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Spoločenská rubrika
Ostalo ticho, odišiel si, otecko. 
Ťažko sa dýcha, spomienka 

na Teba pri srdci pichá. 
Prázdno, bolesť a žiaľ, kdeže je, otecko, 

Tvoja usmiata tvár? 
Nepočuť už Tvoj hlas, spomienky 

zostali ukryté hlboko v nás. 
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš stále s nami. 
Len kyticu Ti na hrob môžeme dať 

a s láskou na Teba spomínať.
 Dňa 5. 12. 2020 sme si pripomenuli 
smutné štyri roky odvtedy, ako nás navždy tragicky opustil 

môj milovaný manžel, otec a starký 
JÁN PAVLOV zo Želoviec

 vo veku nedožitých 64 rokov. Stále spomínajú manželka 
Anikó, synovia Ján a Štefan s rodinami, nevesta Ľudmila 

s deťmi Martinkou a Adamkom, sestry Beta a Zlata, švagri-
né Magdaléna, Marienka a Mária s rodinami, všetci ostatní 

príbuzní, priatelia a známi, ktorým stále veľmi chýbaš. 

V januári dosiahol počet uchá-
dzačov o zamestnanie evidova-
ných na úrade práce v okrese 
Veľký Krtíš ďalší nárast. Po 
auguste a decembri minulého 
roka je januárových 10,64 % 
tretím najhorším údajom za 
posledné roky. V našom okrese 
je bez práce asi každý desiaty 
človek. Na druhej strane, v 
neďalekej Rimavskej Sobote či 
Revúcej je pomer nezamestna-
ných ešte o polovicu vyšší.
Z údajov Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny vyplýva, že v 
našom okrese bolo v posledný 
januárový deň úradom práce 
evidovaných 2 291 občanov 
uchádzajúcich sa o zamestna-
nie, z čoho 1 174 bolo žien a 1 
117 mužov. 
Miera evidovanej nezamestna-
nosti sa v okrese V. Krtíš síce 
medzimesačne zvýšila len o    
0,2 %, no v porovnaní s janu-
árom minulého roka, kedy bolo 
bez práce „len“ 1 365 ľudí, je 
nárast enormný. V rebríčku ne-
zamestnanosti sme zo všetkých 
79 okresov na 19. pozícii.
Prvý mesiac nového roka 
priniesol nárast počtu neza-
mestnaných aj v drvivej väčši-
ne všetkých okresov. Premietlo 
sa to teda aj do výsledkov kra-
jov – priemer trinástich okre-
sov Banskobystrického samo-
správneho kraja narástol z 
9,83 % na 10,07 %, a ak sa na 
údaje vyplývajúce zo štatistík 
ÚPSVaR pozrieme celosloven-
sky, situácia sa znova zhoršila, 

aj keď len o viac ako dve 
desatiny percenta. Januárových 
7,81 % znamená, že v prvom 
mesiaci roka 2021 bolo na Slo-
vensku úradmi práce evidova-
ných 213 881 disponibilných 
uchádzačov o zamestnanie. 
Najviac ľudí bez práce je dlho-
dobo v okresoch Rimavská So-
bota, Revúca a Kežmarok. Na-
opak najlepšia je situácia z toh-
to pohľadu v okresoch Bratisla-
va V, Hlohovec či Bratislava I.

 Medziročné porovnanie 
evidovanej miery nezamestna-
nosti v okrese V. Krtíš v percen-
tách.
              

Január na optimizme nepridal

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: 
19. 2. Elissa z Čeboviec, 19. 2. Zoltán z Balogu nad Ipľom, 
21. 2. Maroš zo Stredných Plachtiniec.  
                Detičkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Človiečik, vitaj medzi nami 

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. Pozdravy na 
stuhách a na rozlúčku veršov pár... 
8. 12. 2020 Ladislav Horváth (*1962) z V . Krtíša, 14. 2. Jolana 
Záhorská (*1954) z Vinice, 16. 2. Emília Demeterová (*1937)
z Veľkého Krtíša, 16. 2. Zoltán Iványi (*1943) z Hajnáčky, 
18. 2. Ladislav Petrovič (*1948) z Veľkého Krtíša, 18. 2. Pavel 
Vigaš (*1937) z Veľkého Krtíša, 19. 2. Ľudovít Rák (*1959) 
z Vrbovky, 19. 2. Pavel Černoch (*1931) zo Sklabinej, 
22. 2. Ivan Kucej (*1945) zo Sklabinej, 22. 2. Alžbeta Samková 
(*1949) z Kamenian, 23. 2. František Košík (*1943) zo Sloven-
ských Ďarmôt.                                                 Česť ich pamiatke!

Opustili nás

Odišiel si, hoci si túžil žiť

Už vieme, čo znamená samota. 
Môžeme už len spomínať a veriť, 

že snáď odkiaľsi sa na nás pozeráš 
ako strážny anjel. 

Vlúdiš sa nám do snov z tej diaľky, 
kde je všetko odpustené a myšlienky 

nahrádzajú slová. 
To je Tvoj svet pokoja a ticha.

 Nech šelest vetra a šepot listov 
Ti spievajú tú najkrajšiu uspávanku.

 Naše myšlienky a srdcia patria Tebe,
 drahý náš. 

Dňa 3. marca 2021 si pripomíname viac ako inokedy 
smutné štyri roky odvtedy, ako nás bez slova rozlúčky 

náhle, nečakane - tragicky opustil 
náš drahý syn, ocko, druh a brat

 MARTINKO PAVLOV 
vo veku nedožitých 26 rokov zo Želoviec. S láskou a žiaľom 
v srdci neustále spomína mamka, družka Ľudmila (Kika), 
deti Martinka a Adamko, bratia Ján a Štefan s rodinami, 

celá smútiaca rodina a známi. 

Tak krátko si bol s nami... 

Hontiansko - novohradská knižnica A. H. Škultétyho V. Krtíš 
oznamuje svojim návštevníkom, že od 8. 2. 2021 sa riadi COVID 
– automatom, ktorý nepovoľuje voľný výber kníh v priestoroch 
knižnice. Pracovníci knižnice vás žiadajú, aby ste si knihy objed-
návali minimálne deň vopred e-mailom:  kniznica@hnk-vk.sk 
alebo priamo z on-line katalógu https://katalog.hnk-
vk.sk/?fn=searchform, resp. telefonicky na  047/4830224, 0940 
511 593. Príjem a výdaj kníh sa realizuje pri výpožičnom cen-
trálnom pulte, kde sa môžu zdržiavať maximálne 2 osoby. 
Prosíme o dodržanie všetkých platných protiepidemických opa-
trení, to znamená, že čitatelia a návštevníci môžu vstupovať do 
knižnice po predložení relevantného dokladu o negatívnom vý-
sledku testu a výnimiek uvedených vo Vyhláške ÚVZ SR č. 47 z 
5. 2. 2021. Všetky aktuálne výpožičky a rezervácie sú používate-
ľom predĺžené.    -ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

Kedy a ako do knižnice 

 Ako podať oznam či uverejniť článok? 
Jednoducho, život v redakcii neustal, ale vzhľadom na covidovú situáciu, aj naša práca je sťažená, 
preto dočasne uprednostňujeme najmä telefonický či mailový kontakt. V prípade, že nás chcete 
navštíviť, ideálne je, aby ste sa nám vopred ohlásili na známych kontaktných číslach a adresách:  
Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, 0902 302 102, mail: hornacekova.pokrok@gmail.com
Bc. JANA KAMENSKÁ, 0910 989 479, kamenska.pokrok@gmail.com   
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„Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale 
od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu do-
siahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o 
vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a 
schopnosti slovenských dedín prinášať inovatív-
ne riešenia do procesu starostlivosti o svoje pro-
stredie. Prezentuje úspechy, výnimočnosť sloven-
skej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a 
obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje 
ich do ďalších aktivít. 

Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a 
krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu 
slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja 
obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a 
duše slovenskej dediny,“ opisujú prestížnu súťaž 
organizátori. Netreba zabúdať ani na to, že drži-
teľ titulu Dedina roka postúpi do súťaže o 
Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje 
Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vi-
dieka a obnovu dediny. 
Uzávierka prihlášok do súťaže je v posledný 
aprílový deň. V lete sa vyhlasovatelia súťaže a 
odborná komisia prejde po prihlásených ob-
ciach, aby v septembri mohlo Slovensko spoznať 
dedinu roka.
Vyhlasovatelia súťaže sa pozrú na niekoľko uka-
zovateľov, ktoré môžu aj tú vašu dedinku posu-
núť medzi okruh favoritov – hodnotiť sa bude 
hospodárenie obce, harmonický obraz dediny, 
čistota obce, originalita, kultúra v obci, pohostin-
nosť, cestovný ruch ale aj to, ako sa vaša dedina 

stará o životné prostredie, zeleň či vodu. 
Ak si myslíte, že vaša obec má na to, aby v tejto 
súťaží poriadne zamiešala karty, znenie pravidiel 
so všetkým potrebným nájdete na webe dedi-
naroka.sk. „Aj prostredníctvom súťaže Dedina 
roka spoznávame obce, ktoré napredujú cez kon-
kurencieschopné a inovatívne projekty, zamera-
né na proces starostlivosti o vidiecke životné pro-
stredie, a pritom nezabúdajú ani na svoje tradí-
cie a rozmanitosť kultúry,“ podčiarkol Ján Bu-
daj, minister životného prostredia.
Novinkou tohto ročníka je organizačné zapojenie 
všetkých samosprávnych krajov v pozícii par-
tnerov. 

„Župy významne prispievajú ku koordinácií re-
gionálneho rozvoja, ktorého motorom sú obce a 
mestá. Jeho dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú nadlokál-
ny charakter,“ doplnil Jozef Viskupič, predseda 
Združenia samosprávnych  krajov.

Ktorá dedina zopakuje úspech Hrušova?
Do exkluzívnej spoločnosti slovenských dedín, v ktorej majú dnes svoje pevné miesto obce ako Hru-
šov, Dobrá Niva, Oravská Lesná či Spišský Hrhov, sa môže dostať aj tá vaša. Pred niekoľkými dňa-
mi bola totiž znovu po dvoch rokoch vyhlásená súťaž z dielne Slovenskej agentúry životného pro-
stredia, ktorú podporuje aj Ministerstvo životného prostredia i Združenie miest a obcí Slovenska – 
Dedina roka 2021.

Posolstvo sviatku MDŽ je nad-
časové a práve v ťažkých ča-
soch je na mieste zablahoželať 
a obdarovať ženy malou drob-
nosťou za ich lásku, trpezli-
vosť, opateru či výchovu. Vie-
me, že v niektorých firmách sa 
tento sviatok po minulé roky 
pripomínal, preto môže nieko-
mu chýbať. Nezabudnite, milí 
chlapci, muži, synovia, manže-
lia, priatelia či kolegovia pote-
šiť pár žien vo svojom okolí.

Slovo ďakujem vždy poteší 
V rámci našich obmedzených 
kontaktov sa reč v tejto dobre 
skôr – či neskôr zvrtne na 
súčasnú situáciu. V ťažkých 
chvíľach a hraničných situ-
áciach sa ukazuje, nakoľko 
vieme byť empatickí voči svoj-
mu okoliu, a ako si dokážeme 
plniť pracovné aj súkromné 
povinnosti.
Ak chcete poďakovať naprí-
klad ženám v prvej línii, nešet-
rite slovami úcty. Možno práve 
vaše poďakovanie poteší lekár-
ky, sestričky, ošetrovateľky a 
opatrovateľky, učiteľky,  pre-
davačky, policajtky a všetky 
ženy, o ktorých si myslíte, že 
svoju prácu vykonávajú s pri-
danou hodnotou ľudskosti. 
Ak chcete byť originálni, mô-
žete využiť možnosť blahožela-
nia aj prostredníctvom našej 
spoločenskej rubriky – my 
vám s blahoželaním veľmi radi 
pomôžeme. 
Čas na podanie blahoželania 
máte do tretieho marca 2021. 

