEKOVÁ – 

Po zavedení COVID automatu 
sa Slovensko riadi predvídateľ-
nými pravidlami. O tom, do 
ktorého stupňa ohrozenia jed-
notlivé okresy patria, sa na zá-
klade automatu informuje vždy 
v utorok večer. Občania sa tak 
na prípadnú zmenu, ktorá pri-
chádza v nasledujúci pondelok, 
môžu včas pripraviť. To, na 
ktoré miesta budú potrebovať 

negatívny výsledok testu, je za-
hrnuté v covid automate. O je-
ho detailoch sme písali už v 
minulom čísle. Základom ale 
zostáva testovať sa. Okres V. 
Krtíš sa naďalej nachádza v 
tretej zo štyroch fáz varovania.
K 17. februáru bolo možné na 
tri z nich objednať sa aj online 
na webe mesta V. Krtíš či na 
stránke health.gov.sk/-ag-mom.

 Obce testujú najmä cez víkend 
1. ADOS-SALUBRITA, SNP 709/9, Po - Pi: 11.30 – 15.30 hod. a 
16.00 – 20.00 hod.; So: 08.30 – 12.30 hod. a 13.00 – 17.00 hod.;
2. Bc. V. Greksa, Venevská 761/1, 9.00 - 17.00 hod., aj ONLINE;
3. Health Solutions, s.r.o., A. H. Škultétyho 948 (areál ELMOUR 
betón), 8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.30 hod.;
4. IVIMED s.r.o., Železničná 1097/1, 9.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 
17.00 hod., aj ONLINE;
5. RÚVZ V. Krtíš, Banícka 679, 13.00 – 15.30 hod.;
6. Štúrova s.r.o., Dom kultúry, Nám. A. H. Škultétyho 4, 8.00 – 
16.30 hod.;
7. VšNsP V. Krtíš, Nemocničná 456/1, 8.00 – 16.00 hod, aj ONLINE.

Spôsob, ktorý využiť, či kam 
svoju žiadosť nasmerovať, zá-
visí aj od druhu dávky, ktorú 
poberajú. SP im zašle potvr-
denie poštou na adresu domov 
alebo do e-schránky.
Každoročne, najmä v období 
od 1. januára do 31. marca, 
žiadajú dôchodcovia Sociálnu 
poisťovňu o potvrdenie o vy-
platenom dôchodku za jednotli-
vé mesiace predchádzajúceho 
roka. Tieto potvrdenia od nich 
žiadajú iné inštitúcie ako naprí-
klad zamestnávateľ, mestský / 
obecný úrad, daňový úrad a 
pod. Žiadať o vyhotovenie ta-
kéhoto potvrdenia v súčasnej 

pandemickej situácii odporúča-
me telefonicky na bezplatnej 
linke Sociálnej poisťovne 0800 
123 123; elektronicky prostred-
níctvom „Formulára pre otáz-
ky“ na webovej stránke Sociál-
nej poisťovne www.socpoist.sk, 
prípadne mailom na adrese po-
datelna@socpoist.sk. 
Túto formu komunikácie v sú-
časnej pandemickej situácii od-
porúčame ako najbezpečnejšiu. 
SP v tom prípade potvrdenie 
zašle dôchodcovi poštou na ad-
resu domov. Ide o obyčajnú lis-
tovú zásielku, ktorú mu 
pracovník pošty doručí priamo 
do schránky. Ak má dôchodca 

aktívnu elektronickú schránku, 
potvrdenie bude zaslané do tej-
to e-schránky.
Keďže výplata nemocenských 
dávok, úrazových dávok (s vý-
nimkou úrazovej renty) a dá-
vok v nezamestnanosti je plne v 
kompetencii pobočiek SP, obča-
nia by o potvrdenia o poberaní 
týchto dávok mali žiadať pre-
dovšetkým v pobočkách, ktoré 
im ich vyplácajú. Takto sa k 
potvrdeniu dostanú najrýchlej-
šie. Okrem využitia e-schránky 
je možné o potvrdenia v poboč-
kách žiadať telefonicky alebo 
mailom. Všetky kontakty na 
pobočky SP sú zverejnené na 

webovej stránke v sekcii „Kon-
takty – pobočky SP“.
Ak sa poistenci obrátia na In-
formačno - poradenské cen-
trum, lehota na ich vybavenie 
sa predĺži, keďže musí žiadosti 
preposlať pobočkám. Výnim-
kou sú len potvrdenia o nemo-
cenských dávkach, ktoré vy-
stavuje aj Informačno-pora-
denské centrum v ústredí SP. Z 
dôvodu veľkého počtu žiadostí 
v Informačno - poradenskom 
centre však odporúčame o po-
tvrdenie o nemocenských dáv-
kach žiadať výhradne pro-
stredníctvom Formulára pre 
otázky na webovej stránke SP 
www.socpoist.sk. Upozorňu-
jeme, že elektronicky možno 
zaslať potvrdenie len vtedy, ak 
má žiadateľ aktivovanú e-
schránku. V opačnom prípade 
potvrdenia SP zasiela poštou na 
adresu poistenca, na meno kto-
rého je potvrdenie vystavené.

 Ako si vybaviť potvrdenia zo Sociálnej poisťovne? 
V aktuálnej situácii fungujú pobočky Sociálnej poisťovne (SP) podľa tzv. covid semaforu v červenom 
režime a pre osobný kontakt sú zatvorené. Obyvatelia si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vyba-
viť elektronicky. Použiť na to môžu e-schránky, e-mail, webový formulár, resp. telefonický rozhovor. 

-SP-

Vo V. Krtíši je už sedem odberových miest
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PCR test je zo zdravotné-
ho poistenia hradený dva-
krát do mesiaca. V prípa-
de potreby vyššej frekven-
cie testovania v jednom 
mesiaci sa možno v neob-
medzenom počte testovať 
antigénovým testom. 

Dva PCR testy 
mesačne zadarmo 

Desiatky príslušníkov Krimi-
nálneho úradu finančnej sprá-
vy pracovali na akcii Čierny 
Panter niekoľko týždňov. Vďa-
ka operatívnej činnosti odhalili 
najväčšiu nelegálnu výrobu a 
distribúciu cigariet na Sloven-
sku v doterajšej histórii. Iba 
tento jeden záchyt v Lučenci 
predstavuje vyše jednu tretinu 
zadržaných cigariet za posledné 
tri roky. „Za uplynulé dva týžd-
ne sme zadržali šesťkrát viac 
cigariet ako za celý uplynulý 
rok. Aj tento zásah dokazuje, že 
dosahujeme stále lepšie výsled-
ky vo vyšetrovacej a operatív-
nej činnosti. Celkový zastavený 
únik na spotrebných daniach a 
dani z pridanej hodnoty je 
predbežne vyčíslený na takmer 

6 miliónov EUR,“ povedal pre-
zident finančnej správy Jiří Že-
žulka, ktorý zároveň poďa-
koval za spoluprácu polícii, 
ozbrojeným silám, hasičom aj 
Štátnym hmotným rezervám. 

Ide pritom o väčší úlovok ako v 
roku 2018, keď finančná sprá-
va objavila nelegálnu výrobu 
cigariet v Revúcej. Aktuálne 
najväčší záchyt za ostatné roky 
má historické čísla - cigarety 

svetoznámych značiek v cel-
kovom počte až 24 568 400 ku-
sov a tabak v hmotnosti 44 300 
kg. Finančná správa zaistila aj 
technologické zariadenia na vý-
robu cigariet a spracovanie ta-
baku ako aj príslušné kompo-
nenty. Zaistené boli aj motoro-
vé vozidlá, listiny a výpočtová 
technika. „Na trestnej činnosti 
sa podieľalo najmenej 18 osôb, 
z toho 16 príslušníkov ukrajin-
skej národnosti a dvaja Slováci, 
zadržaní boli všetci priamo pri 
čine. Všetky zadržané osoby 
vzal sudca do väzby z obavy, že 
budú pokračovať v trestnej 
činnosti a taktiež, že ujdú alebo 
by sa mohli skrývať, aby sa vy-
hli trestnému stíhaniu,“ vysvet-
lil podrobnosti zásahu riaditeľ 
Kriminálneho úradu finančnej 
správy (KÚFS) Miroslav Ho-
mola.
-Text a foto: 
- FINANČNÁ SPRÁVA SR -  

Finančná správa s rekordným zásahom neďaleko Veľkého Krtíša 
Finančnej správe sa v polovici februára podaril historický zásah. V rámci akcie Čierny Panter odha-
lila v Lučenci doteraz najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet. Kriminálny úrad finančnej správy pri 
zásahu zaistil 24,6 milióna kusov cigariet, vyše 44 ton tabaku a rovnako aj stroje na výrobu cigariet. 
Finančná správa tak zabránila možnému úniku na DPH a SPD vo výške takmer 6 miliónov eur. 

V noci na 17. februára zasaho-
vali hasiči v obci Želovce. 
Príčinou bolo ohlásenie požia-
ru v miestnej predajni potra-
vín COOP Jednota. Na miesto 
zásahu boli vyslané automobily 
hasičskej záchrannej služby a 
cisternový automobil so šiestimi 
príslušníkmi. V čase príchodu 
hasičov bol priestor predajne 
silne zadymený, no bez známok 

plamenného horenia. Príslušní-
ci vybavení dýchacími prístroj-
mi priestor prekontrolovali po-
mocou termokamery a odvet-
rali pretlakovým ventilátorom. 
Do Želoviec bol privolaný aj 
zisťovateľ príčin požiarov, pod-
ľa ktorého bol príčinou požia-
ru, pravdepodobne, skrat v 
elektrickej skrini umiestnenej v 
sklade prevádzky.

Podnik verejnoprospešných 
služieb mesta Veľký Krtíš 
oznamuje občanom, že je 
možné objednať parkovaciu 
kartu telefonicky. V prípade 
záujmu o vybavenie parko-
vacej karty vám poskytnú 
informácie na 
 047/48 121 46.

Zadymené potraviny v Želovciach  Parkovaciu kartu 
vybavíte telefonicky 

Pomôžete polícii v pátraní po týchto osobách? Volajte č. 158
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Ján Sľúka, 
nar. 22. 3. 1982, 
bytom V. Krtíš, 
dôvod pátrania 
Európsky zatykač 
(vyhlásil útvar 
OR PZ vo V. Krtíši 17. 
12. 2020). 

Pavel Kováč, 
nar. 14. 7. 1984, 
bytom V. Krtíš, 
dôvod pátrania 
je dodanie 
do výkonu trestu 
(vyhlásil  útvar 
OR PZ vo V. Krtíši 
od 15. 2. 2021). 

Július Holek, 
nar. 8. 11. 1972, 
bytom V. Krtíš, 
pátranie po pobyte
 (vyhlasujúci útvar 
OR PZ vo Zvolene 
od 9. 2. 2021).  

Lucia Ďurovičová,
rod. Zaťková, 
nar. 6. 4. 1998, 
bytom V. Krtíš, 
dôvod pátrania príkaz na 
zatknutie podľa § 73 T. p. 
(vyhlasujúci útvar OR 
PZ vo V. Krtíši 
od 1. 2. 2021). 

-HaZZ-

 Ilegálna fabrika,  
 kde výroba bežala 
 na plné obrátky.   



