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„Odišiel si ako krásny sen, nepovedal 
si ani ,,Zbohom, už viac neprídem " .
To, že sa rana zahojí, je len klamné 

zdanie, v srdci bolesť zostáva 
a tiché spomínanie.

Smutný deň strieda tmavé noci, milión
prázdnych chvíľ a len jediná veta znie, 

keď už ani jedinej slzy niet:
„Prečo musíme bez Teba žiť?“

Dňa 16. 5. 2014 uplynie najsmutnejších 5 rokov od tragickej 
nehody nášho milovaného syna a brata 

Bc. VLADIMÍRA FAJČÍKA.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a brat Patrik.

Prečo musíme 
bez Teba žiť?

†

Neplač, nechaj ma spať, lebo aj bez sĺz
možno spomínať. Nebolo mi dopriate
s Tebou ´dalej žiť, nebolo lieku, ktorý 

by mohol vyliečiť. 
V tich si snívam svoj večný sen."
Dňa 7. mája sme si prpomenuli 

1. výročie úmrtia môjho milovaného syna
VLADIMÍRA MAHÚTA z V. Krtíša.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca matka s rodinou.

Slza v oku, v srdci žiaľ †

Po tmavej noci, keď svitol nový deň, 
odišiel si spať na večný sen. 

Srdce, ktoré tak rado by chcelo žiť,
zrazu schladlo, zmeravelo

a prestalo biť.
Je rok, čo nie si medzi nami, odišiel si 
a my ostali sme sami. Odišiel si ako sen 

a nepovedal si: "Zbohom, už viac neprídem."
Dňa 13. mája 2014 si pripomenieme smutný
prvý rok, čo nás náhle opustil syn, brat, švagor

a ujo IVAN MOLNÁR zo Žihľavy vo veku 53 rokov.
So smútkom v srdci spomínajú: rodičia, sestry

Svetluša a Anna s rodinami a rodina Nosáľová

Odišiel si ako sen†

Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na manžela,
otca, starkého, prastarkého zabudnúť sa
nedá. Klesli ruky, ktoré toľko pracovali,
dotĺklo láskavé srdce, ktoré sme tak 
milovali. Odišiel si, niet ťa medzi nami, ale

v našich srdciach zostávaš stále s nami... 
Dňa 20.5.2014 si pripomenieme 6. výročie 

úmrtia nášho drahého manžela, otca, starkého
a prastarkého ŠTEFANA CSERIHO z Chrastiniec. 

S láskou a úctou spomíname celá rodina.

V našich srdciach 
si stále s nami †

„Sú vety, čo Ti už nikdy nepoviem, sú 
chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem, sú
okamihy, na ktoré stále spomínam...

Utíchlo srdce, zmizol z očí jas, nikdy sa
nevráti späť jeho milý hlas. Odišiel bez
rozlúčky, čo nikto nečakal, v našich 
srdciach zostal veľký smútok a žiaľ.

Čas beží a spomienky bolia, zabudnúť nám
však nikdy nedovolia...“ 

Dňa 5. 5. 2014 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
JÚLIUSA MÁRTONA z Veľkého Krtíša. 

Si v našich srdciach každý deň....
Vnúčik Riško, dcéra Inga, Evka, Lucka a celá rodina

Spomienky bolia, no 
zabudnúť nedovolia

†

Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname

V týchto dňoch si pripomíname 1. výro−
čie odo dňa, kedy nás navždy opustil

náš drahý JÁN DOBROCKÝ 
vo veku 61 rokov z Viesky. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, že spolu s nami spomínajú 

na nášho zosnulého. Manželka Marie, 
deti Ján, Jana a Marcel, vnúčatá, 

súrodenci a ostatná smútiaca rodina.  

Svoje srdce si dal nám  †

Keby sa dal vrátiť ten čas, dotknúť sa
Ťa dlaňou a počúvať Tvoj hlas. Už sa však

nevráti, čo čas vzal, ostali len
spomienky a v srdci žiaľ. 

Dňa 15. 5. 2014 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, ocka a
starkého  ALEXANDRA BÁNA z V. Krtíša. 

S láskou a úctou spomína manželka 
Valika a ostatná rodina.  

Už sa nevráti, čo čas vzal... †

"Odišli ste tichučko, ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostala spomienka len. 
V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal
každý, kto vás mal rád.Už niet návratu 

a ani nádeje, len cestička k hrobu k Vám nás
zavedie." Dňa 15. 5. 2014 uplynie päť smutných

rokov od smrti mojej drahej 
mamičky, starkej a prastarkej

MÁRII TURANOVEJ z V. Krtíša.
Dňa 11. 6. 2014 uplynie 30 rokov od smrti 

môjho milovaného ocka, starkého
a prastarkého JÁNA TURANA

z V. Krtíša.
S úctou a láskou spomína dcéra Iveta 
s manželom, vnučatá Robko, Andrej, 

Silvia, Jarko a pravnúčik Miško.