Máme plný archív 
vašich blízkych 

Minulý týždeň sme urobili veľ-
kú radosť našej čitateľke, kto-
rá prišla podať oznam – spo-
mienku. Nielen preto, že sme 
chvíľu spoločne spomínali na 
jej manžela, ale aj kvôli tomu, 
že v našom archíve našla foto-
grafie svojich príbuzných. 
Nebola prvá, ktorá od nás od-
chádzala s fotografiami, o kto-
rých si myslela, že sú už dávno 
stratené. Mnohí ste už pred ča-
som reagovali na našu výzvu a 
prišli ste si fotky prevziať z 
nášho redakčného archívu 
tam, kam patria do vašich 
rodinných albumov. 

Stačí, ak nám aj zavoláte na 
 0910 989 479, zistíme, či má-
me u nás fotky vašich blízkych 
a dohodneme sa, kedy si ich 
prevezmete.                 
                                         - J K -    

Poďakujte ženám okolo vás

Na slávnosti odovzdávania významného ocene-
nia  DEDINA ROKA pre Obec Hrušov, vo feb-
ruári 2003, na ktorej bol prítomný aj prezident 
republiky Rudolf Schuster, nás na archívnej 
fotografii zaujali dve Hrušovčiatká v popredí. 
Keďže to bolo pred 18.rokmi – dnes sú to už 
dospelí ľudia a my by sme boli radi, keby  sa 
nám ozvali mailom:

hornacekova.pokrok@gmail.com 
a napísali, či si na túto chvíľu spomínajú.  

Na slávnostnú chvíľu umocnenú prítomnosťou 
hlavy štátu dodnes mnohí spomínajú.  

-ŠK-

Zápis v kronike obce bude navždy pripomí-
nať ocenenie, aké zatiaľ žiadna iná obec v ok-
rese Veľký Krtíš nezískala. 



POKROK 5        1. marec 2021

K 24. februáru bolo v našom 
okrese PCR testami pozitívne 
testovaných už takmer 1 500  
obyvateľov. Za ostatných 
sedem dní (do 24. februára) bo-
lo v okrese V. Krtíš PCR tes-
tami zistených 106 pozitívnych 
prípadov, čím sa radíme k 
okresom, ktoré majú v ukazo-
vateli 7-dňovej incidencie naj-
vyššie prírastky v pomere na 
počet obyvateľov. Čo sa týka 
nemocníc v našej blízkosti, na 
začiatku posledného februáro-
vého týždňa bolo na tzv. covido-
vých lôžkach vo V. Krtíši hos-

pitalizovaných 21 pacientov, v 
Lučenci 54, v Rimavskej So-
bote 45 pacientov a vo Zvolene 
88 pacientov.
Pozitívnou správou je, že rastú 
aj počty zaočkovaných obyva-
teľov nášho okresu. Konkrétne 
údaje za okres V. Krtíš nepo-
známe, no v celom Banskobys-
trickom samosprávnom kraji 
bolo podľa údajov Národného 
centra zdravotníckych infor-
mácií (NCZI) k 23. februáru 
zaočkovaných len prvou dáv-
kou 29 872 obyvateľov. Obe 
dávky vakcíny už chránia 10 

755 obyvateľov kraja.
Medzičasom bola v Českej re-
publike vydaná štúdia o zo-
zname profesií, ktoré sa u na-

šich susedov nakazili v prepočte 
na 1000 pracovníkov najčastej-
šie. Ochorenie COVID-19 sa tu 
šírilo najčastejšie medzi ľuďmi 
zasahujúcich v prvej línii. Me-
dzi najpostihnutejšími povola-
niami sú teda hasiči (zách-
ranári, policajti) príslušníci 
ministerstva vnútra, učitelia, 
vojaci i sociálni pracovníci. Ďa-
lej v rebríčku nasledujú sklad-
níci, zamestnanci väzníc či ad-
ministratívni pracovníci. Na 
konci rebríčka sú veterinári, 
zamestnanci v službách, stav-
bári či poľnohospodári.

 Na Slovensku za uplynulý 
deň pribudlo 3 547 pozitívne 
testovaných ľudí formou RT-
PCR testov a 2 323 pozitívne 
testovaných antigénnymi tes-
tami. Je to 23,40 % z 15 160 
ukončených RT-PCR vyšet-
rení a 1,75 % z 132 614 
antigénnych testov.
 Najviac pozitívne testova-
ných RT - PCR testami bolo 
v Košickom kraji (642), nasle-
duje Trenčiansky kraj (577), 
Trnavský (469), Banskobys-
trický (462), Žilinský (437), 
Prešovský (430), Nitriansky 
(273) a Bratislavský (257).
 Je medzi nimi 1 766 mužov 
a 1 781 žien. Celkový počet 
nakazených mužov je 141 503 
a žien 156 834.
 V nemocniciach je hospita-
lizovaných 3 936 pacientov, z 
nich potvrdené ochorenie má 
3 682 ľudí. Na JIS je 315 pa-
cientov, podporu umelej 
pľúcnej ventilácie potrebuje 
353 osôb. 
 Počet potvrdených úmrtí 
na pľúcnu formu COVID-19 
vzrástol o 104 prípadov. Cel-

kový počet úmrtí ,,na Covid” 
je 6 775 a celkový počet úmrtí 
,,s Covidom” je 1 360.
 Celkový počet ukončených 
laboratórnych PCR testov 
doteraz je 1 998 978, pričom 
takto bolo pozitívne testova-
ných 298 337 osôb. Celkový 
počet vykonaných Ag testov 
doteraz je 11 985 637, z čoho 
bolo pozitívne testovaných 
267 060 osôb.
 Celkový počet neaktívnych 
prípadov je 396 963. Ide o 
osoby, ktoré prekonali ocho-
renie COVID-19 či už s 
klinickým obrazom alebo 
bezpríznakovo a od zistenia 
pozitívneho testu uplynuli 2 
až 4 týždne u ambulantne 
liečených pacientov a 6 týž-
dňov u hospitalizovaných pa-
cientov. Všetky krajiny sveta 
prešli vzhľadom na obrovské 
počty pozitívnych prípadov a 
chorých osôb na vykazovanie 
neaktívnych prípadov, nakoľ-
ko zisťovanie pretrvávania 
zdravotných ťažkostí u také-
hoto množstva postihnutých 
osôb nie je reálne možné.

Okres má nepriaznivé pandemické vyhliadky
Pandémia koronavírusu je na Slovensku realitou už celý rok. Výsledkom šírenia neviditeľného zabi-
jaka je už viac ako osemtisíc mŕtvych Slovákov. V ostatných týždňoch sa situácia napriek prijatým 
opatreniam nezlepšila. Pandemická situácia sa rovnako tak zhoršuje aj v našom okrese. Napriek 
zhoršujúcemu sa stavu bude náš okres aj od 1. marca naďalej v treťom stupni varovania, a teda v 
bordovej fáze. V čiernom, t. j. v IV. stupni varovania bude od pondelka 1.marca 2021 dvadsať 
slovenských okresov, medzi ktorými sú aj susedné okresy Zvolen a Detva, ale napr. aj Revúca či Žiar 
nad Hronom. Vstup a výstup do týchto okresov je zakázaný.

 Ako sme už informovali, Mestský úrad V. Krtíš pomáha s náku-
pom základných potravín, drogérie a liekov pre občanov, ktorí sú 
v povinnej karanténe a nevedia si nákup zabezpečiť iným spôso-
bom (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, stredu a piatok. Žiadame občanov, aby túto službu 
nezneužívali a o nákup žiadali len v nevyhnutných prípadoch.  

Počet odberných miest je v okresnom meste naďalej sedem, na tri 
z nich sa dá objednať aj online: health.gov.sk/ag-mom.
Po zavedení COVID automatu sa Slovensko riadi predvídateľný-
mi pravidlami. O tom, do ktorého stupňa ohrozenia jednotlivé 
okresy patria, sa na základe automatu informuje vždy v utorok 
večer. Občania sa tak na prípadnú zmenu, ktorá prichádza v na-
sledujúci pondelok, môžu včas pripraviť. To, na ktoré miesta bu-
dú potrebovať negatívny výsledok testu, je zahrnuté v covid auto-
mate. O jeho detailoch sme písali už v predminulom čísle. Zá-
kladom ale zostáva testovať sa. 

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST VO V. KRTÍŠI 

-Stranu pripravil: -ŠK, zdroj: nczi.sk-

 Parkovaciu kartu vybavíte telefonicky
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš ozna-
muje občanom, že je možné objednať parkovaciu kartu telefo-
nicky. V prípade záujmu o vybavenie parkovacej karty vám 
poskytnú informácie na  047/4812146.

Aktuálne info o testovaní a očkovaní 
Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 
286 408, za predchádzajúci deň pribudlo 5 669 zaočkova-
ných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 108 382 ľudí, uplynu-
lý deň sa zaočkovalo 5 983 ľudí.

Viac informácií na www.korona.gov.sk.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR 

 
Opakovanie je matkou múdrosti, preto opäť uverejňujeme 
zoznam mobilných odberových miest v meste Veľký Krtíš:

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. Viliam 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 Veľký Krtíš, Nemocničná 456/1, 
8.00 – 16.00 hod, aj ONLINE.

k 24. februáru 2021

Pomoc mesta Veľký Krtíš ĽUĎOM V KARANTÉNE 
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Prvým krokom k modernizácii 
celého procesu testovania bolo 
spustenie on-line registračného 
formulára, ktorého využívanie 
bezodplatne poskytlo Združe-
nie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS), čo spôsobilo, že sa 
pred odberovým miestom, kto-
ré je v budove zdravotného 
strediska v Želovciach, prestali 
vytvárať rady. Každý objed-
naný príde do miesta odberu v 
presne stanovený čas, čo ľudia 
ocenili najmä v sobotu 13. feb-
ruára, kedy boli celý deň mínu-
sové teploty a dlhé čakanie na 
odber by mohlo byť aj jedno-
smerkou k chrípke.

Želovčania mysleli aj na tých, 
ktorí doma nemajú internet a 
na odber by sa nevedeli objed-
nať elektronicky. Títo občania 
mali k dispozícii mobilné te-
lefónne číslo, na ktoré keď za-
volali, do on-line registračného 
formulára ich objednala pra-
covníčka obecného úradu.
Samospráva v Želovciach ale 

chcela ísť v systéme modernizá-
cie ešte ďalej a aj sa jej to poda-
rilo. Počas odberu vzoriek v so-
botu 20. februára už ľudia 
čakajúci na výsledok testu ne-
museli čakať cca 15 minút, ale 
sa ho dozvedeli prostredníc-
tvom esemesky, ktorá bola do-
ručená na ich mobil. Zrýchlil sa 
aj celý proces registrácie v od-
berovej miestnosti. Vysvetľuje 
starosta obce Štefan Rimaj.
,,Celý proces od registrácie cez 
odber a vyhodnotenie testov 
nám zjednodušil, urýchlil a tým 
pádom skvalitnil softvér, ktorý 
vyvinuli na magistráte v brati-
slavskej Petržalke a ktorý nám 
bezplatne poskytli. Spolu s na-
ším ITéčkárom Petrom Sor-
číkom, s ktorým sme pána sta-
rostu Petržalky Jána Hrčku 
navštívili a ktorý nám spolu s 
technikmi nový systém odpre-
zentoval, a aj poskytol, sme 
rýchlo našli spoločnú reč. Ako 
zdôraznil, softvér vyvinuli nie-
len pre potreby ich vlastného 
testovania, ale aj iných sa-
mospráv, ktoré oň prejavia 
záujem,“ informoval Š. Rimaj.
Nový softvér pozostáva z čítač-
ky občianskych preukazov, 
minipočítača, tzv. Raspberry pi, 
sms-brány využívajúcej QR kó-
dy a tlačiarne. ,,Celý proces, 
ktorý sa odohráva v odberovej 
miestnosti to neuveriteľne 
skvalitnilo a zrýchlilo.  A do-
siahli sme ním najmä to, čo sme 
očakávali a chceli. Aby ľudia 
boli pri odbere vybavení čo naj-

rýchlejšie, a aby na výsledky 
testov nemuseli čakať, pokiaľ 
im stačí o absolvovaní testu aj 
sms správa v mobilnom telefó-
ne. Aby všetko zapadlo do 
mozaiky, k tomu bol potrebný 
aj tím ľudí, ktorí sú ochotní so-
boty stráviť namiesto doma s 
rodinou v testovacej miestnosti. 
Taký našťastie máme, tvoria ho 
nielen pracovníci obecného 
úradu, ale aj ďalší dobrovoľní-
ci, núdzu nemáme ani o zdra-
votníkov. Jediným limitom je 
kapacita. Keď sa voľné okien-

ka v registračnom formulári 
zaplnia, záujemcovia o testova-
nie musia navštíviť iné odbero-
vé miesto,“ zdôraznil starosta.
Využívajú možnosť testovania 
v Želovciach aj cezpoľní? Sta-
rosta prezradil, že áno. Napr. v 
sobotu 20. februára otestovali 
540 ľudí, z toho domáci tvorili 
asi polovicu. Zvyšok pozostával 
z ľudí z okolitých obcí, no našli 
sa aj takí, ktorí za testovaním 
do Želoviec prišli z dedín z 
opačného kúta okresu, dokonca 
aj mimo regiónu Veľkého Krtí-
ša.