POKROK6     22. február 2021

Triedy autoškôl boli znovu za-
tvorené takmer presne dva 
mesiace, žiadatelia o vodičský 
preukaz si vedomosti osvojovali 
len na teoretických častiach 
kurzov, a aj to dištančnou výuč-
bou. Nespokojnosť s tým preja-
vovali majitelia autoškôl, in-
štruktori i samotní účastníci 
kurzov. „Dnešná situácia je 
hrozná, autoškoly môžu fungo-
vať len teoretickou časťou kur-
zov. Je fajn, že sa vzdelávajú as-
poň čiastočne, aj keď dištanč-
nou formou, ale žiakom veľmi 
chýba praktická časť. K tomu 
máme my zviazané ruky. Žiaci 
sa nám sťažujú, každý deň 
nám volajú, kedy sa vyučovanie 
znovu spustí,“ povedala v prvej 
polovici februára pre mikrofón 
veľkokrtíšskeho štábu Televízie 
Markíza Eleonóra Fraňová z 

Autoškoly TRIO s.r.o. Medziča-
som prišiel rezort dopravy s po-
zitívnou správou. Praktická a 
prezenčná výučba v autoš-
kolách znovu pokračuje od 12. 
februára. Toto usmernenie však 
neplatí v okresoch, ktoré sú 
podľa Covid automatu v naj-
horšej, a teda v čiernej farbe.
„Napríklad pri III. stupni varo-
vania (tmavočervený okres), 

môžu byť v aute inštruktor a 
študent, iba ak majú obaja 
platný negatívny PCR alebo 
antigénový test nie starší ako 
sedem dní a po každom študen-
tovi musí byť vozidlo vydezinfi-
kované,“ uviedol Mgr. Ivan Ru-
dolf z odboru komunikácie 
rezortu dopravy. Viac o aktuál-
nych pravidlách vám určite po-
vedia samotní inštruktori auto-
škôl, ktorých toto rozhodnutie 
ministerstva dopravy určite po-
tešilo.
Rovnako tak na toto rozhodnu-
tie určite netrpezlivo čakali i 
všetci účastníci rozbehnutých 
kurzov. Tí sa, okrem straty 
praktických návykov, obávali 
aj toho, že autoškoly budú mať 
pozastavené praktickú výučbu 
ešte niekoľko ďalších týždňov.
„Niektorí účastníci kurzov sa 
kvôli tejto situácii rozhodujú 
nad tým, či nepristúpia k ukon-
čeniu kurzu a budú chcieť pe-
niaze za kurz späť. V tom prí-
pade by sme vypočítali alikvot-
nú čiastku, pozreli by sme sa na 
priebeh kurzu a vrátila by sa 
im časť peňazí. Niektorí po-
trebujú vodičský preukaz súr-
ne, a to kvôli práci, tiež aj mno-
hé mamičky na materskej, 
nedočkaví sú aj študenti. Tí 
žiaci, čo začali s kurzami už 

dávnejšie, môžu mať problém s 
tým, aby sa rozpamätali, čo sa 
už naučili pred prerušením 
praktických hodín. Žiaci môžu 
kurz, podľa zákona, vykonávať 
najdlhšie jeden rok, následne 
by boli vyradení automaticky a 
museli by znovu za kurz za-
platiť,“ pokračovala E. Fraňo-
vá.  
Rovnako aj tento problém si 

kompetentné orgány uvedomili, 
a preto pristúpili k tomu, že ak 
účastník vodičského kurzu ne-
stihne zložiť skúšky v zákonnej 
lehote 12 mesiacov od prihlá-
senia sa do vodičského kurzu 
pre opatrenia proti šíreniu 
koronavírusu, jeho kurz sa 
predĺži o dobu, ktorá uplynie 
od začiatku platnosti obmedzu-
júcich opatrení až po ich ukon-
čenie. Situácia zo začiatku roka 
prinútila inštruktorov autoškôl 
ku premýšľaniu nad tým, ako 
na vzniknutú situáciu upozor-
niť. Našťastie, napokon to ne-
bolo potrebné. 
„Na sociálnej sieti je nás tak-
mer päťsto inštruktorov alebo 
aj priamo majiteľov autoškôl. 
Komunikujeme spolu denne a 
dosť sme rozčúlení. Náklady 
nám vznikajú naďalej a, bohu-
žiaľ, nemáme taký príjem, aký 
by sme potrebovali, aby sa au-
toškola uživila. Tiež sme pre-
mýšľali aj nad demonštráciou, 
že by sme išli pred budovu Úra-
du vlády pripomenúť sa im,“ 
opisuje situáciu spred februáro-
vého rozbehnutia kurzov Ele-
onóra Fraňová z autoškoly 
TRIO. 
Peter Oravec, inštruktor rov-
nakej autoškoly, svojim žiakom 
hneď po vydaní povolení 
oznámil, že jazdy sú pre nich 
povolené len s rúškom a plat-
ným negatívnym testom. 
„Máme meškanie tri mesiace, 
takže najskôr musíme odjazdiť 
staršie kurzy... Ale určite bude-
me jazdiť maximum a sami vás 
budeme kontaktovať. Čo sa tý-
ka opravných skúšok, akonáhle 
nám pán komisár dá avízo, že 
môžeme doručiť prihlášku, ur-
čite tak urobíme bez meškania. 
Ďakujeme za pochopenie a ver-
te tomu, že ani nás veľmi nete-
šilo trojmesačné obmedzenie. 
Tak len si držme palce, aby sme 
neprešli do čiernej farby,“ 
uviedol P. Oravec na sociálnej 
sieti.

  Nedočkaví žiaci   

Gabriela, mama troch detí, si 
kurz, podľa jej slov, robí už od 
polovice augusta. „Rada by 
som ho chcela ukončiť, pretože 
vodičský preukaz už potrebu-
jem. Som sama s tromi deťmi, 
neviem, kedy môže manžel od-
ísť za prácou a naozaj by sa mi 
už zišiel. Nevieme, ako budú 
premávať autobusy, navyše sa 
odporúča hromadnú dopravu 
nevyužívať,“ povedala Michaele 
Bendíkovej z televízie Markíza. 

„Veľmi nám to chýba, bojím 
sa, že pozabúdam to, čo som sa 
naučila. Čas s inštruktorom sa 
nedá nahradiť učením sa 
doma,“ doplnila nedočkavá po-
tenciálna vodička.
Jej slová potvrdzuje aj pani 
Ľubica. „Niekoľko týždňov sa 
už pokúšam bombardovať au-
toškolu, aby sa kurz otvoril, ale 
nemohlo mi byť vyhovené. 
Myslím si, že pri takom počte 
vykonávaných testov by nemal 
byť problém so začatím prak-
tickej výučby, t. j. jázd a cvičis-
ka. Aj v triedach sa stretáva len 
úzka komunita, úzky okruh ľu-
dí, ktorí určite budú dodr-
žiavať predpísané opatrenia,“ 
dodala žiačka autoškoly v prvej 
polovici februára.

„Ekonomické dôsledky spôsobené prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie môžu byť pre 
malých podnikateľov likvidačné. V rozhovore pre RTVS a televíziu Markíza to v polovici apríla 
potvrdili aj inštruktori z Veľkého Krtíša,“ týmito slovami sme začínali článok, keď sme počas 
prvej vlny pandémie informovali o tom, že kurzy k nadobudnutiu vodičských oprávnení boli poza-
stavené. Podobná situácia sa opakovala aj v ostatných týždňoch.

Volanie autoškôl rezort dopravy vyslyšal 

Podľa denníka Pravda by tretia schéma pomoci v doprave mohla 
zahŕňať nielen taxislužby a odťahové služby, ale aj autoškoly. Pres-
ná špecifikácia subjektov, ktoré do nej budú patriť a forma pomoci, 
je ešte teraz predmetom rokovaní. O zámere informoval na sociál-
nej sieti minister dopravy Andrej Doležal.
 - Z nahrávok TV MARKÍZA spracoval : - Mgr. ŠTEFAN KOČI -
- Foto: MARIAN  VLADOVIČ, archív PETER ORAVEC -

 Pomôže štát aj autoškolám?

 Eleonóra Fraňová  
 inštruktorka  
 z Autoškoly TRIO s.r.o.  

 Pani Gabriela  

 Pani Ľubica  
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Tejto téme sme sa z pohľadu 
materských a základných škôl 
venovali už v predchádzajúcich 
vydaniach. V polovici mesiaca 
svoje triedy fyzicky navštevova-
li aj škôlkári a rovnako tak aj 
žiaci prvého stupňa základných 
škôl. Dištančnú výučbu naďalej 
využíva väčšina žiakov, a to 
žiaci v 5. až 9. ročníku, ale aj 
stredoškoláci, ktorí nenavštevu-

jú posledný ročník. Z ostatných 
rozhovorov ste mali možnosť 
dozvedieť sa aj to, že zatvorenie 
škôl pre nižšie ročníky ochu-
dobnilo najmenšie deti nielen o 
riadnu výučbu v triedach, ale 
najmä o život v kolektíve, ďal-
šiu socializáciu, vytváranie 
kamarátstiev a o všetko, čo je s 
tým spojené. Pri starších 
deťoch – stredoškolákoch, je to 

mierne odlišné. Viac nám o tom 
povedia riaditeľ Gymnázia A. 
H. Škultéyho vo V. Krtíši, riadi-
teľ Strednej odbornej školy vo 
V. Krtíši a tiež aj riaditeľka 
Spojenej školy v Modrom Ka-
meni. Zaujímalo nás, čo môže 
znamenať výpadok z vyučova-
nia v triedach najmä pre matu-
rantov, aké úkony muselo ve-
denie škôl zabezpečiť pred ich 

čiastočným  otvorením, ako 
hodnotia spoluprácu so štu-
dentmi pedagógovia, ktorí ich 
vzdelávajú cez obrazovku po-
čítača i to, v čom videli prípad-
né riziká otvorenia tried. Za od-
povede na otázky, ktoré sme sa 
pýtali na konci januára, ďaku-
jeme Mgr. Márii Žiškovej, Ing. 
Andrei Bánovskej Mgr. Jaro-
slavovi Horváthovi a Ing. Já-
novi Valockovi. 

Stredoškoláci si dištančné vzdelávanie často zľahčujú
Iste ste si sami všimli, že školáci, ich rodičia a rovnako tak aj riaditelia škôl majú za sebou turbulentný február. Stáva sa pravidlom, že 
pri niektorých vyjadreniach vlády dochádza k tomu, že čo platí dnes, nemusí zajtra. Na začiatku mesiaca bolo nejednoznačnými krokmi 
vlády sprevádzané aj o (ne)otváranie škôl. 

 Ako ste sa pripravovali na ot-
vorenie škôl?
„Pri príprave na znovuotvore-
nie škôl sme ešte v januári nad-
viazali spoluprácu s Regionál-
nym úradom verejného zdra-
votníctva vo V. Krtíši, ktorý 
nám pomohol s testovania na-
šich žiakov a ich jedného zá-
konného zástupcu. Aj touto ces-
tou by som sa chcel veľmi 
poďakovať riaditeľke úradu 
MUDr. Slávke Ďurišovej a všet-
kým jej zamestnancom za veľ-
kú pomoc pri príprave a reali-
zácii testovania. Poďakovanie 
patrí aj zamestnancom nášho 
gymnázia, ktorí sa dobrovoľne 
prihlásili na vykonávanie admi-
nistratívnych a pomocných 
prác súvisiacich s testovaním.“
 Je komunikácia rezortu 
školstva prehľadná?
„Viem, že situácia nie je 
jednoduchá a nemáme s ňou 
žiadne skúsenosti. Bohužiaľ, aj 
tu sa informácie niekedy roz-
chádzajú a je potom ťažké na 
ne reagovať. Chýba mi asi lep-
šia komunikácia medzi MŠV-
VaŠ a Vládou SR, resp. pan-
demickou komisiou. Na druhej 
strane chápem a oceňujem 
snahu ministra školstva dostať 
žiakov do škôl čo najskôr, po-
kiaľ to dovolí situácia.“
 Aké dopady pre študentov 
môže mať takéto dlhé zatvore-

nie stredných škôl pri pohľade 
na zisk nových vedomostí?
„Dištančné vyučovanie je určite 
ťažké pre deti aj učiteľov. Tak-
to získané vedomosti sú určite 
na nižšej úrovni ako keby 
chodili do školy. Nie všetci sa 
vieme sami rovnako motivovať 
na vykonávanie určitých čin-
ností, deti nie sú výnimkou. 