S úctou a láskou
na Vás spomíname

†
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(Dokončenie zo str. 1)
Práce sa potom ujali policajní

vyšetrovatelia. Ako informovala
aj krajská hovorkyňa polície, prí−
činou požiaru bolo jeho úmysel−
né zapálenie. Prítomnosť nezná−
mej horľavej látky v okolí auta o−
značil aj policajný pes. Majiteľovi,
veľkokrtíšskemu podnikateľovi,
vznikla škoda predbežne odhad−
nutá na 4 000,− eur. Podľa našich
informácií si majiteľ nevie vy−
svetliť dôvody tohto požiaru. S
majiteľmi predchádzajúcich zho−
rených aut nemá nič spoločné a
nemá ani žiadne podĺžnosti voči
hocikomu. Auto pre reštauráciou
parkovalo iba náhodne od nedeľ−
ného predpoludnia. 

V priebehu necelého roka, od
septembra 2013, je to už štvrtý po−
žiar osobného vozidla vo V.
Krtíši. Najskôr horelo auto okres−

ného prokurátora, potom policaj−
ného vyšetrovateľa a v tomto ro−
ku počas veľkonočných sviatkov
ďalšiemu podnikateľovi z V.
Krtíša. Okrem toho zhoreli aj dva
zmrzlinové stánky. Podľa našich
informácií všetky tieto požiare
boli založené úmyselne a napriek
intenzívnemu pátraniu je zatiaľ
páchateľ neznámy.  Ako sa nám
podarilo zistiť, aj v tomto posled−
nom prípade bola na mieste po−
žiaru nájdená zápalná prskavka,
podobne ako pri predchádzajú−
cich prípadoch. To poukazuje na
rovnaký, alebo podobný spôsob
založenia požiarov a pravdepo−
dobne teda aj na toho istého pá−
chateľa. 
Polícia už začala vo veci trestné

stíhanie pre poškodzovania ma−
jetku cudzej osoby. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Vo V. Krtíši zhorelo ďalšie auto
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"Matka sa dostavila na naše od−
delenie, kde jej bolo poskytnuté
komplexné poradenstvo a infor−
mácie o našich postupoch vzhľa−
dom k ich rodine. Informovali
sme ju, že chceme pracovať na ná−
vrate  detí do biologickej rodiny,
čo je najlepšie pre ich zdravý vý−
vin a v tomto smere budeme pra−
covať s rodinou. Deti sú momen−
tálne na základe rozhodnutia sú−
du v krízovom stredisku. My za−
stávame ten názor, že najlepšie
pre zdravý vývin maloletého die−
ťaťa je, aby vyrastalo spoločne s
biologickým otcom a matkou. Ak
existuje taká možnosť, urobíme
všetko preto, aby sa tak stalo. Ako
dlho bude trvať, kým sa rodina
dá znovu dokopy, záleží na roz−
hodnutí súdu. Ale ak budú splne−
né všetky podmienky, nemal by to
byť dlhodobý proces." 

Boli sme zvedaví, prečo sa mat−
ka rozhodla opustiť svoje malole−
té detí, z ktorých najmladšie malo
iba niečo viac ako 3 mesiace a vy−
brali sme sa do bytu, kde zaľúbe−
ný mladý pár pôvodne býval spo−
lu s deťmi. Obidvoch Martinu (35)
i Ladislava (31) sme našli doma. S
pohnutým hlasom a vlhkými oča−
mi nám poskytli rozhovor, ktorý
bol často prerušovaný silným ci−
tovým pohnutím pri spomínaní
na ich deti. 

lOdišli ste od troch maloletých
detí, čo bolo také silné, že vás k to−
mu donútilo? 
Martina: "Ja som ich ale neopus−
tila preto, že som chcela, ale pre−

to, že som sa snažila pomôcť rodi−
ne. Naša situácia sa už zdala bez−
nádejná.  Spadli sme na samé
dno. Môj priateľ viac ako rok ne−
vedel zohnať vo V. Krtíši, alebo v
jeho okolí prácu. Dlhujeme na ná−
jomnom, odpojili nás od elektriky
a v banke nesplácame hypotekár−
ny úver na byt. Tu sa naskytla
možnosť, že sa môžem zamestnať
ja, tak som si povedala, že to skú−
sim, že využijem šancu, zarobiť
peniaze a tak pomôcť rodine a
mojim trom malým deťom, že ešte
možno niečo zachránim. Cez a−
gentúru som sa prihlásila do za−
mestnania v Čechách, kde brali
iba ženy. Do Čiech som odišla 19.
3. Najskôr sme mali týždenné ško−
lenie a skúšky. Robiť som začala
1. 4. a skončila som 24. 4. Tak som
skúsila. A teraz možno prídem o
deti. Žiaľ, keďže sa stali tieto u−
dalosti, budem musieť ukončiť
pracovný pomer v Čechách.
Veľmi ťažko to znášam. Stále pla−
čem a neviem sa z toho spamä−
tať."  