Miestnej samospráve síce orga-
nizovanie testovania neuľahču-
je život, no mysliac na potreby 
občanov chce v testovaní po-
kračovať do doby, kým to bude 
zvládať personálne, resp. kým 
sa nezmení pandemická situá-
cia a šprtanie v nose prestane 
byť našou dočasnou priepust-
kou k relatívne voľnejšiemu ži-
votu.

Testovanie v Želovciach modernejšie a rýchlejšie
Povinnosť preukazovať sa certifikátmi o absolvovaní testovania antigénovými testami je nepríjem-
ným spoločníkom tejto doby. Vystávanie v radoch a čakanie na modrý papierik, ktorý je priepust-
kou do práce, školy, či banky sa zrazu stalo súčasťou nášho života. Niektoré samosprávy, ktoré si 
zriadili mobilné odberové miesta, tzv. MOM-ky, hľadajú spôsoby, ako nepríjemné ,,paličkovanie“ v 
nose a proces registrácie a vyhodnotenia zmodernizovať, či urýchliť. Patrí k nim aj Obec Želovce, 
kde pravidelné testovania, nielen pre miestnych, ale aj ľudí z okolitých obcí, už organizujú počas so-
bôt pravidelne.

Po rušnom začiatku februára, 
kedy hasiči zo stanice Okres-
ného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru V. Krtíš 
so sídlom v Modrom Kameni 
zaznamenali rekordný počet 
výjazdov, sa situácia stabilizo-
vala a počet výjazdov klesol. 
V sobotu 20. 2. 2021 boli hasiči 
privolaní do obce Pravica, kde 
bol nahlásený požiar komína. 
Po príchode na miesto zásahu 
bolo prieskumom zistené, že 
sa jednalo o požiar v medzis-
tropnom priestore v blízkosti 
komínového telesa. Príslušníci 
na mieste zásahu vypílili po-
mocou motorovej píly časť 
tlejúcej podlahy a stropu, kto-
ré uhasili a priestor následne 

prekontrolovali pomocou ter-
mokamery pre ďalšie možné 
skryté ohniská požiaru. Ná-
sledne bol priestor odvetraný 
a odovzdaný majiteľovi. Príči-
na vzniku požiaru je v štádiu 
šetrenia.

Pomáhali 
zdravotníkom

V nedeľu 21. 2. 2021 zasaho-
vali príslušníci HaZZ v okres-
nom meste, konkrétne na Ulici 
B. Němcovej. Príčinou výjaz-
du bola asistencia zdravotnej 
záchrannej službe pri trans-
porte pacienta v ohrození živo-
ta do sanitného vozidla. Prí-
slušníci na mieste zásahu tran-
sportovali postihnutú osobu 
prostredníctvom evakuačných 
nosidiel do sanitného vozidla, 
ktoré následne zabezpečilo 
transport do zdravotníckeho 
zariadenia.

-dan-

Hasiči 150 
Hasili komín 

  

- Informácie poskytol pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -

 Štefan Rimaj, starosta Želoviec (na foto druhý zľava): ,,Máme zohratý odberný tím, 
ktorý soboty netrávi v kruhu rodiny, ale poskytuje odberné služby svojim spoluobčanom.“  

Po nepríjemnom odbere 
- výsledok SMS-kou. 
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Stav dlhodobo zanedbanej ces-
ty, ktorá okrem iného nepozná 
majiteľa a ktorá strpčuje život 
asi šesťdesiatim obyvateľom 
osady, sa však môže zmeniť. 
Obec Obeckov intenzívne ko-
munikuje so Slovenským po-
zemkovým fondom (SPF) i s 
Úradom BBSK a situáciu chce 
vyriešiť.
„Náš plán s cestou je v štádiu 
riešenia, no je to zdĺhavý pro-
ces. Dostali sme vyjadrenie od 
SPF s tým, že o ceste dlho-
dobo nebolo počuť, nemali 
o nej žiadne záznamy,“ 
hovorí starosta obce Obec-
kov Miloš Koči. „SPF mô-
že v ojedinelých prípa-
doch, po predložení potvr-
denia o absencii požadova-
ných dokladov, pristúpiť k 
majetkovoprávnemu 
usporiadaniu pozemkov 
pod komunikáciou na zá-
klade doručeného uzne-
senia obecného (miestne-
ho) zastupiteľstva, v kto-
rom poslanci prehlásia, že stav-
ba je vo vlastníctve obce a bola 
vybudovaná pred rokom 1991. 
Takéto prípady budú posudzo-
vané individuálne,“ nachádza 
sa v stanovisku, ktoré zaslal 
SPF obci Obeckov v polovici 
januára. „Keď teda obecné za-
stupiteľstvo odovzdá SPF pre-
hlásenie do konca februára, bu-
deme kontaktovať BBSK o 
tom, že by sme túto situáciu re-
álne riešili a cestu by si po prej-
dení pod obec zobral kraj, pri-
čom na nich by bola aj údržba 
cesty,“ pokračoval M. Koči. 
Plán obce teda je taký, aby sa 
cesta po rozhodnutí SPF stala 
obecným majetkom. Obec, kto-
rá nemá potrebné financie na 
jej údržbu a rekonštrukciu, by 
ju následne previedla pod sprá-
vu BBSK.
Aby mohol byť ale úsek tejto 
cesty preklasifikovaný na ofi-
ciálnu cestu III. triedy, musí 
spĺňať všetky potrebné para-
metre a musí byť majetkovo 
vysporiadaná. Urýchleniu tohto 
procesu chce pomôcť aj miest-
ny obyvateľ Vladimír Nociar, 
ktorý dlhodobo poukazuje na 
jej havarijný stav. 
„Cesta v minulosti patrila obča-
nom osady a bola to jediná 

cesta, po ktorej sa dalo odtiaľto 
prechádzať. Postupne ju však v 
zime nikto nechcel ani udr-
žiavať, pretože je v takom zlom 
stave, že diery lámali aj cestár-
ske pluhy...,“ hovorí V. Nociar, 
ktorý tu žije od svojho naro-
denia v roku 1947 a so žiados-
ťou o pomoc sa v roku 2019 
osobne obrátil aj na vtedajšieho 
predsedu vlády Petra Pellegri-
niho, ktorému svoju žiadosť 
ukázal na výjazdovom rokova-

ní vlády v Slovenských Ďarmo-
tách. „Náprava tohto stavu je 
veľmi zložitá. SPF od nás žiada 
rôzne dokumenty, ktoré je v ar-
chívoch ťažké nájsť no, podľa 
mňa, by ich mali mať oni. 
Stretli sme sa so zástupcami 
kraja, riešime to, ale zakaždým 
sa objaví nová prekážka. Osob-
ne som písal aj do Bratislavy, 
do sídla Slovenského pozem-
kového fondu. Poslali sme žia-
dosť, zareagovali sme na výzvu, 
ale dostali sme náročné pod-

mienky, ktoré je ťažké zabezpe-
čiť,“ dodal pre mikrofón 
Michaely Bendíkovej z TV 
Markíza. Nielen jeho trápi naj-
mä to, že cesta v takomto stave 
nielen ničí automobily praktic-
ky na mesačnej báze, ale aj zne-
možňuje plnohodnotný život.
Ako povedala Marianna Hrab-
čáková z miestneho kresťanské 
spoločenstva, kam chodí vypo-
máhať starým a chorým ľu-
ďom, pred časom sem privola-

ná sanitka prišla za pa-
cientkou s infarktom za 
viac ako 30 minút. „Sa-
nitka má problém prísť 
sem v krátkej dobe, je to 
jednoducho nevyhovu-
júca cesta. Tiež si na nej 
ničíme svoje autá, bežné 
sú defekty či rozbité 
čapy. Obísť ju nevieme, 
takže ak chceme ísť na-
pr. na nákup potravín 
do Veľkého Krtíša, inú 
cestu nemáme. V tomto 
spoločenstve pôsobím už 

11 rokov a odvtedy sa tu nič ne-
urobilo, je to čím ďalej, tým 
horšie,“ opisuje svoje skúsenos-
ti M. Hrabčáková. Ako pokra-
čovala, po ceste chodia aj ťažké 
lesné či poľnohospodárske me-
chanizmy, ktoré jej zlému stavu 
ešte viac škodia. 
Vojtech Pajong zase hovorí, že 
si pamätá, keď sa robil akýsi 
základ súčasnej cesty. Spomína 
si na to, že to bolo asi pred trid-
siatimi rokmi. 
„Dovtedy to bola len poľná 
cesta. Teraz do toho nikto nech-
ce investovať, ľudia tadiaľto 
chodia do práce. Bohužiaľ, 
druhou stranou - krížom do 
Príbeliec, sa nedá prejsť, a tak 

musia chodiť po tejto zničenej 
ceste. Za rok som tu sám prak-
ticky jedno auto rozbil, preto 
som si musel kúpiť druhé, no aj 
na tom mi spod kolesa odletel 
kameň a rozbil mi olejovú va-
ňu. Takto sa tu žiť nedá,“ uzav-
rel V. Pajong.

Ako na záver dodal M. Koči, na 
konci obce, v smere práve na 
Škriavnik, má do dvoch rokov 
stáť nová bytovka so šestnásti-
mi nájomnými bytmi. Aj preto 
by teda bol rád, aby ľudia, 
ktorí sem prídu, mali okolo se-
ba krajšie a kvalitnejšie miesto 
pre život. 
„Nechceme, aby prípadnú zre-
konštruovanú cestu ničili ťažké 
stroje, ale aby tu vznikla obytná 
zóna, ktorá by so sebou prinies-
la kvalitnejšie prostredie na ži-
vot. Samozrejme, rekonštruk-
cia cesty je pre nás finančne ne-
zvládnuteľná, preto to chceme 
riešiť cez BBSK. Verím, že nám 
kraj pomôže, a že si to jeho ve-
denie zoberie pod svoj patro-
nát,“ uzavrel rozhovor pre Te-
levíziu Markíza starosta obce 
Obeckov Miloš Koči.

Obyvateľov Škriavnika roky sužuje zničená cesta
Aj keď Banskobystrický samosprávny kraj investuje do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v os-
tatných rokoch značné prostriedky, niektorí obyvatelia by privítali, keby sa nezabudlo ani na úseky, 
ktoré sú pre nich najdôležitejšie. V prípade obyvateľov osady Škriavnik, ktorá leží medzi obcami 
Obeckov a Príbelce, je situácia s miestnou komunikáciou už niekoľko rokov katastrofálna. Vy-
sporiadanosť pozemkov, na ktorých leží asi trojkilometrový úsek cesty od osady Škriavnik-Lamice 
po obec Obeckov, je nejasná. 

- Z nahrávky TV MARKÍZA spracoval : - Mgr. ŠTEFAN KOČI - Foto: M. VLADOVIČ- 

 Obyvateľ osady Škriavnik Vojtech Pajong.  