Existujú ľahšie cesty ako odpi-
sovať, skopírovať úlohu od 
spolužiaka a pod. Pre učiteľa je 
ťažké dokázať žiakovi, že pod-
vádzal. Na druhej strane má 
veľa detí problémy s interne-
tom, technickým vybavením a 
to sa všetko prejavuje na 
kvalite vedomostí, ktoré získa-
vajú. Učiteľ môže ťažko rozlí-

šiť objektívne problémy žiaka 
od jeho lajdáckosti. Asi by po-
mohlo, keby deti museli ísť na 
určitý druh preskúšania do 
školy, čo by zvýšilo ich snahu 
učiť sa. Teraz sa už postupne  
začína prejavovať únava z diš-
tančného vyučovania, a preto 
by bolo veľmi dobré, keby sme 
už išli všetci do škôl. Naši učite-
lia si to veľmi želajú.“
 Čo so sebou, podľa vás, mô-
že priniesť otvorenie škôl pre 
maturantov?
„Riziko šírenia sa ochorenia 
musia posúdiť epidemiológo-
via, ale pre maturantov by veľ-
mi pomohlo, aby boli v škole a 
„ladili“ formu na maturitu. 
Otázka je, aká bude forma úst-
nej maturitnej skúšky. Tu však 
nejde iba o známku, ktorú 
študent na nej získa. Prípravou 
na maturitu si učivo zopakuje, 
utvrdí svoje vedomosti a celý 
tento proces prípravy považu-
jem za veľmi dôležitý.“

„Učiteľ môže ťažko rozlíšiť 
objektívne problémy žiaka od jeho lajdáckosti.“

Mgr. Jaroslav Horváth: 

K neodmysliteľným podujatím, ktoré sa spájajú s veľkokrtíš-
skym gymnáziom, patrí aj tradičný Čaj o piatej. Študenti gym-
názia a ich hostia môžu vďaka nemu spoznať mnohých zaují-
mavých, ale predovšetkým úspešných ľudí, ktorí majú korene 
v našom okrese a svojim talentom a umom ho ďaleko prekro-
čili. Minulý rok sa kvôli korone Čaj o piatej neuskutočnil, verí-
me, že tento rok už bude...  

(Pokračovanie na str. 8)

... rovnako tak chýbajú aj stužkové, ktoré sú zavŕšením stredoškolského štúdia. 
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„Pracujeme v živom prostredí a 
u nás to proste musí žiť. Nemô-
žeme zastať, musíme hľadať 
cestičky ako bezpečne napredo-
vať. Na jeseň sme sa snažili sad, 
vinohrad a záhony pripraviť 
na zimný oddych. Veru, nie 
všetko sme stihli podľa plánov, 
lebo žiacka pomoc na odbor-
nom výcviku nám chýbala. 
Ospravedlnenie patrí našim 
partnerom, pre ktorých sme 
nemohli naplniť všetky plány. 
Verím, že jar prinesie podmien-
ky, aby sme to mohli dobe-
hnúť,“ hovorí na začiatok o 
súčasnej situácii v SOŠ Želovce 
jej riaditeľka Ing. Andrea Bá-
novská.
Napriek všetkému, škola si vy-
tvorila režim, vďaka ktorému 
je súčasnú situáciu aspoň čias-
točne možné zvládať. Hneď 
ako to bolo možné, škola začala 
s výučbou v tzv. bublinách a 
miestni študenti sa na diaľku 
zúčastnili aj rôznych celo-
slovenských odborných súťaží. 
Treba povedať, že úspešne. 
Riaditeľka Ing. A. Bánovská 
nám povedala aj o pozitívach a 
negatívach dištančnej výučby, o 
blížiacich sa prijímacích kona-
niach na stredné školy ale i o 
tom, že aj v tomto období neis-
toty sa ukazuje, že mať vlastnú 
záhradku je obrovská výhoda. 
Ing. A. Bánovskej ďakujeme za 
hodnotné odpovede a veríme, 
že život na Strednej odbornej 
škole v Želovciach sa už čo-
skoro dostane do starých koľa-
jí.
 Neľahké obdobie prežívajú 
všetky školy na Slovensku, špe-
ciálne tie, kde je potrebná prak-
tická výučba. Ako by ste zhod-
notili ostatné týždne?
„Netradičný školský rok 
2020/2021 sa preklopil už do 
svojej druhej polovice a časom 
na priebežné  bilancie bolo ob-
dobie polročných vysvedčení, 
t.j. 31. január 2021. Máme za 
sebou zložité obdobie, aj keď si 
pomaly zvykáme. Začiatkom 
školského roku sme sa potešili z 
osobných stretnutí, stihli sme si 

porozprávať letné zážitky a na-
staviť systém elektronickej ko-
munikácie. Len tak tak sme sa 
naladili na vzdelávanie v trie-
dach a v školských dielňach a 
už nás znovu dobehla „koro-
na“. Od polovice októbra sa už 
znovu vidíme len on-line a pí-
šeme si so žiakmi e-mailové 
správy.“
 V čom vidíte negatíva takejto 
formy výučby?
„Niekedy to ide úspešnejšie, 
inokedy menej. Stretávame sa s 
pomalým internetom, obme-
dzenými dátami, územiami bez 
signálu, žiackymi výhovorkami, 
ale aj kreatívnymi aktivitami a 
novými nápadmi, ako sa dá v 
týchto podmienkach vzdelávať. 
To je asi na všetkých stredných 
školách podobné.“
 Naznačili ste, že život v škole 
vášho druhu proste nemôže za-
stať...

„Áno, sme záhradnícka škola, 
venujeme sa záhradníctvu a 
krajinotvorbe. Záhradníctvo je 
o remeslách – ovocinár, včelár, 
vinohradník, zeleninár, projek-
tant – sadovník, aranžér kvetín. 
Byť odborníkom, to chce nielen 
teóriu, ale aj veľa praxe.“
 Na vašej stránke na sociálnej 
sieti sme videli, že napriek všet-
kému sa vaši študenti zapojili 
do rôznych aranžérskych súťa-
ží. Ktoré to boli a ako sa im na 
nich darilo?
„Aranžéri mali Vianoce na 
diaľku. Súťaž vo floristike 
„Čaro Vianoc“ sa konala ako 
fotosúťaž. Chcem poďakovať 
všetkým účastníkom a ocene-
ným víťazom gratulujeme. Aj 
naše majsterky sa zúčastnili 

podobného podujatia Sloven-
skej asociácie kvetinárov a flo-
ristov. Ďalšia zo súťaží bola 
Malinovský Valentín, čo je 
aranžérska súťaž žiakov záh-
radníckych škôl Slovenska. Tá 
sa tiež konala on-line, rovnako 
ako fotosúťaž. Mali sme v nej 
tri želiezka v ohni, pričom naša 
študentka Viktória Herédiová z 

I. BS sa umiestnila na krásnom 
2. mieste.“
 Ako to teda vo vašej škole 
vyzerá aktuálne?
„Od 8. februára 2021 sme vy-
užili príležitosť prezenčného 
vzdelávania v tzv. bublinách. To 
bol fajn pocit, mať v škole zase 
žiakov, život a ruch, aj keď 
pravda, len tak po troške. Maj-
stri však nezaháľajú a náš „ži-
vot naopak“ plynie podľa 
prírody v termínoch ako sa pat-
rí. Prvé letničky sú vysiate a 
niektoré aj prepichané. Ďalšie 
sa vysievajú v spolupráci so 
žiackymi bublinkami. Zavítali 
sme aj do ovocného sadu a 
vinohradu – je čas na rez. Žiaci, 
ktorí nemohli, alebo sa obávali 
prísť do školy, môžu práce 
sledovať na videách a facebo-
okovej stránke aj s priateľmi 
školy. Využili sme príležitosť na 
Jarné školy - ako ináč v bubli-
nách.“
 V tomto období sa na stred-
ných školách konávali dni otvo-
rených dverí, ktoré mohli de-
viatakom uľahčiť rozhodova-
nie o ich ďalších študijných 

krokoch. Aké možnosti štúdia 
ponúka vaša škola?
„Chýbajú nám možnosti náv-
štev v základných školách, 
stretnutia na spomínaných 
dňoch otvorených dverí či iné 
osobné kontakty. Plánujeme 
triedu v trojročných učebných 
odboroch záhradník a poľ-
nohospodár – služby. Pre absol-
ventov záhradníkov pripravu-
jeme nadstavbové štúdium s 
maturitou. Dvojročný odbor 
poľnohospodárska výroba bu-
de k dispozícii žiakom z nižších 
ročníkov základných škôl. 
Nebojíme sa ani integrácie, má-
me kvalifikovaných špeciálnych 
pedagógov, ktorí majú indi-
viduálny odborný prístup ku 
každému.“
 Je niečo, čo toto obdobie va-
šej škole dalo? Vedeli by ste vy-
pichnúť nejaké pozitíva?
„V poslednom období sme 
mnohí pochopili, ako dôležité je 
mať vlastnú a zdravú zeleninu 
či ovocie. Potraviny z dvora, 
med od suseda z úľa na sused-
nej lúke, zdravú krajinu, príro-
du na vychádzku. Vzdelaný 
záhradník vie, ako to zariadiť. 
Počas štúdia u nás nuda ne-
hrozí. Vymýšľame projekty, ak-
tivity a stretnutia. Pracujeme s 
celoslovenským Vidieckym par-
lamentom s významnými par-
tnermi na rozvoji vzdelávania, 
na rozvoji vidieka, na propagá-
cii zdravého životného štýlu. 
Modernizujeme naše vybavenie 
vďaka projektu IROP, ktorý 
teraz zastrešuje Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie. Máme nové 
vybavenie do včelnice, minirý-
padlo na terénne úpravy, aj vy-
bavenie kovodielne na údržbu 
poľnohospodárskych strojov.
Ročné obdobia sa menia a 
príroda žije. Je fajn žiť s ňou, 
vidieť pestrý svet a široké 
uplatnenie. Kríza prejde a my 
budeme pripravení na nové vý-
zvy. Príďte k nám, keď sa bude 
dať aj osobne. Verím, že sa vám 
už nebude chcieť odísť.“

Ing. Andrea Bánovská
(Pokračovanie zo str. 7) Riaditeľka SOŠ Želovce hovorí o aktuálnom dianí v ich škole, ale aj o tom, že:

„Mnohí začínajú chápať, aké dôležité 
je mať vlastnú zeleninu či ovocie.“
S už druhým netradičným školským rokom sa vysporadúva aj vedenie Strednej odbornej školy v Že-
lovciach. V škole, ktorá je úzko spätá s prírodou, sa mnoho vecí plánuje na mesiace dopredu. Rastliny, 
priesady, vinič či ovocný sad, v ktorom tunajší študenti nadobúdajú skúsenosti nerozlišuje nad tým, či 
školáci majú dištančnú alebo prezenčnú výučbu. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby sa so živými 
rastlinami počas zatvorenia škôl vôbec nič nerobilo. Dovtedajšia náročná a odborná práca a dôsledné 
plánovanie by mohlo vyjsť na zmar. 

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív školy-

Rez ovocného sadu mohli 
žiaci sledovať aj na videách 
na našej facebookovej stránke.  

(Pokračovanie na str. 9)

Letničky 
sú 

vysadené.
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„Vzniknutá situácia vedeniu 
školy a ani učiteľom určite ne-
pridáva na pohode. Vedenie 
školy bolo neustále v pohoto-
vosti, aby sme mohli čo naj-
rýchlejšie zareagovať na danú 
situáciu a nariadenia vlády. 
Mali sme pripravenú stratégiu 
nástupu žiakov hneď, ako to 
bolo možné. Dokonca niekoľko 
scenárov čiastočného návratu 
do škôl. Pred otvorením matu-
ritných ročníkov sme spolupra-
covali s RÚVZ, ktoré škole od-
súhlasilo mobilné odberové 
miesto na testovanie žiakov, ro-
dičov a zamestnancov,“ začala s 
odpoveďami riaditeľka 
Spojenej školy v M. Ka-
meni. Okrem nej nám po-
hľad na situáciu z konca 
januára poskytli aj jednot-
liví pedagógovia Spojenej 
školy. Ako sme sa do-
zvedeli, čas, kedy boli ško-
ly úplne uzatvorené, nie-
ktorí využili aj na vynove-
nie priestorov školy, čím 
sa stali ešte modernejšími, 
praktickejšími a jednotli-
vé učebne sa znova o čosi 
skrášlili. Pri prechode na 
prácu z domu môže každý 
učiteľ pracovať na novom 
notebooku, ktorý dostal 
od školy.
V odpovediach učiteľov 
na aktuálnu situáciu pre-
važovali negatíva nad spome-
nutými pozitívami. Mnohí sa 
zhodli na tom, že komunikácia 
ministerstva bola „chabá, cha-
otická, nepresná a vždy one-
skorená“, ale aj na tom, že za-
tvorenie škôl bude mať výrazne 
negatívne následky ako na úro-
veň vedomostí žiakov, tak aj na 
ich psychiku. Mgr. M. Žišková 
komunikáciu rezortu školstva 
vidí nasledovne: „Je len na 
škodu, že mnohé informácie sú 
takpovediac na poslednú chví-
ľu. Uvítali by sme, keby infor-
mácie boli poskytované s urči-
tým predstihom. Uvedomujeme 
si však, že všetko závisí od cel-
kovej situácie v štáte, a že 
minister školstva môže rozhod-
núť len tak, ako mu to súčasná 

situácia dovoľuje.“ Dodala, že 
nezodpovedané zostali aj ďalšie 
stránky otvorenia škôl a priví-
tala by akýsi „vykonávací 
manuál“, resp. protokol, kde by 
boli uvedené jasné, nemätúce a 
jednoznačné pokyny.
Dištančné vzdelávanie na stred-
ných odborných školách so 
sebou prináša viac negatív ako 
napr. v školách so všeobecným 
zameraním, kde nie je potrebná 
výučba odborných predmetov. 
Vzdelávanie na diaľku funguje 
prakticky od marca minulého 
roka, čo znamená, že prezenčne 
sa nevyučovalo už osem mesia-
cov. „Áno, najviac trpí odborný 
výcvik žiakov učebných od-
borov, ktorý sa dá ťažšie na-
hradiť. Online domáci odborný 
výcvik nenahradí skutočnú 
prax v dielňach a u zamestná-
vateľa,“ hovorí riaditeľka ško-
ly. Jej slová potvrdzujú aj 
jednotliví učitelia a majstri od-

borného výcviku. „V trojroč-
ných učebných odboroch je 
najväčším problémom technic-
ké vybavenie žiakov - veľa žia-
kov je zo sociálne slabších rodín 
a nemajú pripojenie na inter-
net, sú bez počítačov, chýba im 
samostatný pracovný priestor 
na štúdium. Niektorí pracujú 
len cez mobil a sú takí, ktorým 
je potrebné rozvážať učebné 
materiály v papierovej podobe. 
Často im však chýba záujem o 
štúdium, žiaci nekomunikujú, 
nereagujú, nepracujú podľa in-
štrukcií, nedodržiavajú uprave-
ný rozvrh hodín, neprihlasujú 
sa na online hodiny alebo sa 
snažia rôznymi spôsobmi zavá-
dzať a obchádzať  povinnosti,“ 
poukazuje na negatíva dištanč-

ného vzdelávania jedna z učite-
liek. Jej slová k technickému 
vybaveniu doplnila aj odpoveď 
ďalšej kolegyne: „Veľa detí 
pracuje len na mobile, ktorý 
počítač plnohodnotne nenahra-
dí. Niektoré veci na mobile 
nefungujú a ťažšie sa na ňom 
pracuje. Veľa detí má tiež ob-
medzený internet - vedia si po-
zrieť zadania, ale nedá sa im 
pracovať online ani sťahovať 
videá.“
Jej kolegyňa hovorí, že dištanč-
né vzdelávanie nemôže fungo-
vať dlhodobo: „Je to nový spô-
sob vyučovania, ktorý na určitú 
chvíľu a v niektorých prípa-
doch môže nahradiť prezenčné 
vzdelávanie, ale nedá sa takto 
fungovať dlhodobo. Mne ako 
učiteľke matematiky veľmi 
chýba priamy ľudský kontakt 
so žiakmi. Počas online hodín si 
učivo vysvetlíme, spoločne vy-
riešime vzorové úlohy, ale ne-

mám istotu, že tomu 
žiaci  naozaj porozu-
meli. Úlohy, ktoré 
potom dostávajú na 
precvičenie, mi buď 
vôbec neodovzdajú, 
resp. sa stáva, že tí 
šikovnejší preposiela-
jú vyriešenú úlohy 
tým slabším, len aby 
niečo odovzdali. Toto 
mi veľmi prekáža, 
pretože síce úlohu 
splnili (odovzdali 
načas vypracované 
zadanie), ale nie sú to 
ich vedomosti. A na-
vyše pri prezenčnej 
forme vyučovania 
mám hneď spätnú 
väzbu od žiakov, 

vidím, čo im robí problémy, čo 
im ide lepšie, ktoré úlohy vy-
riešili samostatne, pri ktorých 
treba ešte niečo vysvetliť. A čo 
je dôležité, viem, že výsledok 
akejkoľvek činnosti je výsled-
kom ich vlastných skutočných 
vedomostí.“ 
Možno aj preto jeden z pedagó-
gov zastáva názor, že najlepšie 
by preto bolo, aby sa tento škol-
ský rok opakoval. „U kon-
čiacich ročníkov je situácia naj-
horšia, nakoľko pandémia ich 
vytrhla z prezenčného vyučova-
nia nielen v 1. polroku tohto 
školského roka, ale aj v minu-
lom školskom roku počas tak-
mer celého 2. polroka,“ zdôraz-
ňuje ďalší pedagóg. To bude 
mať akiste následky aj po 

ukončení štúdia a hľadaní si 
práce. Ako sme sa z odpovedí 
dozvedeli, mnohí študenti už te-
raz premýšľajú nad brigádami, 
resp. hľadajú si riadne zamest-
nanie, ktoré chcú uprednostniť 
pred dokončením strednej ško-
ly. „Takéto dlhodobé absento-
vanie reálneho vyučovacieho 
procesu bude mať nezvratné 
negatívne následky na budú-
cich absolventoch. Hlavne na 
stredných odborných školách je 
vzájomná interakcia žiaka a 
učiteľa kľúčová. Bez adekvát-
nej odbornej prípravy na od-
bornom výcviku, nie je možné 
pripraviť žiakov na výkon po-
volania v odbore. Dúfam však, 
že otvorením škôl a zrušením 
prípadne skrátením niektorých 
prázdnin by bolo možné zmeš-
kané ešte dobehnúť. A pripra-
viť tak žiakov pre trh práce,“ 
odznelo zo slov jednej u učite-
liek Spojenej školyM.Kameň.
Stres a nervozita sa v ostatných 
týždňoch neprejavujú len na 
žiakoch, ale neľahké obdobie 
prežívajú aj pedagógovia. 
„Oveľa viac pozornosti musíme 
venovať samotnej príprave 
pred online hodinou. Je nároč-
ná aj komunikácia so žiakmi, 
nakoľko nie všetci adekvátne 
reagujú. Niektorým žiakom je 
nutné otázku položiť opakova-
ne a možno sa učiteľ dočká aj 
odpovede. Tiež nie všetci majú 
aj kameru, a tak je to niekedy 
akoby sme sa rozprávali s 
duchmi,“ povedala nám jedna z 
pedagogičiek. Niektorí z nich 
tak počas dňa môžu absolvovať 
prezenčnú výučbu s maturant-
mi v škole, neskôr dištančnú 
výučbu s nižšími ročníkmi a na-
pokon aj webinár, čo je vzdelá-
vanie pre pedagógov.
Každá doba má svoje pre aj 
proti. Dúfame, že sa situácia 
konečne zmení a aj škola v M. 
Kameni sa vráti do normálne-
ho života. Veď prázdna škola 
nie je škola, je to len budova. 
Učitelia sú tu pre žiakov a vie-
me, že sa na ich návrat tešia.

 „Pre čiastočný návrat do škôl
 sme mali niekoľko scenárov.“ 

Mgr. Mária Žišková:

Archívne fotografie zachytávajú atmosféru z 
akcií školy a z odbornej praxe, o ktorú sú v súčas-
nosti študenti SŠ M. Kameň ochudobnení.

Najviac trpí odborný výcvik 
žiakov učebných odborov, 
ktorý sa dá ťažšie nahradiť.

(Dokončenie na str. 10)

(Pokračovanie zo str. 8)
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  Pán riaditeľ, ako ste sa pri-
pravovali na otvorenie škôl?

„Na avizované čiastočné otvo-
renie škôl sme boli pripravení 
od začiatku januára. Testovanie 
našich žiakov sa uskutočnilo na 
Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva vo V. Krtíši,  kam 
nás BBSK pridelil.“

 Je komunikácia rezortu 
školstva prehľadná?

„Komunikácia ministerstva 
školstva so školou je efektívna, 
informácie nám sprostredkúva 
prostredníctvom manuálu „Ná-
vrat do škôl “a riadime sa po-
kynmi nášho zriaďovateľa.“

  Aké dopady pre študentov 
môže mať takto dlhé zatvore-
nie stredných škôl pri pohľade 
na zisk nových vedomostí?

„Takéto dlhodobé zatvorenie 
škôl určite kvalitatívne ovplyv-
ní vedomostnú úroveň žiakov. 
Vzdelávanie u nás prebieha on-
line, či už priamo cez niektoré 
online programy, kde môžu 
priamo komunikovať s vyuču-
júcim, ale aj formou zasielania 
učiva a rôznych materiálov so 
stručným vysvetlením a popi-
som. 
Keďže sme odborná škola, 
profilujúce sú odborné predme-
ty a odborný výcvik a pri tejto 
forme výučby najväčším prob-
lémom je osvojovanie si prak-
tických zručností, pretože im 

chýba kontakt s technickými 
učebnými pomôckami. Učitelia 
na SOŠ hodnotia online vzdelá-
vanie pozitívne, i keď táto for-
ma vzdelávania je dosť nároč-
ná na čas a veľakrát aj na 
komunikáciu medzi žiakmi a 
učiteľmi. Najviac by prezenčnú 
formu výučby privítali  majstri 
odborného výcviku, aby si žiaci 
mohli precvičiť praktické zruč-
nosti, pretože maturanti okrem 
maturitného vysvedčenia získa-
vajú aj výučný list.“

  Čo so sebou, podľa vás, mô-
že priniesť otvorenie škôl pre 
maturantov?