Starosta 
Obeckova 

Miloš Koči.

Vladimír Nociar  
 žije v časti Lamice a dlhodobo  
 poukazuje na havarijný stav cesty.  

Marianna Hrabčáková (vpravo) objasňuje 
redaktorke TV Markíza M. Bendíkovej zlú 
situáciu s príjazdom do zariadenia.                   
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,,V roku 2020 sme privítali v 
našej obci 17 detí. Na jednej 
strane je to v prvom rade ob-
rovská radosť pre celú obec, no 
na druhej strane stavia obec 
pred úlohu splniť záväzok, že 
sa postará o svojich obyvateľov 
v oblasti bytovej politiky, ako aj 
o dostatočné kapacity a dobré 
podmienky v oblasti predškol-
skej výchovy a vzdelávania. 
Prichádza chvíľa, kedy nebude 
postačovať kapacita našej škôl-
ky všetkým  záujemcom. Mo-
mentálne má naša škôlka kapa-
citu 24 detí. Ak sme v minulom 
roku privítali v obci 17 detí, 
znamená to, že o tri roky rodi-
čia budú chcieť tieto detičky 
dať do škôlky a to bude určite 
problém, lebo naša materská 
škola je spádová a pokrýva celý 
mikroregión. V škôlke máme 
aktuálne 9 predškolákov, dve 
učiteľky a jednu upratovačku. 
Stravu pre škôlkarov varí škol-
ská jedáleň. Z tohto všetkého 
vyplýva, že pred nami je úloha 
zvýšiť za každú cenu kapacitu 
našej materskej školy a to do-

stavbou nového pavilónu k 
existujúcim priestorom alebo 
výstavbou novej škôlky.“ 
Toto sú veľké, no milé povin-
nosti, ktoré vám možno niekto-
ré iné obce aj môžu tak trochu 
závidieť, no vieme, že Dolná 
Strehová jednorázovo pomáha 
rodinám aj finančne.   
,,V roku 2019 sme uznesením 

obecného zastupiteľstva upra-
vili príspevky pre rodičov 
novorodencov a od prvého 
januára 2020 sme začali vy-
plácať vyššie jednorazové prís-
pevky a to pri prvom dieťati 
150, pri druhom 250 a pri 
treťom  350 eur. To spôsobilo, 
že v minulom roku sme oproti 
plánovanému pôvodnému roz-
počtu 1600 €, ktoré sme mali v 
pláne na túto milú udalosť 
minúť, sme museli v rozpočte 
nájsť až 3 400 €. Je to však ra-
dostná výdavková položka v 
obecnom rozpočte a môžem aj 
za našich poslancov povedať, že 
nás nezarmútila, ba naopak, 
potešila, že nám takto narástla, 
a že sme ju museli rozpočtovým 
opatrením upraviť.“ Jednora-
zový príspevok je síce fajn, no 
každá rodina túži po vlastnom 
bývaní. Ceny nehnuteľností sú 
však na naše okresné pomery 
pomerne vysoké a máloktorá 
mladá rodina si môže už na za-
čiatku spoločného života do-
priať vlastný byt, či dokonca 
dom. Samosprávy majú za úlo-

hu poskytovať svojim občanom 
servis, aby mali dôvod v nich 
bývať a platiť si dane a zveľa-
ďovať ich aj tým, že v nich žijú 
či podnikajú. Nové rodiny po-
trebujú nové bývanie, pribud-
nú v dohľadnej dobe k 37 
nájomným bytom v Dolnej 
Strehovej aj nové? 
,,Už od nástupu do funkcie sta-

rostu v roku 2018 sme začali s 
obecným zastupiteľstvom 
pracovať na pláne bytovej poli-
tiky, čoho výsledkom je, že v 
súčasnosti spracúvame územné 
konanie pre ďalšiu bytovú lo-
kalitu, ktorú máme v pláne vy-
budovať. Jej vybudovaním 
chceme vytvoriť nielen pre Dol-
nostrehovčanov, ale pre celý 
mikroregión ďalšie možnosti 
bývania v Dolnej Strehovej. Ide 
o lokalitu ROVEŇ, ktorá sa na-
chádza medzi obcou a areálom 
termálneho kúpaliska. Tu by 
mohli vyrásť aj nájomné byty, 
ale aj vhodné stavebné pozem-
ky pre stavby rodinných domov 
v tejto štvrti.“   
 Zahrajte sa trochu na veštca 
a skúste predpovedať, či je 
možné, že bude prekonaný po-
čet novorodeniatok s bydliskom 
Dolná Strehová...  
,,To, aký budeme mať rok 2021 
z pohľadu počtu novorodencov, 
je ťažšie predpokladať. No ak 
by sme zobrali do úvahy viace-
ré faktory – dokonca aj koronu, 
tak práve ona spôsobila kon-
com minulého roka lockdown. 
No a je dosť možné, že jeho 
účinky sa začnú prejavovať aj 
v tohtoročnom baby boome už 
v najbližších týždňoch či me-
siacoch☺...“ 
Roky 2020 a 2021 sa zapíšu 
čiernym písmom do histórie 
ľudstva. Asi nie je na Slovensku 
či vo svete človeka, ktorý by ne-
prišiel v dôsledku korona pan-
démie o svojho blízkeho či 
známeho. O to viac je potešujú-
ce, že aj v týchto pohnutých ča-
soch dochádza k takým jedi-
nečným zázrakom ako je 
príchod nového človiečika na 
svet. Tento dar a zázrak života 
si o to viac vedia vychutnať a 
tešiť sa z neho celé rodiny i ob-
ce. Nuž, všetci naši najmilší 
malí drobčekovia z Dolnej Stre-
hovej, buďte zdraví, šťastní, 
ľúbení a tí, ktorí sa ešte len pri-
pravujete na to, že prídete na 
svet, nech ste vítaní a milovaní!    

Bábätka sa nám rodia 
korona – nekorona

 - alebo práve, 
že je korona? 

Jednou z výnimiek v dodr-
žiavaní  lockdownu je aj pre-
chádzka s dieťaťom. V uliciach 
Dolnej Strehovej sme streli nie-

koľko mamičiek, ktoré sa s na-
mi ochotne podelili o svoju ra-
dosť. Jedna z nich na otázku, či 
bábätko plánovali, vtipne po-
znamenala, že im k tomu po-
mohli dlhé večery počas lokdo-
wnu.

ALŽBETA LUPTÁKOVÁ:
,,Z piatich sestier sme 

štyri otehotneli“ 
Lukáško sa narodil mamičke 
Alžbete Luptákovej 24. 11. 
2020 a svojim príchodom rozší-
ril rady Dolnostrehovčanov a 
svojim pomrnkávaním dopĺňal 
kolorit rozhovoru o radostiach 
mladých rodičov: ,,Je to veľmi 
super, že sa u nás rozširuje po-
čet mladých rodín, ktoré majú 
bábätká,“ teší sa spolu s os-
tatnými mamička Alžbeta. 
,,Veľkou nevýhodou je ale to, že 
my, mladé mamičky sa navzá-
jom nemôžeme stretávať a 
spoločne sa tešiť z našich bábä-
tiek, no verím, že táto zlá situá-
cia už čoskoro pominie,“ opti-
misticky dopĺňa mladá dvoj-
násobná mamička, ktorá už má 
aj jednoročné dievčatko.
,,Plánovali sme súrodenca pre 
staršiu sestričku – a podarilo 
sa, čomu dopomohla aj karan-
téna. Je nás päť sestier a štyri z 
nás počas karantény otehotneli. 
Navzájom sa spolu tešíme z na-
šich bábätiek, no nemôžeme sa 
stretávať, preto si aspoň po-
sielame fotky cez FB a už sa ne-
vieme dočkať, keď sa všetci zí-
deme. Čo sa týka pôrodu, rodi-
la som s rúškom a bola som 
veľmi rada, že bol pri mne 
manžel. Bolo to pre mňa veľmi 
povzbudzujúce a najpodstat-
nejšie, že som pri tom nebola 
sama.“

Dolná Strehová prežíva BABY BOOM 

V roku 2020 obec Dolná Strehová prežila popri korone aj príjemné starosti, 
ktoré sa dajú pomenovať anglickým, no každému zrozumiteľným pojmom 

(Pokračovanie na str. 9)

 Hovorí o ňom starosta obce Ing. ĽUBOSLAV DOBROCKÝ: 
,,Nielen rok 2020 bol vysoko pozitívny, čo sa týka nárastu našich 
malých obyvateľov, ale aj prelom rokov a začiatok roka 2021 sa 
zdá byť v tomto smere úspešný,“  teší sa z pribúdajúcich obyvate-
ľov mladý starosta. Príchod malých človiečikov je spojený s veľ-
kými radosťami, no každý, kto ich už okúsil, vie, že idú ruka v ru-
ka aj so starosťami a výdavkami. Mať bábätko v dnešnej dobe nie 
je lacný špás a hlbšie do vrecka musia siahnuť nielen rodičia, ale 
aj obec, ak jej na srdci leží blaho občanov, ktorým chce pomôcť. 

  Dolná Strehová - obec, kam bocian často lieta.   

Ing. ĽUBOSLAV DOBROCKÝ
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ZUZANA KUČEROVÁ:
,,Jakubko počkal, 
kým nám skončí 

karanténa“   
Malý Jakubko mal prísť na 
svet presne na Silvestra, no to, 
čoho sa obáva v súčasnosti kaž-
dá budúca mamička, sa stalo 
skutočnosťou – celá jeho rodi-
na – vrátane mamičky Zuzany 
Kučerovej - bola počas Vianoc 
v karanténe. Tak sa Jakubko 
na svet radšej neponáhľal: 
,,Mali sme stres. Báli sme sa, 
keďže sme boli covid pozitívni, 
že nedajbože budem rodiť  a 
okolo mňa ľudia v skafandroch 

a rúškach. Našťastie sa Jakub-
ko neponáhľal a počkal na ko-
niec našej karantény. V mojom 
okolí mám viacej známych, 
ktoré v tomto čase porodili – 
medzi nimi mám aj dve sester-
nice. Všetkým nám, ktoré sme 
otehotneli, asi pomohol covid, 
lebo náš Jakubko nebol pláno-
vané bábätko,“ teší sa z krásne-
ho synčeka Zuzana. Hoci ako 
povedala, o Jakubka sa s man-
želom cielene nesnažili, o to viac 
sú šťastní, že už majú svoje 
prvé bábätko. 

SVETLANA NAGY: 
,,Tešíme sa 

na dievčatko“ 
V sladkom očakávaní, ako sa o 

tehotenstve hovorí, je aj Svet-
lana Nagy, ktorá v čase nahrá-
vania bola v 40-tom týždni. 
Žiarila šťastím a už sa nám 
mohla pochváliť, v akej farbe 
chystá výbavičku: 
,,Bude to dievčatko a máme vy-
braté aj meno, bude sa volať 
Rebeka. Tehotenstvo ako aj pô-
rod sú v tejto dobe určite kom-
plikovanejšie. Väčšinou sme 
všetci doma, oddelení. Chýbajú 
mi veľmi spoločné prechádzky 
aj s inými mamičkami, snažím 
sa hýbať, lebo potrebujem po-

hyb. Je to milá situácia, lebo 
sme naše bábätko po svadbe 
plánovali. V mojom okolí je 
viacej tehotných žien. Už teraz 
sa veľmi teším na to, že už 
konečne skončí táto zlá situácia, 
a že sa budeme môcť stretávať 
a spoločne kočíkovať naše bá-
bätká. Po pandémii bude tu, u 
nás, určite živšie. Myslím, že 
nikdy, tu nebolo toľko detí ako 
je teraz,“ teší sa mladá mamič-
ka z budúcnosti kvôli svojmu 
bábätku. 