„Určite by im to prinieslo viac 
pozitív ako negatív. Čím skôr 
zasadnú do školských lavíc, 
tým bude menší dopad na ich 
vedomosti a zručnosti. 
Za negatíva tejto situácie pova-
žujem zrušenie externej časti 
maturitných skúšok – teda pí-
somný test. Ak bude ústna for-
ma maturít prebiehať v nor-

málnom režime, predpokla-
dám, že sa budú musieť upra-
vovať požiadavky na maturit-
nej skúške v zmysle redukcie 
učiva, keďže súčasní maturanti 
sa aj v minulom školskom roku 
od marca dištančne vzdelávali. 
Rád by som tiež uviedol, že 
„výhodou“ tejto situácie pre 
našu školu je to, že môžeme 
tento čas využiť na inováciu od-
borných učební z finančných 
prostriedkov, ktoré nám po-
stupne prichádzajú z Projektu 
IROP. 
Týka sa to učební zabezpečova-
cej techniky, kde využívame za-
bezpečovací systém Jablotron, 
elektrotechnické laboratóriá a 
pre strojárske odbory učebne s 
CNC frézou a laserovými reza-
čkami. Široká verejnosť o pri-
pravovaných zmenách bola in-
formovaná prostredníctvom rá-
dia Regina, kde sme robili roz-
hovor s redaktorkou Mgr. 
Klaudiou Urdovou.“

Ing. Ján Valocka: „Problémom je osvojovanie si praktických zručností.“
 

Elektrotechnické panely Školské fitness centrum 

CNC sústruh   
CNC fréza s automatickou 
výmenou nástroja 

Efektívne energetické 
programovanie budov a objektov 

Vertikálny profilprojektor 

Laserová rezačka 
           Laserová gravírka

CNC fréza 

-Mgr. ŠTEFAN KOČI-

!
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“Vzhľadom na aktuálnu situ-
áciu (pandémia, núdzový 
stav...), keď nevieme, čo bude v 
dohľadnej dobe nasledovať, 
vám nedokážeme poskytnúť 
relevantne informácie. Musíme 
počkať, ako sa situácia vyvŕbi,“ 
odpovedal nám na otázku, ako 
vyzerá aktuálna situácia v regi-
onálnom futbale, predseda 
Stredoslovenského futbalového 
zväzu Jozef Paršo. Ako pokra-
čoval (a ako sme vás v decem-
bri informovali aj my), SsFZ 
pripravil niekoľko scenárov 
pre pokračovanie súťaží v ich 
gescii, no ani jeden sa na zákla-
de zhoršujúcej situácie nepoda-
rilo realizovať. „Platí, že ak sa 
súťaže budú môcť reštartovať, 
budeme o tom s dostatočným 
predstihom informovať verej-
nosť,“ dodal pre POKROK 
predseda SsFZ.
Na začiatku januára  vydal Slo-
venský futbalový zväz usmer-
nenie k vyhláške Úradu verej-
ného zdravotníctva, v ktorom 
sa o. i. hovorí, že pre mužstvá 
III., IV., V. a nižších líg sú tré-
ningy zakázané. „Tréningy a 
športové aktivity v iných klu-
boch je možné uskutočňovať 
len na základe výnimky zo zá-
kazu vychádzania podľa bodu 
B.1., bod 12. uznesenia vlády 
SR, a to individuálne v rámci 
okresu, pričom individuálny 
tréning znamená, že okrem čle-

nov spoločnej domácnosti sa 
športovej aktivity nezúčastňujú 
iné osoby (napr. tréner),“ hovo-
rí usmernenie. Pre amatér-
skych športovcov sú dnes (po-
zn. 12. februára 2021) povolené 
len individuálne tréningy. Bez 
skupinových tréningov sa teda 
s pokračovaním súťaží v blíz-
kej dobe počítať nemôže.
Ako iste viete, už niekoľko dní 
sa Slovensko riadi tzv. Covid 
automatom. Pri rekreačnom 
športe je v ňom uvedené, že je-
ho realizovanie závisí „podľa 
rizikovosti športových aktivít“. 
Rezort školstva, pod ktorý pat-
rí aj šport, však pripravuje 
plán na uvoľnovanie opatrení v 
športe. 
Športové aktivity, okrem tých, 
ktoré majú výnimku (najvyššie 
ligy vo futbale, hokeji, basket-
bale ...) majú byť podľa portá-
lu sportnet.sk  zahrnuté v ďal-
šom dokumente. „Ministerstvo 
spracovalo športový semafor, 
ktorý presne definuje jednotli-
vé typy športových aktivít a 
opatrení, podľa stupňa obme-
dzení v konkrétnom okrese. 
Čakáme na jeho schválenie,“ 
uviedlo pre sportnet.sk komu-
nikačné oddelenie ministerstva.
Ako sme sa dozvedeli, u našich 
južných susedov sa trénuje tak-
mer bez obmedzení. Jarná časť 
sa tu má začať podľa plánu, tí-
my trénujú v plnom počte, bez 

potreby negatívnych testov. 
Rovnako tak to je aj u detských 
kategórií. Na druhej strane, v 
Českej republike majú regio-
nálne súťaže rovnako zákaz 
tréningov či zápasov. Podobne 
ako Česko je na tom aj Rakús-
ko.

 Odohraná musí byť  
 polovica zápasov  
Ak sa do konca sezóny neodoh-
rá už žiadny zápas, sezóna bu-
de znovu anulovaná. Slovenský 
futbalový zväz ale novelizoval 
súťažný poriadok, v ktorom sa 
hovorí, že ak sa polovica zápa-
sov (t. j. trinásť zápasov v IV. či 
V. lige) stihne odohrať, o po-
stupujúcich a zostupujúcich tí-
moch rozhodne riadiaci orgán 
súťaží. Aby mohla byť súťaž 
ukončená, v súťažiach riade-
ných SsFZ sa tak musia odo-
hrať ešte dve, resp. tri kolá. Sa-

mozrejme, najideálnejšie by 
bolo, keby sa ich odohralo čo 
najviac. Hraničným termínom, 
kedy musia byť súťaže ukon-
čené, má byť 11. júl 2021. Ak 
by sa teda epidemická situácia 
začala s príchodom jari zlepšo-
vať, teoreticky sa môže stať, že 
jarná časť regionálnych súťaží 
by sa mohla konať od apríla či 
mája. Podľa šéfov regionálnych 
futbalových zväzov nepripadá 
do úvahy, že by sa súťaž dohrá-
vala tzv. anglickými týždňami, 
kedy by sa súťažné zápasy 
hrali aj v strede týždňa.
Na jar 2020 sme písali aj o tom, 
že SFZ schválil reorganizáciu 
súťaží. Ich nový model sme 
publikovali už skôr aj na stra-
nách nášho týždenníka. Zdá sa 
ale, že reorganizácia sa napo-
kon posunie. „Na 99,9 % to 
presúvame. Musia o tom defini-
tívne rozhodnúť delegáti konfe-
rencie SFZ, ale toto už nie je 
štandardná sezóna a nemá vý-
znam tú reorganizáciu tlačiť,” 
zdôraznil Richard Havrilla, 
predseda Východoslovenského 
futbalového zväzu. Reorganizá-
cia by tak mala vstúpiť do plat-
nosti v sezóne 2022/2023. 

Tréningy sú naďalej zakázané, reštart sezóny v nedohľadne 
V tomto období sme vás zvykli informovať o tom, ako sa jednotlivé futbalové kluby pripravujú na 
druhú polovicu sezóny. Prinášali sme vám výsledky prípravných zápasov, rozhovory s trénermi či 
fotografie zo sústredení. Po tom, ako sa vlani jarná časť sezóny ani nezačala, momentálne je v nedo-
hľadne aj začiatok jarnej časti sezóny 2020/2021. Kým sme si ku koncu roku mysleli, že situácia sa 
už začína vyvíjať pozitívne, opak je pravdou.

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

-Mgr. ŠTEFAN KOČI -

 TJD Príbelce čaká   bratislavský Slovan  
Po jesenných pohárových víťazstvách by mal do Príbeliec prísť 
slávny ŠK Slovan Bratislava. Na jeseň o tom rozhodol žreb. Po ŠK 
Vinica by tak boli TJD Príbelce druhým mužstvom z nášho okre-
su, ktoré si zmeria sily s hráčmi z Tehelného poľa. TJD Príbelce a 
rovnako tak aj ďalších trinásť regionálnych mužstiev, ktoré na 
jar čakajú zápasy Slovnaft CUPU, majú tréningy ale zakázané. 
Stretnutia 4. kola sa mali pôvodne konať v druhej polovici febru-
ára, no reálne to nie je. SFZ preto hľadá riešenia, ako slovenskú 
pohárovú súťaž dohrať. Veríme, že čoskoro sa tak dozvieme pozi-
tívne informácie.
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V ten rok sa narodili milióny 
ľudí, ale pre nás sú z dnešného 
hľadiska zaujímavé minimálne 
tri bábätká, ktoré prišli v tom  
roku na svet: Igor Matovič (* 
11. 5.), Zuzana Čaputová (* 21. 
6.) a Daniel Lipšic  (* 8. 7.). Vte-
dy nikto netušil, že z D. Lipšica 
bude špeciálny prokurátor a 
zvyšní dvaja ľudia budú patriť 
k najvyšším ústavným činite-
ľom Slovenskej republiky, o 
ktorej sme ani netušili, že 
vznikne, lebo sme všetci žili v 
Československej socialistickej 
republike. Významných ľudí, 
ktorí sa v roku 1973 narodili, 
bolo omnoho viac a nestačil by 
nám na ich zaujímavé životopi-
sy nie jeden, ale ani sto Pokro-
kov, preto vypichnem jediného, 
ktorý je spojený s okresom Veľ-
ký Krtíš a to futbalista Marek 
Penksa (* 4. 8.). Takisto v ten 
rok z tohto sveta odišli milióny 
ľudí a za všetkých zase spome-
niem len dvoch Pablov – ma-
liara Picassa († 18. 4.) a básnika 
Nerudu († 23. 9.) a z umelcov 
českého textára a hudobníka Ji-
řího Štaidla (* 1943), ktorý 
svojho nemenej slávneho brata 
Ladislava prežil o 48 rokov. 
Aj ten umrel pred pár dňami 
na následky korony, tak isto 
ako rodák z Veľkého Krtíša 
môj spolužiak IMRICH ŽÓRI, 
ktorému venujem tento článok. 

Vypustili nás do života  
Vrátim sa ešte do roku 1973, 
ktorým som začala, a ktorý bol 
pre 30 žiakov IX. B triedy ZDŠ 
V. Krtíš, a približne po toľko 
žiakov z vedľajších tried A, C a 
D (boli sme silné ročníky, aspoň 
čo sa týka počtu), veľmi vý-
znamný. V terajšej telocvični v 
ZŠ na Komenského ulici vo V. 
Krtíši sme v posledný deň škol-
ského roka mali rozlúčkový ve-
čierok. Vyše stovka pätnásťroč-

ných vystrašených detí si vtedy 
myslela, že sa lúčime so školou. 
My sme sa v skutočnosti lúčili s 
detstvom. Postávali sme tam sa-
má ruka – samá noha alebo 
tancovali pri hudbe z kotúčové-
ho magnetofónu Tesla B 700, z 
ktorého dookola J. Schelinger 
chrapákom hľadal Holubí 
dům.  Karel Gott sa nástojčivo 
pýtal: Kde pak ty ptáčku hníz-
do máš. K slzám nás dojímali 
Slzy tvý mámy od Olympicu. 
Do skutočného  života akoby 
nás vyprevádzal Demis Roussos 
skladbou roka 1973 - Goodbye 
My Love Goodbye. Miesto an-
gličtiny sme sa na škole učili 
ruštinu, ale aj tak sme vedeli, čo 
znamenajú slová ,,Goodbye“ a 
,,My Love“. Pri D. Roussosovi 
mi napadá istá paralela, že 
spevák v roku 1973 a náš Imriš-
ko na konci svojho života, kvôli 
chorobe vážili rovnako veľa a 
obaja touto nadváhou trpeli.
Lúčili sme sa teda a navzájom 
si sľubovali, že sa čoskoro stret-
neme, že si napíšeme z novej 
strednej školy. Telefóny, počíta-
če a mobily boli sci – fi a netušili 
sme, že o necelé polstoročie s 
nimi budeme bežne komuni-
kovať. Dievčatá z IX. B sme 
boli zhŕknuté okolo Evky Gáli-
kovej, chalani okolo Imricha 
Žóriho a sem-tam niekto niečo 
povedal a ostatní sa len tichšie 

alebo hlasnejšie bezstarostne 
zasmiali. Magneťák dohral, 
dojedli sme slané tyčinky, vypili 
žltú malinovku a rozlúčkový 
večer skončil. Naši učitelia nás z 
klietky, zvanej škola, vypustili 
ako tie Schelingerove holuby do 
voľného priestoru zvaného ŽI-
VOT. Väčšina už pred polnocou 
ležala doma vo svojich poste-
liach a s rozpľaštenými očami 
civela do povaly mysliac si, že 
sme týmto večerom dostali 
,,neviditeľnú“ vstupenku do ži-
vota, ale nikto netušil ako, kde a 
kedy ju použiť. 

Keď ožije niekto, 
koho ste  dávno

v duchu pochovali  
Prešli dni, týždne, mesiace, ro-
ky... a na spolužiakov zo zá-
kladky sme si už skoro ani ne-
spomenuli alebo len letmo. Az-
da len vtedy, keď sme sa do-
zvedeli o nejakých tragédiách - 
a tých bolo v našej triede, bohu-
žiaľ, neúrekom. Ako prvá odiš-
la vo veku 24 rokov, tak ako Ji-
ří Wolker, nádherná milá múd-
ra a talentovaná bytosť Evka 
Sarvašová, rod. Gáliková. Po 
nej ďalší z našej, aj vedľajších 
tried. Až sa ku mne dostala 
správa, že zomrel Imrich Žóri. 
Bolo mi to veľmi ľúto a občas 

som si na neho spomenula. 
Ibaže, pred pár mesiacmi som 
sa v lete stretla pred redakciou 
so spolužiačkou Ivetkou Rusňá-
kovou, rod. Bohušovou. Slovo 
dalo slovo a sadli sme si k novej 
fontáne a spomínali. Vymenú-
vali sme mená spolužiakov, o 
ktorých sme vedeli, že ani pri 
najlepšej vôli by sme ich už nik-
dy nikde nestreli - Evka Gáli-
ková, Marienka Marcineková, 
Evka Páczerová, Števko Ger-
geľ, Elenka Vyhrabáčová, Paľ-
ko Kunštár, Stánička Sucháčo-
vá, rod. Činčurová ... a ja som 
ešte nakoniec doplnila: Imriško 
Žóri. Ivetka vraví: ,,Nevrav! A 
kedyže zomrel?” Ja: ,,Dávno, 
veľmi dávno..“ A ona: ,,Ne-
vrav! Veď som s ním pred týžd-
ňom hovorila...“ Skoro som 
onemela: ,,Čože, Imriško žije?“ 
,,Samozrejme, že žije!“ 
Veľmi som sa tejto správe pote-
šila a o pár dní som sa s ním na 
FB skontaktovala. Nechcela 
som mu hneď povedať, že som 
ho desaťročia považovala za 
mŕtveho. Bola som rada, že je 
živý,  že sa s ním môžem poroz-
právať.  Dozvedela som sa od 
neho, že žije v usporiadanom 
manželstve so svojou životnou 
láskou Majkou a tromi deťmi 
Imrichom, Karolom, Máriou a 
vnúčatami v Zemplínskom 
Hradišti. 
Povedal mi, že kvôli štítnej žľa-
ze veľmi pribral a von už veľmi 
nechodí. Internet mu je, kým 
nepríde domov jeho milovaná 
manželka z nemocnice, kde 
robí zdravotnú sestru, jediným 
spojením so svetom. Na oplátku 
on chcel vedieť, ako žijú jeho 
spolužiaci, ako sa žije v jeho 
rodnom Veľkom Krtíši, čo je tu 
nové a vždy pripomínal: ,,Pro-
sím, pozdrav všetkých spolu-
žiakov, povedz im, že by som sa 
s nimi rád stretol.“ Plánovali 
sme stretnutie na leto...  

Posledné slová rodáka z Veľkého Krtíša spolužiaka, správneho chlapa a príkladného manžela, otca a dedka 
IMRICHA ŽÓRIHO (* 27. 4. 1958 –  † 12. 1. 2021), boli: 

  ,,Myslím, že už prišiel môj čas, musím ísť...“   
V sedemdesiatom treťom roku minulého storočia sa doma aj vo svete udialo veľa zaujímavého, 
významného, smutného aj tragického – skrátka takého, čo by stálo za zmienku. Hneď 1. 1. bolo 
Európske hospodárske spoločenstvo rozšírené o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Pri tero-
ristickom útoku 16. 1. na Ministerstvo spravodlivosti v Bratislave boli 2 mŕtvi a 7 ranení. Pink 
Floyd vydal 2. 3. album Dark Side of the Moon. O. Hepnerová v Prahe vrazila nákladným au-
tom do zastávky električky a zabila 8 ľudí. V Čile bola 11. 9. vojenským prevratom zvrhnutá 
ľavicová vláda Salvadora Allendeho. NASA vypustila 29. 3. 1974 prvú družicu Mariner k Mar-
su, ktorá doletela k planéte. Nobelovu cenu v ten rok získali Patrik White za literatúru, Karl 
von Frisch, Konrad Lorenz a Nikolaas Tinberger za medicínu; Leo Esaki, Ivar Giaever a Brian 
David Jodephson za fyziku; Ernst Otto Fischer;  Geoffrey Wilkinson za chémiu; za mier Henry 
Kissinger, Le Duc Tho (cenu neprijal); a Wassily Leontief za ekonómiu. 

Rodina pre neho znamenala celý svet a bezpečný prístav.

(Pokračovanie na str. 13)
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Spomíname 
na slušného 

a dobrého človeka 
 Imriško udržiaval kontakty 
cez internet s viacerými spolu-
žiakmi a takto si na neho 
spomína spolužiačka Danka 
Čemanová, rod. Gazdíková, 
ktorá sama prežila smrť svojho 
syna: ,,Za Imriškom mi je veľ-
mi ľúto, lebo sa s nami snažil 
spojiť a po dlhých rokoch, keď 
sa  mu to podarilo, nás opustil. 
Chcela by som sa za všetkých 
našich spolužiakov poďakovať 
jeho manželke, že v najhorších 
chvíľach stála pri ňom. Písal mi 
pár dni pred smrťou, akú má 
skvelú rodinu, ako sa teší zo 
svojich detí. Ako by sa chcel 
stretnúť s nami, spolužiakmi. 
Hovoril, že si veľmi praje nav-
štíviť rodný Veľký Krtíš, na 
ktorý má krásne spomienky. 
Veľmi som sa s ním chcela 
stretnúť. Sľúbil mi, že príde aj 
s manželkou... ťažko sa mi píše, 
že sľub už nedodrží a naše 
stretnutie sa už nikdy neu-
skutoční. Bol to muž na správ-
nom mieste a nikdy nezabud-
nem na jeho posledné slová: 
,Túžim sa stretnúť s mojimi 
spolužiakmi...´ To sa ani slova-
mi nedá vyjadriť, ako mi to pri 
poslednom telefonáte povedal, 
akoby už niečo cítil. Akoby ve-
del, že ten krásny sen o stretnu-
tí sa už nikdy neuskutoční...“ 

 Na nášho spolužiaka si 
spomenula aj naša pani učiteľ-
ka Mgr. Anna Šuhajová: ,,O 
smrti Imricha viem a veľmi sa 
ma to dotklo. Poznala som ho 
od detstva, bývali sme v sused-
stve. Ja v bloku na 25 -ke a oni 
na 24-ke. Chlapci z týchto 
blokov sa spolu hrávali. Potom 
sme sa denne stretávali v škole, 
kde som ho učila. Imra si pa-
mätám ako slušného chlapca, 
úctivého a priateľského. Veľmi 
som sa potešila, keď ma na fb 
požiadal o priateľstvo, ktoré 
som s radosťou potvrdila a 
dojalo ma, keď mi napísal, že 
má šťastný deň, lebo som ho 
zaradila k svojim deťom. Po-
sledný náš kontakt bol na 
Vianoce, keď po želaniach, ako 
je zvykom na takéto sviatky, mi 
napísal, aby som ďalej šírila 
svoj elán. Vždy sa ma dotkne, 
keď odíde do večnosti mladý 
človek a bolestnejšie pre mňa 
je, ak je to môj bývalý žiak. 
Žiaľ, kolobeh života je taký, 
smrť si nevyberá podľa veku. 
Verím, že jeho spolužiaci zo 

školy budú na neho s úctou 
spomínať tak, ako aj ja.“

Až kým ich smrť 
nerozdelila

Po smrti nášho spolužiaka som 
kondolovala jeho manželke 
MAJKE, ktorá si s nesmiernou 
láskou, ale aj bolesťou spomína 
na nedávny odchod svojho 
milovaného manžela. V dlhom 
rozhovore mi porozprávala o 
ich priam románovom stretnu-
tí, keď si deväť mesiacov len te-
lefonovali. Imrich robil na 
vojenčine spojára a náhodou 
zavolal raz v noci do nemocnice 
na ARO, kde Majka slúžila. 
Hovorí, že sa spoznali ako z 
Hammelovej piesne ,Našli sme 
sa v telefónnom zozname´. Bol 
to osudový telefonát, bolo to 
osudové stretnutie, ktoré im vy-
držalo desaťročia, počas kto-
rých sa nádherne dopĺňali. Po-
vedala, že vlastnými rukami si 
postavili rodinný dom a ona, 
okrem ženských prác, miešala 
betón a jej manžel, okrem muž-
ských prác, uspával deti a pral 
plienky, keď išla ona niekedy 
rovno po tom, čo  sa osprchova-
la zo stavby do nočnej. Majka s 
nesmiernym smútkom kon-
štatuje, že prežila nádherné, 
priam ideálne manželstvo, a že 
sa počas vyše 40 rokov man-
želstva nestalo, aby jeden alebo 
druhý nocoval niekde mimo 
domova. Zaspávali vždy držiac 
sa za ruky. Nikdy si nepovedali 
urážlivé alebo hanlivé slovo. 