   – JANA KAMENSKÁ - 

V jej hlase, ako aj z rozhovoru s ostatnými dvoma mamičkami 
sme vycítili obrovskú lásku ku svojim narodeným aj ešte nenaro-
deným bábätkám. Zároveň - všetky ako jedna – sa tešia, z chvíle, 
kedy sa osobne stretnú, vyobjímajú seba aj deťúrence navzájom 
bez strachu z nákazy. Pri stretnutí s týmito šťastnými mamička-
mi sa nám potvrdilo, že sú zodpovedné a dodržiavajú zákaz 
stretávania. Ich materinská láska žiarila široko – ďaleko po dol-
nostrehovskom námestíčku. Ako najväčšia sila na svete presvieti-
la a zohriala aj chmúrny januárový deň v týchto pohnutých ča-
soch. Svojou túžbou po darovaní života nám aj tieto tri krásne 
mladé mamičky vliali nádej, že náš svet má nádej a očakávaný 
život si nájde svoju cestu v každom čase.

(Dokončenie zo str č. 8) 

Svetový deň chorých sa každo-
ročne slávi 11. februára od roku 
1992, kedy ho ustanovil pápež 
Ján Pavol II. Tento deň je ve-
novaný nevyliečiteľne chorým 
ľuďom na celom svete. Cieľom 
je vytváranie podmienok pre 
chorých, aby mohli znášať ne-
vyliečiteľné choroby a čeliť smr-
ti v dôstojných podmienkach. 
Katolícka cirkev v tento deň slávi 
sviatok Panny Márie Lurdskej, 
kedy sa venuje spomienke na 
Pannu Máriu Lurdskú a jej zja-
veniu v Lurdoch.
Keď sa Boh rozhodol stvoriť 
zdravotnú sestru, chcel, aby bola 
dokonalá. Vtedy sa objavil pri 
ňom anjel a dohováral mu: „Pa-
ne, už príliš dlho na tomto 
modeli pracuješ.“ Boh mu od-
vetil: „Videl si ten špeciálny zo-
znam želaní na objednávke? 
Sestrička musí byť produktívna, 
s nervami ako laná a so širokým 
chrbtom, na ktorý možno nalo-
žiť všetko. No zároveň musí zo-
stať jemná. Bude nútená robiť 
aj päť vecí naraz a ešte by jej 
pritom mala zostať jedna ruka 
voľná...“
A vážnym tónom pridal: „Len 
neviem, čo si počať s tromi pár-
mi očí, ktoré bude potrebovať: 
jeden pár na to, aby sa počas 
nočnej služby dokázala postarať 
o dve oddelenia naraz, ďalší pár, 
aby videla, čo chce pred ňou zo-
stať utajené, a ten tretí preto, 

aby pacientovi dala najavo, že 
mu rozumie a je tu iba preňho.“ 
Navyše nikdy si nebude môcť 
dovoliť ochorieť, bude musieť 
chápať, že desať izieb so 40 pa-
cientmi znamená desať pracov-
ných miest. A musí sa uspokojiť 

s malým množstvom voľných ví-
kendov, lebo väčšinou bude 
pracovať v striedajúcich sa služ-
bách. A pri tom všetkom by na 
jej tvári nemala chýbať radosť z 
povolania, ktoré si želá celého 
človeka.“ Anjel si obzrel model a 
povedal: „Materiál je priveľmi 
mäkký, ale zato pevný.“ Boh do-
dal: „ Neveril by si, čo všetko v 
praxi vydrží.“ Keď sa anjel dot-
kol tváre modelu, vykríkol: „Pa-
ne, tu vidím trhlinu!“ Stvoriteľ 

ho upokojil: „To nie je trhlina, 
iba slza, ktorú má sestra pre 
smútok, sklamanie, bolesť, osa-
melosť i radosť.“ Takúto sestrič-
ku si predstavoval Boh. A akú ju 
vidíme my? 
Povolanie, ktoré ani zďaleka nie 

je také romantické, ako naškro-
bené biele šaty, nohavice, blúz-
ka, čo ho charakterizuje. Je pre-
dovšetkým náročné, a je výzvou 
pre tých, v ktorých sa skrýva 
ochota postarať sa profesionál-
ne o tých, ktorí to potrebujú, ob-
dariť ich úsmevom, najmä v 

dnešnej „covidovej ťažkej dobe“  
byť im oporou v trápení a bez-
nádeji. Byť sestrou je poslanie. 
V tom treba hľadať ošetrovateľ-
skú starostlivosť. Spolu prežívať  
bolesť, vycítiť beznádej, stáť pri 
jemných duševných záchvevoch 
chorých - v tom spočíva pravá 
ošetrovateľská starostlivosť.
Chápať druhých a cítiť s nimi 
nie je jednoduché, veď neraz 
nechápeme ani samých seba. 
Pochopenie je schopnosť vidieť 
očami blížneho, precítiť jeho ži-
votnú situáciu, myslieť chvíľku 
ako on. Chce to akési citové a 
rozumové „prevtelenie“ . Odme-
nou je nečakaný pocit blízkosti a 
spojenectva. 
Pochopenie nás zbavuje únavy, 
zlosti a hnevu. Ak chceme ľudí 
chápať, cítiť s nimi, naučme sa 
ich predovšetkým počúvať a 
spoznávať, aby pacient pri stret-
nutí pociťoval, že sme tu pre 
neho.
Vždy, keď mi niekto ako sestre 
ďakuje za prejavenú pozornosť, 
láskavosť, záujem - niečo pri-
rodzené a samozrejmé, som v 
rozpakoch. Preto sa pýtam. Je 
azda málo láskavosti v medzi-
ľudských vzťahoch, či je taký 
zriedkavý záujem človeka o člo-
veka, že si zaň musíme ďako-
vať? Ľudské porozumenie po-
máha prekonať úskalia života.

Ľudské porozumenie pomáha prekonať úskalia života

Nezabúdajme na to pri stretnutiach s ľuďmi a k sesterskej rutine 
pridajme aj kus dobrého, čo je v nás. 

-  PhDr. IVETA MACKOVÁ, odborná garantka  
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti BIELE SRDCE, s.r.o. - 

PhDr. Iveta Macková, MPH, s manželom Ivanom, s ktorým 
17. februára oslávili striebornú svadbu.  Na foto spolu s dcé-
rou MUDr. Štefániou Mackovou, ktorá si po vzore svojej 
maminy zvolila krásne ale náročné povolanie -pomáhať 
chorým a trpiacim. Celej rodinke prajeme PEVNÉ ZDRA-
VIE, lebo to je najväčšie a najvzácnejšie bohatstvo života. 
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Hontiansko - ipeľské osvetové stredisko organizuje aj v tomto roku okresné kolo celoslovenskej 
postupovej súťaže Výtvarné spektrum (hlavný organizátor Národné osvetové centrum - NOC, 
www.nocka.sk) pod názvom Výtvarný salón. Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni výtvarníci 
okresu spĺňajúci kritériá propozícií súťaže (viď nižšie). Prihlásené práce je potrebné priniesť, za 
dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení, na adresu HIOS, Nám. Augusta Hori-
slava Škultétyho 5, V. Krtíš, prípadne ma kontaktujte (osvetasitar@gmail.com,  0950 479 878) a 
nájdeme riešenie. 
Práce budú predložené odbornej porote, ktorá vyberie a odporučí diela na postup do krajského 
kola. Rozborový seminár s výsledkami zverejníme online. Formu výstavy prihlásených prác ešte 
upresníme. Budeme sa tešiť na vaše diela a prajeme veľa inšpirácie. Uzávierka prihlasovania do 
súťaže je do 31.marca 2021.  https://youtu.be/DpZCgtg4aUg - inštruktážne video k prihlasovaniu

https://www.sosbb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=263 - propozície

Výzva neprofesionálnym 
výtvarníkom okresu Veľký Krtíš Prihláste svoje diela

Lásku našla v mimoriadne ne-
pravdepodobnom priateľstve. Vo 
svete, ktorý ženy umlčiaval, ona 
našla svoj hlas. Autorka bestsel-
lerov podľa New York Times 
Patti Callahanová prichádza s 
výnimočným románom o Joy 
Davidmanovej, žene, ktorú C.S. 
Lewis označoval za „celý svoj 
svet“. Keď si poetka a spisova-
teľka Joy Davidmanová začala 
písať s C.S. Lewisom, známym 
ako Jack, nehľadala lásku, ale 
odpovede na duchovné otázky. 
Láska, ostatne, jej rozpadáva-
júce manželstvo už dávno nedr-
žala pokope. Joy mala pocit, že 
všetko, čo z New Yorku pozná, 
musí byť tomuto členovi váže-
nej oxfordskej spoločnosti a au-
torovi jej milovanej Narnie 

cudzie, prostredníctvom listov 
sa však predsa len zblížili. No a 
tak sa Joy vydala na cestu za 
najväčším dobrodružstvom svoj-
ho života: z Ameriky odces-

tovala do Anglicka, potom sa 
vrátila, čelila manželskej kríze 
a chudobe, objavila priateľstvo 
a vieru a nakoniec aj lásku, kto-
rú nedokázala zničiť ani hroz-
ba smrti.
Táto kniha sa venuje jednému 
z najväčších ľúbostných príbe-
hov v moderných dejinách. 
Stretávame sa v nej so skvelou 
spisovateľkou, nesmierne nezá-
vislou matkou a vášnivou že-
nou, ktorá zmenila život re-
špektovaného autora a inšpiro-
vala ho k napísaniu kníh, ktoré 
nás dodnes očarujú a menia 
nám životy. Joy žila v dobe, 
keď ženy nemalo byť počuť – 
vďaka láske k Jackovi však 
obaja dokázali povedať aj veci, 
o ktorých ani netušili, že ich vô-
bec možno cítiť.
Ako som sa stala pani Lewiso-
vou je fascinujúci historický 
román, ktorý nám zároveň po-

skytuje aj náhľad do života 
človeka, ktorý sa živí písaním. 
Predovšetkým je to však ľú-
bostný príbeh – príbeh o láske 
k literatúre a myšlienkam a o 
láske medzi manželom a man-
želkou, ktorá nakoniec predsa 
len nebola až taká nemožná.
Kniha vyšla vo vydavateľstve: 
i527.net, má 440 strán a stojí 
17, 50 EUR. Ak by ste ju chceli 
získať zadarmo, stačí ak nám 
do konca marca pošlete vyplne-
ný kupón na adresu redakcie a 
možno sa šťastie usmeje práve 

na vás. 

Kniha na voľné chvíle  
 AKO SOM SA STALA PANI LEWISOVOU

KUPÓN AKO SOM SA STALA PANI LEWISOVOU
Meno:

Adresa:

Milí priatelia, chvíľu to trvalo, ale nakoniec sa to podarilo. Máme 
pre vás tri novinky: Prvou je už dostupný elektronický zborník zo 
Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2020 (samozrejme len prvá 
časť, druhá ostane len v tlačenej podobe pre vás, našich podporova-
teľov). Zborník nájdete tu https://uloz.to/tamhle/ZmPLz9PIioWW 
(je tam v dvoch velkostiach). Druhou novinkou je, že časť vy-
tlačených zborníkov sme mali pripravenú na besedy, tie sa vzhľa-
dom na okolnosti neuskutočnia. Aby tieto zborníky boli dostupné čo 
najširšiemu okruhu ľudí, dohodli sme sa s Martinusom na ich dis-
tribúcii za symbolické 1 euro. Ak by ste ešte zborník pre niekoho 
potrebovali a budete niečo z Martinusu objednávať, priložte si tam 
aj zborník. Nájdete ho tu: https://www.martinus.sk/?uItem=857015
Prosím vás ale, aby ste objednávali maximálne 1-2 kusy, spolu je ich 
tam len 100, tak nech sa zborník dostane k čo najväčšiemu počtu 
ľudí. Ak viete o ľuďoch, ktorí by sa k zborníku chceli dostať a ne-
vedia ako, pošlite im tento link.
Tretia správa sa týka Kokavy nad Rimavicou: Výmenou za iné naše 
knihy sme získali 20 kusov výbornej monografie Kokavy nad Ri-
mavicou. Ide o knihu s viac ako 700 stranami a váhou vyše 3 kg. Ak 
by ste o ňu mali záujem, ponúkame ju za 20 € + poštovné (normál-
na cena v Kokave je 30 €), pričom tieto peniaze budú použité na vy-
danie zborníka v tomto roku. V prípade záujmu pošlem obsah aj 
fotky knihy. 

Marec v gregoriánskom ka-
lendári je tretím mesiacom, 
ktorý má 31 dní. Okolo 21. 
marca je jarná rovnodennosť, 
kedy slnko pri svojom zdanli-
vom ročnom pohybe pretína 
svetový rovník, čo znamená, 
že prechádza z južnej pologu-
le na severnú. V rímskom 
kalendári bol marec zasväte-
ný bohovi Martovi a to z toho 
dôvodu, že v tento mesiac sa 
obyčajne konali vojenské vý-
pravy, pretože po zime vyschli 
cesty. Bol to prvý mesiac v 

roku a preto niektoré mesiace 
koncom roka mali v názve čís-
lovky, napr. september - sied-
my mesiac v roku. Dôvodom 
bolo, že sa začalo rátať práve 
od marca. V mesiaci marec 
nastupovali rímsky úradníci 
do svojich úradov, avšak až od 
polovice 2. st. pred Kristom sa 
začiatok roka a nástup úradní-
kov presunul na január. Pozo-
ruhodnosťou je, že marec sa 
začína rovnakým dňom v 
týždni ako november a v ne-
priestupnom roku ako febru-
ár. V súčasnosti sa nám tento 
mesiac spája s knihami, preto 
je označovaný marec ako me-
siac knihy.

Marec - mesiac knihy 
a prvých jarných dní  

Na svätého Tomáša sneh mäkne a jeho z neho kaša. *** Ak sa do 
Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú v Veľkej noci chvíľu proro-
kuje. *** Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj. *** 
V marci prach, istý hrach.*** Marec bez vody, apríl bez trávy. 
*** Keď je marec daždivý , bude suché leto. *** Keď je marec 
teplý , apríl je chladný. *** Keď na Gregora padá sneh, veľmi 
pomaly prichádza jaro a bude ešte mnoho snehových víchric.*** 
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia. *** Na deň Zvestovania 
Panny Márie dážď, rodí sa raž. ***

Priatelia histórie Novohradu informujú

- MIŠO ŠESTÁK a občianske združenie 
PRIATELIA NOVOHRADU -

Pranostiky viažuce sa k marcu
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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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Čo sa týka vašej práce a aj po-
stupu v kariére, tak počas to-
hoto týždňa vám nebeská ob-
loha bude výnimočne priať. 
Jediné, čo vám tento úžasný 
pocit  spokojnosti a blaha bude 
narúšať, je to, že v tieto dni to 
budete mať po finančnej 
stránke dosť mizerné. Netreba 
hádzať flintu do žita, dá sa ob-
čas prežiť aj s nižším rozpoč-
tom. Ešteže vám robí radosť 
vaša rodina a aj v partner-
skom spolužití  sa budete po 
celý týždeň cítiť príjemne a 
naplnení láskou a citmi. Počas 
nadchádzajúceho víkendu sa 
snažte nemyslieť na nič nega-
tívne a sústreďte sa iba na od-
počinok a relax.   

Vášmu znameniu tento týždeň 
nie je čo závidieť ak ide o vaše 
pracovné záležitosti. Nielenže  
budete mať roboty až nad 
hlavu, ale pri najlepšej vôli a 
snahe z vašej strany, sa vám ju 
nebude dariť stíhať včas a ús-
pešne ukončiť. Hlavne sa ne-
treba bezhlavo vzdávať. Bude 
preto potrebné, aby ste sa obr-
nili veľkou trpezlivosťou. Tú 
budete potrebovať aj vo va-
šom súkromí, pri výmenách 
názorov s vašimi partnermi. 
Vy, nezadaní, očakávajte nové  
milostné a erotické dobrodruž-
stvá, ktoré budú vrcholiť po-
čas víkendu. Pozor však, neza-
milujte sa hneď, neskôr by to 
mohlo priniesť aj obrovské 
sklamanie.

Začiatok tohoto týždňa sa to 
na pracovisku z vašej strany 
nebude vyvíjať dobre, ale ak 
zachováte rozvahu a pokoj, 
dokážete všetko zvládnuť a v 
jeho závere budú vaše výsled-
ky viac ako dobre zvládnuté. 
Pohodu a harmóniu čerpajte 
doma v kruhu vašej rodiny. 
Táto oblasť vášho života sa  
bude niesť na vlne príjemných 
zážitkov, preto by od vás bolo 
pekné, ak by ste počas nadchá-
dzajúceho víkendu niečim rov-
nako pekným vašim blízkym 
vrátili ich snahu spríjemňovať 
vám všetko, aby ste sa cítili 
dobre. 

V pondelok a v utorok vám 
bude na pracovisku vychádzať 
všetko mimoriadne dokonale, 
presne podľa vašich predstáv. 
V stredu a vo štvrtok to už ne-
bude také dobré, ale počas 
piatku však dokážete vašim 
nadriadeným odovzdať všetky 
vaše úlohy úspešne zvládnuté. 
Ak máte v úmysle vašim par-
tnerom vyznať lásku, tak na 
túto „činnosť“ budete mať mi-
moriadne prajný štvrtok. Ale 
aj počas nadchádzajúceho ví-
kendu môžete pokračovať a 
otvorene sa im vyznávať z va-
šich citov. Môžete si byť istí, že 
to ocenia.   

Tento týždeň budete mať v za-
mestnaní všetko pod kontrolou 
a budete zvládať všetky vaše 
povinnosti bez problémov. Iba 
pre vás Levov, ktorí chcete do-
sahovať iba tie najvyššie méty, 
to bude až príliš pracovne 
kľudný týždeň. Aspoň vám 
ostane viac času, ale aj energie 
na spoločné akcie s vašou rodi-
nou, ktorá už dlhšiu dobu po-
stráda vašu spoločnosť pre va-
še pracovné vyťaženie. Aj nad-
chádzajúci víkend by ste si mali 
pre všetkých vašich najbližších 
rezervovať, pretože vaše zna-
menie vás predurčuje byť wor-
koholikom. Spomaľte a urobíte 
im tým veľkú radosť.  

Pre vás ako najpracovitejšie 
znamenie celého zverokruhu 
začiatok tohoto pracovného 
týždňa nebude príliš dobrý. 
Ale kto iný by si dokázal pora-
diť so všetkými problémami a 
prekážkami, ak nie vy? Upred-
nostňujte rozvahu a pokúste sa 
rozhodovať rýchlejšie. V piatok 
potom budete medzi prvými 
pracovníkmi, ktorí budú vašim 
nadriadeným odovzdávať  všet-
ky úlohy bezchybne spracova-
né. Vo vašom osobnom a rodin-
nom živote, sa nebudete musieť 
zaoberať ničím nepríjemným. 
A láska? V tejto stránke vášho 
života sa to mierne pozitívne 
rozohreje a bude aj možnosť 
príjemného stretnutia. Na-
koniec, celý zvyšok mesiaca pre 
vás bude ubiehať v podobnom 
duchu.  

Pripravte sa hlavne psychicky 
na pracovné prekážky, ktoré 
budete musieť počas tohoto 
týždňa riešiť. A k tomu budete 
zavalení povinnosťami, ktoré 
sa nebudú dať ani pri najlep-
šej vôli stihnúť všetky na čas 
vybaviť. A aby toho nebolo 
málo, tak ani vo vašom osob-
nom živote a hlavne v partner-
skom spolužití to nepôjde tak, 
ako by ste si priali. Očakávajte 
nedorozumenia, ostré výmeny 
názorov a dusnú atmosféru. 
Vy, nezadaní, máte šancu zažiť 
erotické dobrodružstvá, ale 
obozretne si vyberajte, s kým 
ich budete prežívať.  

Na vašom pracovisku sa budú 
počas tohoto týždňa diať zme-
ny a nie všetky budú príjemné. 
Pokúste sa odosobniť a neubli-
žujte osobám okolo vás. Aj na-
priek zmenám a kompliká-
ciám, vy budete neohrozene 
pokračovať naďalej vo svojich 
pracovných výkonoch a v bu-
dovaní si vašej kariéry. To 
však za predpokladu, že ne-
podľahnete nepríjemnej atmo-
sfére. Táto atmosféra bude 
všade okolo vás počas celého 
týždňa. Oporu, elán a energiu 
môžete čerpať z vašej rodiny a 
partnerov, ktorí budú stáť 
pevne pri vás a budú vás pod-
porovať vo všetkom. Čo im 
treba byť samozrejme od-
plácať, preto  počas víkendu 
sa snažte všetok čas tráviť iba 
s nimi. 

Ak očakávate, že sa vám bude 
počas tohoto týždňa pracovne 
dariť tak, ako počas minulého, 
tak sa mýlite. Očakávajte úpl-
ný opak. Budete mať problé-
mov až nad hlavu, takže  vaše 
povinnosti budete zvládať len 
tak, tak. Naopak, vo vašom  
osobnom živote, v láske a 
citoch vám bude počas týchto 
dní nebeská obloha naklonená. 
Dokonca je možné pre nezada-
ných, stretnúť lásku svojho ži-
vota. Pre zadaných môže vo 
vašich vzťahoch vzbĺknuť aj 
nový plamienok vášne. Preto 
by ste si mali aj plány na nad-
chádzajúci víkend podľa toho 
prispôsobiť. Vaši partneri ur-
čite nebudú proti. Po víkende 

očakávajte zmenu k lepšiemu 
aj v pracovnej oblasti .  

Ak budete počas tohoto týždňa 
zvažovať novú pracovnú 
ponuku s chladnou hlavou, do-
kážete si vytvoriť také pod-
mienky, ktoré vám dlhodobo 
zaručia nielen úspech, ale aj 
dobré finančné ohodnotenie. 
Tiež sa vám konečne začnú 
plniť vaše dlhodobé plány, na 
ktorými už dávno premýšľate. 
Vy čo uvažujete o začatí podni-
kania, máte na to v tomto ob-
dobí výborné podmienky. O to 
viac si dávajte pozor vo vašom 
partnerskom spolužití, pretože 
ak si nebudete dávať pozor na 
to čo poviete a urobíte, tak po-
čas týchto dní môžete prísť o 
všetko nielen o priazeň par-
tnera.

Vodnári, pripravte sa na to, že 
počas tohoto týždňa budete 
prácou zavalený až nad hlavu. 
A koľko práce, toľko problé-
mov budete musieť súbežne 
riešiť. Preto sa snažte zacho-
vať si pokoj a rozvahu. Iba tak 
to všetko dokážete úspešne 
zvládnuť. Našťastie v partner-
stve, v rodinných záležitostiach 
sa nebudú diať žiadne neprí-
jemnosti, ktoré by si vyžadova-
li vašu osobnú angažovanosť. 
Počas víkendu sa snažte na-
myslieť na nič. Vypnite a iba 
odpočívajte a relaxujte. Dávaj-
te si v tomto období pozor 
hlavne na svoje zdravie a zby-
točne sa nevystavujete zime.  

 
Aj tento týždeň to budete mať 
na pracovisku rovnaké ako po-
čas minulého. Problémy a pre-
kážky kam sa len pozriete a k 
tomu sa pridá ešte aj závisť 
niektorých vašich spolupra-
covníkov, ktorou vám budú 
sťažovať už aj tak dosť neprí-
jemnú atmosféru. Ešte že sa 
máte o koho oprieť vo vašom 
súkromí. Sú to vaši partneri, 
ktorí sa vám snažia byť nápo-
mocní a hneď poruke ak to 
budete potrebovať. Oni sú po-
čas týchto dní vašou jedinou 
istotou. Útechou pre vás určite 
bude informácia, že nasledujú-
ci týždeň sa to všetko bude po-
stupne citeľne zlepšovať.

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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 Kúpim akýkoľvek (prero-
bený aj v neprerobený) 2 ale-
bo 3-izbový byt vo Veľkom 
Krtíši. Svoje písomné ponu-
ky posielajte alebo vhoďte do 
poštovej schránky redakcie 
POKROK. NIE SOM REA-
LITKA. Odpoviem na každú 
ponuku.                      np – 171

 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-

Nehnuteľnosti

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

ne dohoda. 
 0911 245 920.      np – 443

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

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

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

 Predám nový rozkladací 
gauč oranžovej farby za 150 
€ a novú váľandu za 30 €.
 Inf. & 0908 694 894.  np-467
  
 Predám obývaciu stenu, 
elektrický sporák, kuchyn-
ský stôl, konferenčné stolíky, 

 Hľadám podnájom 
v 2 – izbovom byte. 