Mali sa v obrovskej úcte, nielen 
ako muž a žena, aj ako ľudia a 
nikdy sa nestalo, aby jej manžel 
o čokoľvek nepoprosil a nepo-
ďakoval. Ku každému bol úcti-
vý a ústretový. Hovorila, aký 
bol šťastný, keď jej po prícho-
de z práce referoval, s ktorými 
spolužiakmi sa mu cez deň po-
darilo skontaktovať. Svoje roz-
právanie vždy zakončil s pria-
ním, že sa veľmi túži ešte raz 
pozrieť do Veľkého Krtíša. S 
bolesťou spomína na jeho od-
chod z tohto sveta. Ako zdra-
votná sestra na ARO už nie raz 
počas svojej práce ,,vyprevá-
dzala“ na druhý svet ľudí s 
ťažkými, aj s devastačnými 
zraneniami a povedala:
,,Väčšina z nich si želá, aby som 
ich držala za ruku a oni majú 
vtedy taký blažený úsmev na 
tvári, ktorý sa dá ťažko popí-
sať. Taký mal aj môj Imriško 
12. januára okolo pol štvrtej 

nad ránom. Ležali sme od ve-
čera tvár pri tvári a myslím, že 
sme v jednom okamihu spolu 
otvorili oči. Môj milovaný sa na 
mňa pozrel a na tvári mal ten 
pre mňa známy úsmev, ktorý 
sa rozhostí ľuďom, keď ich du-
ša opúšťa boľavé telo. 
Jeho posledné slová boli: 
,Myslím, že už prišiel môj čas, 
musím ísť...´ Potom naposledy 
vydýchla moja jediná a najväč-
šia láska, muž môjho života,“ 
dodala ticho Mária Žóriová.  
Túto spomienku na nášho 
spolužiaka IMRICHA ŽÓRI-
HO, ktorý nás opustil pred 
mesiacom, som zámerne zara-
dila do tohto čísla, pretože 
nedávno bol sviatok zaľúbe-
ných a skončil sa týždeň man-
želstva. Nie každému sa po-
šťastí prežiť nádherné vydare-
né manželstvo. Manželom Maj-
ke a Imrichovi Žóriovcom sa to 
podarilo a nech Majku okrem 
lásky k deťom a milovaným 
vnúčatám uteší aj to, že na jej 
manžela si my, jeho spolužiaci, 
s láskou a úctou spomíname. 
Keď chodím okolo ,,mojej“ 
školy na Komenského ulici 
zvyknem pozerať do okien, kde 
sme mali triedu, a akoby som v 
oknách hľadala spomienky ale-
bo čakala, či sa v nich neobjaví 
strapatá hlava niektorého spo-
lužiaka. Viem, že je to nereálne. 
Viem, koho by som tam už 
márne hľadala a viem, že po 
12. 1. 2021 by som tam už ne-
mohla zhliadnuť ani Imricha 
Žóriho. Nech mu je zem ľahká! 

A ešte niečo,  v tejto ťažkej dobe, keď nevieme, kedy nám osud povie dosť a kedy si nás korona, alebo 
iné ochorenie vyberie, mali by sme viac udržiavať kontakty s rodinou, priateľmi a blízkymi. Aspoň 
na sociálnych sieťach. Nehanbime sa zavolať spolužiakom a spýtať sa ich ako sa majú, čo majú nové, 
či niečo nepotrebujú. Skúsme sa pohladiť aspoň slovami, keď sa to už osobne nedá. Raz sa totiž môže 
stať, že napíšeme mail, na ktorý nedostaneme odpoveď alebo vytočíme známe telefónne číslo a na 
druhej strane telefónu sa nám nikto neozve. Už tam bude len ticho. 

S milovanými vnúčatami.

(Dokončenie zo str.12) 

ZA VŠETKÝCH SPOLUŽIAKOV IX. B ZDŠ V. KRTÍŠ šk. rok 1972/1973: -RUŽENA HORNÁČEKOVÁ - 

Spomienka na pionierske časy. Imrich Žóri pri našej učiteľke Tonkovičovej.

†
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Je najvyšší čas, aby ste všetky 
pootvárané a rozpracované zá-
ležitosti  konečne dotiahli do 
konca. Inak vám hrozí, že vo 
vašom systéme, ktorý platí nie-
len v práci, ale aj v súkromnej 
oblasti, nastane absolútny 
kolaps. Je potrebné, aby ste si 
okolo seba poupratovali, popri 
tom si však dávajte pozor, aby 
vám neunikli dôležité malič-
kosti. V tarote, kosa na karte 
symbolizuje zbieranie úrody, 
ale aj problémy, ktoré môžu vo 
vašom živote nastať, preto žni-
te, ale pozor na povestný do-
pad kosy na kameň. Veľkým 
bonusom v týchto dňoch bude 
otvorená silná empatickosť a 
jasnozrivosť, tú ešte viac pod-
poríte fialovou farbou.  

 Vyfúknete si, nič nekalého ani 
„škaredého“ na vás nečíha, 
práve naopak, slniečko na 
karte upozorňuje na pozitív-
nosť dní. Vo všetkom budete 
mať jasno a veľa vecí, ktoré 
dlhodobejšie stagnovali, do-
končíte. Budete plní energie, 
ktorú si však v tomto prípade 
nenechávajte len pre seba, a 
pekne ju posúvajte ďalej. Do-
prajte si relax, oddych a po-
riadne leňošenie. Prípadne si 
urobte jeden deň voľna. Vďa-
ka vyžarujúcej energii a 
nekonfliktnosti môžete iným, 
ale hlavne vašim najbližším  
pomôcť, preklenúť ich životné 
peripetie. Dostanete ponuku 
na ďalekú cestu.   

Bezmyšlienkovitosť a bez-
hlavosť vám tento raz nepo-
môže, zvolili ste si životné 
smerovanie, o ktorom sami ne-
tušíte, kam speje. Nechávate 
sa síce unášať prúdom, čo by 
nebolo až také zlé, kameňom 
úrazu sa však stáva to, že vô-
bec nepremýšľate o tom, čo 
vlastne chcete, skúste sa tejto 
predstave aspoň trochu ve-
novať. Nečinnosť a stav „prázd-
nej“  hlavy  by  v tieto dni 
mohlo najviac v negatívnom 
slova zmysle zasiahnuť vašu 
kariérnu a pracovnú oblasť. 
Chce to viac „šťavy“ a vy sami 
najlepšie viete, čo alebo kto by 
vás trochu nakopol do 
správnych otáčok. V tento týž-
deň si zvoľte hravejší spôsob a 
prístup k životu.  

Je najvyšší čas pustiť sa do 
tvrdej práce, ktorá vám jedno-
značne prinesie len pozitívny 
výsledok. Napriek tomu, že to 
chce veľa driny, k úspechu ste 
bližšie, ako si myslíte. Okrem 
toho, že zahrabaním sa v práci 
budete tráviť väčšinu svojho 
času, môžete očakávať pozva-
nia na rôzne spoločenské 
akcie, ktoré si v prípade správ-
neho časového zadelenia bez 
zaváhania doprajte. Na lepšie 
časy svitá aj v oblasti lásky, 
všetky nezrovnalosti sa utrasú 
a vyriešia k spokojnosti oboch 
partnerov. Nezadaní môžu rá-
tať s pozvaním na rande, z 
čoho sa časom môže vykľuť 
nielen partnerstvo, ale aj spo-
lupráca na pracovnej úrovni.  

Stav bezvetria, ktorý nastane, 
je vhodné využiť na osobnost-
ný a duchovný rast. Porastie 
vaša vnímavosť voči okoliu a 
zároveň sebakritickosť, ktorú 
netreba vnímať ako negatívnu. 
Práve  naopak  „vytrieskajte“ 
z tohto stavu maximum, veď 
ako často sa obnažíte sami 
pred sebou? Ak sa vám podarí 
vychytať svoje vlastné muchy, 
tak sa ušetríte sklamaní, du-
ševných zlomení a boliestok, 
ktoré by pramenili z vašej pre-
hnanej spontánnosti. Tohto 
týždňové dni máte „zasvätené“ 
samovoľnému nie cielenému 
premýšľaniu.  

 
Prišiel čas, aby ste svoje dlho-
dobo nadobudnuté praktické 
vedomosti a skúsenosti pre-
niesli do praxe, čo je výhodné 
práve pre skupinu ľudí, ktorí 
si hľadajú prácu. Vyskúšajte 
sa uchádzať bez obáv a 
strachu v konkrétnej oblasti 
alebo firme o pozíciu, o ktorú 
máte dlhodobejšie záujem. Vy 
sami si píšete svoj život, a ur-
čujete si v ňom smer aj tempo, 
preto je už v tomto štádiu po-
trebné, aby ste „skrotili“ v 
sebe všetok strach a nedôveru. 
Tieto dni budú priať prirod-
zene bez vynaloženia námahy 
vašej profesijnej kariére (vy-
hnite sa riskantným a hlavne 
neovereným krokom). V oblas-
ti lásky, u vás  zavládne stag-
nácia a pocit samoty.  

V podstate nadviažete na pred-
chádzajúci týždeň, takže je po-
trebné, aby ste sa viac zaují-
mali o svoju rodinu, jej po-
treby a priateľov. Viac to za-
trasie vašim súkromím, kon-
krétne partnerstvom, kde sa 
schyľuje k poriadnej búrke. 
Ak vám na svojom partnerovi 
záleží a túžite ho mať po svo-
jom boku naďalej, tak to    
riešte (komunikujte, vyznávaj-
te sa zo svojich citov a emócií), 
lebo vašej druhej polovičke po-
maly, ale isto, začína pretekať 
pohár trpezlivosti. Neberte 
všetko ako samozrejmosť, všet-
ko si treba vážiť. Okrem toho 
si zabojujete s hlboko zakore-
nenými predsudkami, chce to 
väčšiu dávku vašej osobnej 
empatickosti.  

Únava vás priam donúti k to-
mu, aby ste sa od okolia odizo-
lovali a spoločnosť je v skutku 
to posledné, po čom budete tú-
žiť. V pohode si to aj doprajte, 
venujte sa tomu, čo sa vám po-
stará o vyvetranie hlavy, ako 
aj o nadobudnutie nových síl. 
Napriek tomu, že budete sami 
so sebou viesť vnútorné rozp-
ravy, zvládnete to. Chuť na sa-
motu vás bude opúšťať spolu s 
ukončením týždňa. Výrazným 
spôsobom k vášmu vytrhnutiu 
zo samoty dopomôžu vaši pria-
telia a vy sa pokojne dajte 
„ukecať“. Nemajte im to za 
zlé, že budú na vás trochu viac 
tlačiť, veď v konečnom dôsled-
ku pre vás chcú len to najlep-
šie, veď na to sú priatelia.  

Do života vám nečakane, ale o 
to istejšie, vstupuje nová oso-
ba, ktorá bude priam prahnúť 
po vašej spoločnosti, budete sa 
spoznávať, no napriek tomu 
nebudete vedieť tento vzťah zo 
začiatku zadefinovať. Postup-
ne si budete vedieť odpovedať 
aj na tento malý rébus, pričom 
budete zažívať len samé milé, 
šteklivé a na dobrú náladu 
útočiace okolnosti. Trošku viac 
vás potrápi kolega/kolegyňa, 
ktorý/á sa okato pokúsi zme-
rať si s vami sily.  Pramení to z 
jeho/jej ega, pocitu menejcen-
nosti a tým aj strachu z ohro-
zenia svojej pozície.   

Nech budete akokoľvek chcieť 
tento týždeň s vecami pohnúť, 
verte, že to nepôjdete, na silu 
nepohnete s ničím. Dôvodom 
je akési dočasné zmrazenie, aj 
keby sa vám to malo podariť 
prelomiť, narážali by ste na 
veľa prekážok a stálo by vás to 
priveľa drahocenných síl. Pre-
plachtite týmito, podľa vás ne-
mastnými, neslanými dňami 
bez nátlaku a tlačenia na pílu, 
nechajte všetko voľne plynúť. 
Zasiahnuť môžete vtedy, ak sa 
veci začnú rozmrazovať. To, 
kedy sa tak bude diať, nepre-
pasiete, budete to jednoducho 
cítiť a vedieť. Spravte si poria-
dok a zosumarizujte si všetky 
dokumenty, ktoré budete v 
blízkej budúcnosti potrebovať, 
aby ste šli na istotu. 