 0949 149 035.    np – 418 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

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  

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

 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 / 65 R 15. Ďalej 
predám puklice GOLF – ori-
ginálne 15 -tky a 16 -tky. 
 0903 198 370.        np – 456

A u t o  
m o t o

 0948 291 624 

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

np – 389

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

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

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

 

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky.

 0902 298 511.  np – 444

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

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom.

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

 Predám ročnú jalovičku – 
nebola pripustená, váha 3 q. 
Vhodná na ďalší chov, prí-
padne na mäso. 
 0908 343 849.        np – 473

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

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

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

   
 Predaj jabĺk a orechov. 
 047 48 873 25.       np – 474

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

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

n
p

 -
 4

46

  Chovateľstvo

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky. 

 0911 154 680. 
 np – 417

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

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

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

 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

B u r z a 
p r á c e

P o n u k a  
s l u ž i e b

np - 346 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA CHLADNÉ DNI:

 np
 –

 43
3

Brány pre váš domov

   0904 803 453  

np – 466

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

 0915 859 376
np – 448

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

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

99 a s

XLVII

Telefónny kontakt:

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

 R ô z n e
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Meno a priezvisko: 

Adresa:

Tel. č.:

č. 4Miesto pre kupón 

č. 5Miesto pre kupón 

č. 2Miesto pre kupón 

č. 3Miesto pre kupón 

MARCOVÁ
 KUPÓNKA

 Predám ošípanú, približne 
150 kg. Cena 2 €/kg živej váhy. 
 0917 874 471.           np – 478

 Predám úplne nový, raz za-
pnutý tablet SAMSUNG 
Galaxy TAB A1 (T510) s 10,1-
palcovým TFT LCD displejom 
s rozlíšením 1920 × 1200 px a 
32GB úložiskom. Vhodný pre 
deti i dospelých, jednoduchý na 
ovládanie. Cena: 185 EUR. 
 0905 186 139.            np - 475

 Hľadám prácu strážnika 
alebo prijmem prácu v lese, nie 
som živnostník. 
 0903 130 454.          np – 476 

č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.1

 R ô z n e Milí čitatelia, aj v marci hráte o tri hodnotné knihy. Hraciu 
kartu s nalepenými kupónmi pošlite na adresu redakcie do 
10 dní od uverejnenia posledného kupónu. V budúcom čísle 
sa dozviete víťazov februárovej kupónky.  

BOBA pohrebné služby s.r.o. Pôtor, 
 Hľadá spoľahlivých chlapov, 

aj predčasných a starobných dôchodcov na príležitostnú prácu 
(výkop hrobov a pohrebné obrady). 

Pracovný pomer formou dohody (plat 3,70 €/hod. v hrubom),  
vodičský preukaz vítaný. 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na 

 0908 342 507 alebo 0908 884 494

n
p

 –
 4

7
7

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

 0905 430 716 0905 430 716   n
p –

 29
2
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,,Príprava programov pre náv-
števníkov a ich prezentácia je 
druhá rovina našej práce, prvá 
je získavať a uchovávať zbier-
ky a kultúrne dedičstvo. Pravi-
delne sa o ne treba starať, ošet-
rovať ich, takže aj keď nie je 
korona a obidve tieto naše nápl-
ne práce – roviny – idú súbež-
ne, pričom odborná práca je 
nosná. Aby sme zbierky mohli 
prezentovať, musíme ich naj-
prv vlastniť a ochrániť.  V 
rámci zbierok prebieha vý-
skum, uchovávanie, vytváranie 
vhodných podmienok, ochrana, 

ich reštaurovanie a konzervo-
vanie. Ďalej zbierky elektronic-
ky spracúvame v systéme 
ESEZ. Toto všetko tu naplno 
beží, hoci sa hrad zdá byť na 
prvý pohľad bez návštevníkov 
tichý. Odborné práce pokraču-
jú s plnou intenzitou.“  
► Ktoré úlohy vás očakávajú v 
najbližšej dobe? 
,,V týchto mesiacoch ideme 
konečne opravovať strechu, 
lebo jej veľká časť ešte nepreš-
la rekonštrukciou. V Kaplnke 
sv. Anny prebiehajú reštaurá-

torské práce na kazateľnici na 
oltárnej architektúre, aj na 
freskách – nástenných maľ-
bách. Stále je tu ruch. Okrem 
toho sa intenzívne pripravu-
jeme na projekt z grantov z 
EHP, ktorého predmetom bude 
ďalšia rekonštrukcia barokové-
ho kaštieľa a príprav rôznych 
projektov v súvislosti s im-
plementáciou tohto projektu.“  

►Čo sa vám podarilo urobiť v 
roku 2020 - s čím ste spokojní a 
čo plánujete ešte robiť v tomto 
roku?  

,,V roku 2020 sme ponúkli náv-
števníkom zaujímavú výstavu 
pod názvom MISIONÁRI. Bo-
la inštalovaná v kaplnke sv. An-
ny a vo výstavnej sále východ-
ného krídla kaštieľa. Pred-
stavila  osudy misionárov v 
ďalekej Afrike nezvyčajným 
spôsobom – cez výtvarné ume-
nie. Aj všetky ďalšie výstavy 
boli návštevnícky veľmi úspeš-
né. Ukončili sme rekonštrukciu 
historických schodov z mesta 
na hrad a tým sme ich ako 
národnú kultúrnu pamiatku 

pričlenili k parku sv. Anny. V 
spolupráci s mestom Modrý 
Kameň boli osvetlené a slúžia 
ako bezpečná komunikácia v 
každom čase medzi mestom a 
hradom.“
 
►Koľko máte v súčasnosti za-
mestnancov? 
,,Múzeum neznižovalo počet 
zamestnancov z dôvodu pandé-
mie. Pracovníci, ktorí nemôžu 
vykonávať prácu z domu a ich 
prítomnosť nie je nevyhnutná 
pre plnenie pracovných úloh a 
prevádzku múzea čerpali dovo-
lenky, náhradné voľná, pan-

demickú OČR alebo dostávajú 
mzdu vo výške 80 % v zmysle 
platného Zákonníka práce.“

►Podarilo sa vám získať nové 
predmety do zbierky, robíte aj 
nové expozície? 
,,Doplnenie múzejných zbierok 
novými predmetmi je okrem 
ochrany zbierok jednou z naj-
dôležitejších úloh múzea. Preto 
ako každý rok aj v roku 2020 
sme získali nové akvizície, z 
ktorých niektoré uvidia náv-
števníci v expozícii hračiek i 
bábkového divadla.“

►Na čo sa najviac tešíte a čo si 
želáte v roku 2021? 
,,Teším sa na realizáciu projek-
tov, ktoré opäť zlepšia stav ná-
rodnej kultúrnej pamiatky – 
hradu Modrý Kameň pre pros-
pech regiónu, mesta, našich 
návštevníkov. Želala by som si 
opäť pokojnú prácu v múzeu, 
plné nádvorie návštevníkov, 
úspešné podujatia – to všetko 
bez rúšok a strachu z nákazy.“

Na oficiálnej stránke modrokamenského múzea si návštevník môže prečítať, že Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosť bábkového divadla, 
dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a 
národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verej-
nosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže. Zároveň 
na jeho stránke ako prvý ,,svieti“ oznam o tom, že múzeum je od 19. 12. 2020 zavedením zákazu vychádzania zavreté pre verejnosť. Za 
jeho hradbami však život nezastal a múzeum žije svojim vlastným životom, respektíve jeho zamestnanci majú čas na svoju hlavnú náplň 
práce – múzejníctvo.  Bližšie o tom hovorí riaditeľka múzea Mgr. HELENA FERENCOVÁ a postupne aj ďalší pracovníci. 

V múzeu je stále veľa práce a nikdy tu nie je nuda 

(Pokračovanie na str. 17)

Riaditeľka múzea Mgr. HELENA FERENCOVÁ: ,,Nachádzame 
sa v novoobjavených podzemných chodbách hradu.”  

Nálezy z novoobjavenej podzemnej chodby. Tieto priestory slúžili ako pivnice, 
mohli však tiež slúžiť ako únikové trasy z hradu.

Rozprávkový pohľad na zasnežený hrad. 
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MGR. ZUZANA KALIČIA-
KOVÁ, archeologička, pracuje 
na Hrade v M. Kameni od de-
cembra 2013 a je to jej prvé za-
mestnanie. Študovala na Uni-
verzite Konštantína Filozofa v 
Nitre, na katedre archeológie. 
Je jasné, že so svojim pracov-
ným zameraním má práce stále 
dosť, čo sama potvrdzuje:
,,Aj počas pandémie, kedy nie 
je hrad prístupný verejnosti, 
máme práce dosť. Čistili sme 
vstup do podzemných chodieb, 
ktoré sa nám podarilo objaviť. 
Ako sme postupovali, objavili 
sme aj schody a architektonické 
prvky, ktoré, pravdepodobne, 
držali dvere. Postupovali sme 
po vrstvách, až sme sa prepra-
covali do podzemia. Zistili sme, 
že tieto podzemné priestory 
slúžili ako pivnice a priestory 
na uskladnenie zásob. Mohli 
však tiež slúžiť ako únikové 
trasy z hradu.“ 
► Hrady, zámky a panstvá sa 
spájajú s predstavou bohatstva. 
Našli ste v podzemí poklad, kto-
rý tu, údajne, uložil bývalý pán 

hradu Balaša?  
,,Legendu o ukrytom poklade 
sme počuli, ale naším cieľom 
nebolo ho hľadať.  No ale aj ar-
cheologické nálezy ako kerami-
ka sú poklady pre archeológov 
a sme radi, že sme ich našli.“  
► Zaujímalo nás, prečo sa Zu-
zana rozhodla študovať arche-
ológiu a či jej práca napĺňa 
predstavy vytvorené v priebehu 
štúdia. 
,,Archeológiu som chcela 
študovať od môjho detstva a iš-
la som si za svojim snom. Už 
keď som sa hlásila na vysokú 
školu, som vedela, že ma neča-
ká žiadna dobrodružná práca 
ako mal napr. slávny archeológ 
Indiana Jones ☺ a pôjde skôr o 
mravčiu prácu, v rámci ktorej 
sa budem snažiť zrekonštru-
ovať život v minulosti na zákla-
de artefaktov nájdených počas 
archeologického výskumu. 
Moja terajšia práca presne 
spĺňa všetky moje predstavy o 
archeológií.“ 

Ani ďalšia pracovníčka hradu 
nemôže väčšinu svojich úloh 
robiť z domu. V deň reportáže 
bola v práci aj Mgr. ZLATICA 
FULAJTÁROVÁ, dokumentá-

torka. O svojich pracovných 
povinnostiach z tohto dňa nám 
povedala: ,,Keďže návštevníci v 
tomto čase nechodia do múzea, 
dnes som sa napríklad zaobera-
la so zbierkovými predmetmi, 
ktoré sme prenášali z Pamätné-
ho domu Kálmána Mikszátha v 
Sklabinej, kde boli vystavené v 
expozícii. SNM-Múzeum kultú-
ry Maďarov na Slovensku ako 
naše partnerské múzeum pri-
pravuje rekonštrukciu expozí-
cie Kálmána Mikszátha v Skla-
binej. Zbierkové predmety z 
expozície, ktoré sú súčasťou 
zbierkového fondu nášho mú-
zea a nebudú už v novej expozí-
cii inštalované, sme od par-
tnerov prevzali a umiestnili v 
našom depozitári. Keďže som 
dokumentátorka, musím všet-
ky zmeny evidovať a dokumen-
tovať. “