Máte pocit, že aj vaša loď sa 
plaví do neznáma? Ale to tak 
vôbec nie je. Plavíte sa smerom 
k zmenám, ktoré na vás dopo-
siaľ len tíško čakali, lebo ste sa 
im bránili. Budete sa cítiť bizar-
ne, priam až strateno, vo víre 
týchto dní, ale nebojte sa, všetko 
to speje k vášmu prospechu. Ži-
votných neistôt už hádam aj 
stačilo, je čas pustiť sa ošúcha-
ných a už dlhší čas nefunkč-
ných názorov a životných po-
stojov, na ktorých ste párkrát 
zlyhali. Nemusíte sa meniť 
osobnostne, len prijímajte zme-
ny, ktoré k vám smerujú a 
priam sa vám ponúkajú. Neča-
kane vypadnete na pár dní z 
domu, buďte na to pripravení.  

Máte pocit, že ste dlho stag-
novali? Nuž,  s tým  je   koniec, 
pripravte sa na malý „huri-
kán“ prekvapení, ktoré vám 
prinesie sám život. Budete veľ-
mi a hlavne milo prekvapení, 
ako vám bude dopriate (stačia 
aj maličkosti, od ktorých, či už 
priamo alebo nepriamo, závisia 
práve tie veľké, takže majte 
trochu strpenia). Vychutnávaj-
te si rozmanitosť dní a aspoň 
na nejaký čas máte povolené 
uložiť starosti niekam do úza-
dia. Keď sa trochu viac sú-
stredíte (zachytávať očami 
detaily a počúvať vnútorný 
hlas), nájdete vec, o ktorej ste si 
mysleli, že je už nadobro strate-
ná alebo zapatrošená. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

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. 
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Informoval nás o tom plk. Ing. 
D. Drienovský, z HaZZ V. Kr-
tíš: ,,Zásahová činnosť za po-
sledných niekoľko dní spočíva-
la v odstraňovaní prekážok sú-
visiacich so snehovou kalami-
tou, ktorá v našom okrese udre-
la 9. - 10. februára. Hasiči vy-
konali 45 výjazdov v priebehu 
dvoch dní vo všetkých častiach 
okresu, kde bolo potrebné za-
bezpečiť sprejazdnenie jedné-
ho, či oboch jazdných pruhov 
po páde stromu, pílenie stro-
mov, ktoré boli polámané a tvo-
rili nebezpečné prekážky vy-
čnievajúce nad cestnou komu-
nikáciou resp. odstraňovanie 
spadnutých stromov zo striech 
rodinných domov. Operační 
dôstojníci vysielali na zásahy 
automobily hasičskej a zách-
rannej služby s potrebným poč-
tom príslušníkov podľa obtiaž-
nosti udalosti. Hasiči popadané 
stromy pílili s použitím ručných 
motorových reťazových píl. V 
jednom prípade sa zabezpečo-
vala asistencia a pomoc do 
susedného krupinského okresu, 
kde bola po kalamite odrezaná 
a uzavretá celá Cerovská doli-
na.“ Akú kalamitu narobil mo-
krý zamrznutý sneh, pod ťar-
chou ktorého padali stromy 
ako zápalky, vidíte na foto. 

 
Trpia aj  zvieratá 

Ako sa o ne postarať poradil 
MVDr. DOMINIK MACKO, 
veterinár z Leseníc: ,,Majitelia 
domácich zvierat musia byť 
viac starostlivejší ako inokedy. 
Dokonca o to viac, ak vlastnia 
plemená zviera, ktoré majú 
krátku srsť. Nemali by zabú-

dať im pravidelne meniť vodu, 
aby zvieratám nezamŕzala v 
miskách. Na miesta, kde spia, 
im treba zabezpečiť deky, aby 
neprechladli, či inak neochoreli.  
Táto povinnosť chovateľa vy-
plýva priamo z veterinárneho 
zákona, ktorý hovorí o tom, že 
majiteľ je povinný zabezpečiť 
zvieratám takú starostlivosť, 
aby boli v dobrom zdravotnom 
stave, poprípade v pohode. Po-
kiaľ je to možné – je dobré 
umiestniť zviera do chránenej 
budovy, garáže a pod., pričom 
ani nemusí byť objekt vykuro-

vaný či vyhrievaní. Ide o to, aby 
sa u zvieraťa predišlo podchla-
deniu, najmä ak sa jedná o 
slabé jedince, ktoré majú slabší 
kondičný stav, teda ak sú choré, 
staršie - či naopak mladé. Ideál-
ne by bolo, keby sme si ich 
mohli zobrať do bytu či domu, 
ak je taká možnosť.“  

Zima má na vidieku čaro...
Biele zasnežené polia a lesy 
navodzujú na vidieku čaro 
romantiky. Inak je to v mes-
tách, kde naváľané kopy snehu 
na chodníkoch a cestách spôso-

bujú starosti a vrásky na čele 
vodičom a chodcom. Netýkalo 
sa to ale nášho okresného mes-
ta, pretože zimná údržba, ktorú 
poskytuje firma Marius Peder-
sen ani tento rok, zatiaľ vodi-
čom a chodcov nesklamala a 
cesty a chodníky boli včas od-
hrnuté, za čo im patrí naše po-
ďakovanie. 

Čoskoro končí arktická zima
Meteorológovia sa nemýlili a na Slovensku udrela arktická zima 
plnou silou. Ťažký mrznúci sneh narobil starosti vodičom, cestá-
rom aj hasičom, ktorí mali plné ruky práce. 

ako ste vy prežili február. Či 
premočení od snehu, alebo ,,na 
sucho“, bez alkoholu. Radi vaše 
príspevky zverejníme a jeden 
najkrajší ODMENÍME ŠAM-
PANSKÝM (samozrejme, ne-
alkoholický). 

Píšte na: hornacekova.pokrok@gmail.com 

Ešte čosi dôležité – 31. januára 
2021 odštartovala kampaň Su-
chý február, ktorej cieľom bolo 
vydržať mesiac bez alkoholu. 
Preventívna osvetová kampaň 
má pomôcť verejnosti preveriť 
si svoj vzťah k alkoholu a zme-
niť svoje zabehnuté návyky. Na 
Slovensku žije 400.000 ľudí 
závislých od alkoholu a každý 
rok pribudne 6000 ďalších. V 
pondelok 1. februára preto za-
čala kampaň s názvom Suchý 
február. Jej obsahom je výzva 
vydržať mesiac bez alkoholu. 
Na každú osobu staršiu ako 15 
rokov pripadá 11,5 litra čistého 
alkoholu za rok. Preventívna 
osvetová kampaň má pomôcť 
verejnosti preveriť si svoj 
vzťah k alkoholu a zmeniť svo-
je zabehnuté návyky. Slovensko 
sa podľa Svetovej zdravotníc-

kej organizácie (WHO) v spo-
trebe alkoholu zaraďuje na 18. 
najhoršie miesto z 53 európ-
skych štátov. V údajoch nie je 
započítaná spotreba nelegálne 
vyrobeného alkoholu. Na psy-
chiatrických oddeleniach poste-
ľových zdravotníckych zaria-
dení bolo v roku 2019 pre du-
ševné poruchy a poruchy sprá-
vania uskutočnených 44.070 
hospitalizácií, z toho najviac 
(26,5 %) si vyžiadala diagnóza s 
názvom porucha psychiky a 
správania zapríčinená užíva-
ním alkoholu. Alkohol sa na 
Slovensku podieľa až na 8,3 % 
všetkej chorobnosti a úmrtnos-
ti. Úmrtia spôsobené alebo 
značne ovplyvnené pitím alko-
holu sa radia na druhé miesto, 
hneď po ischemickej chorobe 
srdca. 

Končí ,,suchý“ – mokrý február 

Snehuliak na Pionierskej ulici vo Veľkom Krtíši bol naozaj veľký 
a takúto originálnu snehuliačku si postavili  v záhrade v Južných 
Čechách u Darinky Hoškovej rod. Beňovej. Ak sa pýtate, či by ste 
dotyčnú pani mohli poznať, tak Veľkokrtíšanom povieme, že áno, 
lebo Darinka sa za slobodna volala Beňová a bývala v bloku 26. 
Počas suchého februára takto zďaleka pripíja snehuliačka všet-
kým na zdravie! Aj pre toto je internet zázračný.                    –rh-

Kedy inokedy má byť zima, ak nie vo februári, však? Iste by boli 
všetci privítali, aby boli naše Vianoce biele, ale my o tom neroz-
hodujeme. Príroda má svoje vrtochy, ale aj pravidlá, ktoré 
dlhodobým pozorovaním našich predkov získali svoj úzus a my 
sa nimi vieme riadiť aj v 21.storočí. 

Najznámejšie súvisiace pranostiky s februárom sú tieto: * Ak 
február muchy vymámi , marec ich podlávi. * Aké fašiangy, taká 
Veľká noc. * Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak sa v 
marci bude vyhrievať pri peci. * Biely február pole silí. * Keď je 
suchý február, je mokrý august. * Keď je vo februári mokro, v 
auguste je sucho. * Mnoho snehu, mnoho sena. * Suché fašiangy, 
dobrý rok. * Na Hromnice zadúva ulice. * Svätá Agáta na sneh 
býva bohatá.

Napíšte nám,

Snehuliak na Poľnej a snehuliačka z Južných Čiech

Pranostiky viažuce sa k februáru
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 Ponúkam nebytový pries-
tor v Modrom Kameni.
 0950 436 850.  np – 461

 Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.       np – 237
 
 Kúpim prerobený jednoiz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
Podmienkou je väčšia kuchy-
ňa, kvalitné vymenené ra-
diátory a podlahy. 
 0910 664 145.        np- 260 

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

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

 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

 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

  

 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

 

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

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

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

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

 Predám náhradné diely na 
Ladu. 
 0910 505 028.        np – 469

 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

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

A u t o  
m o t o

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 
 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej 
hmoty na Čebovskej bu-
kovine. 
 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

 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

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

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

Nehnuteľnosti

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

np
- 3

51

Hľadám opravára 
dáždnikov.

 0902 302 102
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 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

 Predám zemiaky konzum-
né a kŕmne. Možnosť dovo-
zu. 
 0905 497 133.         np - 447

 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 

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Poľovníctvo 
rybárstvo

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

  Chovateľstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

n
p

 -
 4

46

 Ponúkam mrvenú kukuri-
cu na predaj.  Cena doho-
dou. 
 0905 358 070.        np – 405

 Čašník s maturitou hľadá 
prácu v okrese Veľký Krtíš – 
zamestnanie nie je podmien-
ka v odbore. Prijmem aj bri-
gádu. 
 0911 714 413.        np – 468

 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

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

 Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné aj 
sadbové a cibuľu. 
 0907 317 220.  np – 425

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

B u r z a 
p r á c e

 np
 –

 4
33

Brány pre váš domov

   0904 803 453  

 R ô z n e

 0915 859 376
np – 448

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

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:

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 466

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

99 a s

XLVII

Telefónny kontakt:

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

S t r o j e
a n á r a d i e

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.
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np – 409

np – 434

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

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

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:

np 470

Som začínajúci farmár 

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)
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