FRANTIŠEK CERCHLAN, 
údržbár na hrade: 
,,Momentálne počas pandémie 
nie sú akcie, aj návštevníkov je 
veľmi málo. Stále sa tu ale nie-
čo opravuje a upravuje. Teraz v 
zime, keď napadol sneh, ten 
musíme ho odpratávať. Stále je 
tu nejaká robota, až potom si 
môžeme na chvíľu sadnúť na 
kávu a s ostatnými prebrať, čo 
treba robiť ďalej.“ 

Archeológia je vzrušujúca, 
ale ide najmä o mravčiu prácu 

Mgr. Z. FULAJTÁROVÁ 

Mgr. Z. KALIČIAKOVÁ,
archeologička 

V súvislosti so vzniknutou situ-
áciou pandémie COVID-19 sa 
vyskytli prípady, kedy podvod-
níci kontaktovali seniorov te-
lefonicky. 
Upozorňujeme seniorov, aby 
boli obozretní voči neznámym 
osobám, ktoré ich telefonicky 
kontaktujú z rôznych príčin 
najmä vo vzťahu k Sčítaniu 
obyvateľov, domov a bytov 
2021 a akúkoľvek osobu vydá-

vajúcu sa za sčítacieho komisá-
ra alebo za  asistenta sčítania v 
čase od 15 februára do 31. mar-
ca 2021 nevpustili do svojich 
príbytkov. 
Asistované sčítanie sa začne až 
po 1. apríli 2021 a potrvá naj-
neskôr do konca októbra. Aj v 
tomto čase vás môže navštíviť 
mobilný asistent iba na základe 
toho, že ste o asistované sčítanie 
sami požiadali telefonicky, inak 

nie. Zároveň sa každý mobilný 
asistent sčítania musí preuká-
zať preukazom asistenta sčíta-
nia.  Presný dátum, kedy bude 
vo vašom meste, obci asistované 
sčítanie a kedy vás môže mobil-
ný asistent navštíviť, bude včas 
oznámený.
Informácie týkajúce sa sčítania 
obyvateľov môžete získať kaž-
dý deň v čase od 8.00 hod. do 
20.00 hod. na CALL CENTRE      

 na telefónnom čísle:
   +421 220 924 919. 
Týmto upozornením chceme 
predísť zneužitiu dôvery a vy-
hnúť sa rizikám. Preto na túto 
skutočnosť upozorníme mestá 
a obce, nakoľko členom Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska je 
ich 95 %. ZMOS zároveň dáva 
samosprávam do pozornosti 
vzor preukazu Asistenta sčíta-
nia, ktorým jediným sa budú 
môcť môžu preukázať osoby 
pri ponuke svojej asistenčnej 
pomoci. 

- MICHAL KALIŇÁK, ústred-
ný riaditeľ Kancelárie ZMOS -

Seniori, nedajte sa oklamať falošnými sčítacími komisármi

Hrad Modrý Kameň 
a jeho expozície sú miestom 
návštev nielen z nášho okre-
su, ale aj z celého Slovenska i 
zahraničia. Spolu s jeho náv-
števníkmi veríme, že sa už 
čoskoro otvoria jeho brány, 
aby nám vydali svoje zážit-
kové poklady. 

Sklenené artefakty 
nájdené v hrade.

(Dokončenie zo str. 16)

Za účelom realizácie preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť prípadom protiprávneho 
konania voči seniorom v súvislosti so začiatkom sčítania obyvateľov upozorňuje ZMOS na skutoč-
nosť, že nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby vydávali za sčítacích komisárov. 

- Z nahrávok TV MARKÍZA 
spracovala: - JANA KAMENSKÁ -

- Foto: MARIAN  VLADOVIČ, 
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Inf.: 0903 807 474, osivovk@osivo.sk 

V tejto neistej dobe sa deti mô-
žu cítiť izolované, pociťovať 
strach alebo obavu, prípadne 
vidia členov rodiny znepo-
kojených kvôli vplyvom vírusu 
na každodenný život. Keďže 
deti počas pandémie nenavšte-
vujú školy, môžu mať obme-
dzený prístup k obvyklým pod-
porným systémom, ktorými sú 
napríklad priatelia, tréneri, uči-
telia či výchovní poradcovia. 
Ak je to možné, bolo by vhodné 
osloviť ľudí, ktorí sú obvykle v 
kontakte s vašim dieťaťom a 
zistiť, či poskytujú pomoc onli-
ne alebo prostredníctvom te-
lefónu. 
Tento návod obsahuje niektoré 
hlavné problémy spojené s onli-
ne bezpečnosťou pre deti a 
mládež a zahŕňa množstvo 
praktických tipov a rád ako 
tieto problémy riešiť. Týka sa 
bežných otázok online bezpeč-
nosti, napríklad využitia času 
stráveného online, používania 
rodičovskej kontroly a pred-
chádzania problémom, ako je 
kyberšikanovanie, nevhodný 
obsah, odosielanie obnažených 
fotografií a kontakt s cudzími 
ľuďmi, a reakcií na ne. 

 Ako pomôcť  deťom zostať  na 
internete  v bezpečí 
Aj keď ste doma spolu, nedo-
kážete nepretržite sledovať on-
line aktivity svojho dieťaťa. O 
otázkach bezpečnosti na inter-
nete s ním musíte hovoriť, aby 
ste rozvíjali jeho  kritické mys-
lenie a schopnosť  dobre sa roz-
hodovať.
Tu je 10 hlavných tipov, ako 
chrániť dieťa v online prostre-
dí: 

►1. V oblasti technológií si vy-
tvárajte otvorený vzťah plný 
dôvery. Vaša komunikácia by 
mala byť otvorená a plná pod-
pory, aby vaše dieťa vedelo, že 
za vami môže prísť, ak nastane 
problém, alebo sa z nejakého 
dôvodu prestane cítiť na inter-
nete komfortne. 
 
►2. Prezerajte si webové strán-
ky a zahrajte sa na internete 
spolu s dieťaťom. Pomôže vám 
to porozumieť, čo robí a prečo 
sa mu páči nejaká aplikácia, 
hra alebo webová stránka a zís-
kate tak príležitosť na začatie 
rozhovoru o bezpečnosti v onli-
ne prostredí. 

►3.Vytvárajte dobré návyky a 
pomôžte svojmu dieťaťu pri 
rozvíjaní digitálnej inteligencie 
a sociálnych a emocionálnych 
zručností, rešpektu, empatie, 
kritického myslenia, zodpoved-
ného správania a odolnosti a 
učte ho byť dobrým občanom 
online. 

►4. Nechajte dieťa rozhodo-
vať. Vždy, keď je to možné, po-
môžte mu prijímať správne 
rozhodnutia namiesto toho, aby 
ste mu hovorili, čo má robiť. 
Pokúste sa mu poskytnúť mož-
nosti na riešenie negatívnych 
zážitkov na internete, ktoré po-
silnia jeho dôveru k vám a pocit 
bezpečia na internete. 

►5. Elektronické zariadenia v 
domácnosti používajte v otvo-
renom priestore. Pomôže vám 
to vedieť, s kým vaše dieťa 
komunikuje prostredníctvom 
telefónu, tabletu, smart TV, 
hracej konzoly a iných pripo-
jených elektronických zariade-
ní. V prípade potreby môžete 
zasiahnuť, ak by sa dieťa vy-
stavilo riziku.  

►6. Nastavte limity na vyváže-
nie času stráveného online a 
inými činnosťami pre všetkých 
členov domácnosti. Vytvorte si 
rodinný rozvrh, ktorý pomôže 
sprehľadniť používanie tech-
nológií všetkým členom rodiny 
– príklady nájdete aj online. 

►7. Poznajte aplikácie, hry a 
stránky sociálnych médií, ktoré 
používajú vaše deti. Uistite sa, 
že sú vhodné pre ich vek a na-
učte sa, ako obmedziť funkcie 
posielania správ alebo četova-
nia a zdieľania polohy v apliká-
ciách alebo hrách, keďže sa 
tým dieťa vystavuje nechcené-
mu kontaktu a prezrádza, kde 

sa fyzicky nachádza. Ďalšie ra-
dy: - Príručka eSafetyGuide1 
obsahuje informácie pre rodi-
čov, aby dokázali vyberať bez-
pečnejšie aplikácie a nahlaso-
vať a blokovať nechcené a 
sexuálne orientované kontakty; 
- Common Sense Media posky-
tuje príručku, ktorá pomáha 
rodičom a opatrovateľom vybe-
rať bezpečnejšie aplikácie. Po-
núka aj informácie o víruse 
COVID-19, dodržiavaní  sociál-
neho odstupu a zatvorení škôl. 
Uvádza  kvalitné médiá a mož-
nosti domácej výučby; - Net 
Aware poskytuje príručku o 
online bezpečnosti detí na so-
ciálnych sieťach, aplikáciách a 
pri hrách. 

►8. Skontrolujte nastavenia 
súkromia v hrách a apliká-
ciách, ktoré používa vaše dieťa. 
Uistite sa, že sú jeho profily na-
stavené na najvyššie zabezpe-
čenie. Obmedzte možnosti kon-
taktovania dieťaťa, alebo dieťa 
požiadajte, aby dobre zvážilo 
prijatie nových priateľov. 

►9. Použite dostupné technoló-
gie na nastavenie rodičovskej 
kontroly na elektronických za-
riadeniach. Kontrola dokáže 
filtrovať škodlivý obsah, moni-
torujte používanie pripojených 
zariadení alebo funkcií (napr. 
kamier, nákupov v rámci ap-
likácie) vašim dieťaťom a ob-
medzujte alebo blokujte takto 
ním trávený čas. 

►10. Vnímajte známky úz-
kosti, nespavosť, zmeny sprá-
vania (napr. uzatváranie sa do 
seba), apatiu, nechuť do jedla, 
prípadnú agresiu, znaky seba-
poškodzovania. V prípade po-
treby kontaktujte podporné lin-
ky alebo sa priamo stretnite s 
odborníkom. 
 
 

Kým boli majitelia autoškôl v polovici februára spokojní s roz-
hodnutím rezortu dopravy s reštartom prezenčnej výučby pre 
svojich žiakov, nadšenie dlho netrvalo. V utorok 23. februára 
vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR usmernenie, kto-
rým sa výkon prezenčnej výučby autoškôl na celom území Slo-
venskej republiky opäť pozastavuje. Stalo sa tak vzhľadom na 
nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a na základe po-
žiadavky z Úradu verejného zdravotníctva. 
„Počnúc 24. 2. 2021 nie je možné vykonávať praktický výcvik 
v autoškolách, teoretickú výučbu je možné realizovať iba diš-
tančnou formou. V prípade zmeny epidemiologickej situácie 
alebo prijatia Ďalších opatrení na zabránenie šírenia ochorenia 
COVID-19 bude toto usmernenie novelizované,“ informoval 
nominant strany Sme rodina a minister dopravy Andrej 
Doležal.
Stále platí ale to, že ak účastník vodičského kurzu nestihne 
zložiť skúšky v zákonnej lehote 12 mesiacov od prihlásenia sa 
do vodičského kurzu pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu, 
jeho kurz sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnos-
ti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.  – ŠK -

Pandémia COVID-19  RADY K ONLINE BEZPEČNOSTI  pre rodičov
Globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že mládež trávi 
viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množ-
stvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické 
zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že 
byť online so sebou prináša aj riziká. 
Ako rodičia máte najlepšiu príležitosť podporiť a usmerniť 
svoje deti tak, aby sa vyhýbali online rizikám a boli na interne-
te v bezpečí. Jednotlivé štáty a interentové spoločnosti taktiež 
majú svoju úlohu v tom, aby bol svet na internete bezpečnej-
ším miestom. 

Autoškoly fungujú znova len dištančne
-red-
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KONTAKT: 0474831107
dosslovakia@procomp.sk,

Výroba a predaj stavebného reziva, predaj drevených obkladov, farieb, 
OSB, strešných krytín, zvodov, v ponuke aj impregnácia a hobľovanie. 

Výroba  a predaj suchých drevených WC na stavbu, chatu či záhradu, drevených 
udiarni, vyvýšených záhonov, búd pre psov, posedov, drevených sedení.    
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