lAko ste sa dozvedeli o tom,  čo
sa stalo? 
Martina: "O tom, čo sa tu stalo,
som nevedela. Ja som bola v kon−
takte s priateľom. Písali sme si
SMS−ky a zvykli sme si aj volať.
Poslednú správu som však dosta−
la ešte 16. 4., kde mi písal, že  "...bo−
jím sa, že nás niekto nahlási na
sociálku a budeme mať problé−
my." A potom sa už neozval. Ešte
som si myslela, že nemáme elek−
triku a že si nevie nabiť telefón.
Ale stále som mala nepríjemný
pocit a keď som dostala prvú zá−
lohu, hneď som prišla domov. 

Už vo vchode mi susedia pove−
dali čo sa stalo. Tak som išla na
políciu, kde ma informovali iba
približne o týchto udalostiach a i−
šla som na sociálku. Bol však ne−
stránkový deň − štvrtok. Tak som
musela ísť za priateľom do R.
Soboty, pretože mal kľúče od bytu.
Naše stretnutie bolo veľmi dojem−
né. Obaja sme plakali a on mi
pritom rozprával, čo sa vlastne
stalo. Odvtedy sme tu v byte a ne−
vieme sa z toho spamätať." 

lViete kde sú momentálne va−
še deti? 

Martina: "Ako mi povedali, sú v
profesionálnej rodine. Telefonicky
sme si dohodli stretnutie. Mali by
ich priviesť do krízového centra a

tam sa s nimi môžeme obaja stret−
núť. Veľmi ich chcem vidieť, i keď
neviem ako to zvládnem. A ako to
zvládnu ony. Najstaršia dcérka je
taká spoločenská, tá to hádam
zatiaľ najlepšie znáša. Ale syn bol
veľmi viazaný na mňa a potom
na priateľa. Ten to asi najhoršie
znáša. Najmenšia dcérka to za−
tiaľ hádam ešte príliš nevníma."  

lChýbajú vám?
Martina: "Ježiši! To sa nedá ani o−
písať. Stále len plačem. Snažím
sa dostať ich späť. Na to ale v pr−
vom rade potrebujeme bývanie. Aj
som už obvolala niektoré ponuky
na prenájom tu v okolí, ale nič
som zatiaľ nenašla. A pritom
mám na to už iba necelé 3 mesia−
ce. Túto lehotu určil súd a po 3
mesiacoch ich potom dajú do sta−
rostlivosti v detskom domove. A
odtiaľ ich už iba ťažko dostanem
naspäť." 

l Máte pracovnú zmluvu v Če−
chách, vrátite sa tam pracovať? 
Martina: "No už asi nie. Pracovnú
zmluvu musím zrušiť. Deti si ne−
môžem zobrať do zahraničia a
priateľovi už teraz deti nezveria
do starostlivosti.
Povedali mi, že aj
keď nám vrátia
deti, tak iba do
mojej starostlivos−
ti." 

l Tu v okolí sa
vám nepodarilo
nájsť robotu? 
Martina: "Veru
nie. Ja som bola
na materskej a
priateľ zháňal ro−
botu, ale nezohnal
si tu nikde robo−
tu." 

Ladislav (31):
"Pred tým som
pracoval v jednej
fabrike tu vo V.
Krtíši, ale odišiel
som kvôli tomu, že
chlapec bol po−
merne často chorý
a kým manželka
bola s ním aj v ne−
mocnici, ja som
bol doma s diev−
čaťom. Teraz som
si hľadal robotu
aj vo V. Krtíši, M.
Kameni, Lučenci.

Všade mi povedali, že mi zavola−
jú, ale nikto mi nevolal." 

lAká je momentálne vaša finan−
čná situácia, koľko dlhujete? 

Martina: "Momentálne máme
dlh na nájomnom takmer 2 500,−
eur a banke dlhujeme približne 1
500,− eur na hypotekárnom úvere.
Banka preto na tento byt uvalila
exekúciu. Je už aj vyhlásená
dražba na tento byt." 

lNemá vám kto pomôcť, naprí−
klad rodina? 
Martina: "Priateľ tu má rodinu,
matku, súrodencov, ale o tom ani
nerozmýšľame. Veď tým, že tam i−
šiel, sa to prakticky všetko začalo.
Mne otec zomrel a matka je alko−
holička, tam to vôbec neprichá−
dza do úvahy. Brat má už tiež svo−
ju rodinu, priateľku, dieťa. Inú
rodinu nemáme. Nemá nám kto
pomôcť." 
Všetko úsilie zabezpečiť vyhovu−

júce podmienky pre zdravý vývin
detí ostáva naozaj iba na rodi−
čoch. Aj keď hlavne na matke,
ktorá sa už snažila situáciu riešiť.
Aj keď sa mnohí čudovali, ako
môže opustiť 3 maloleté deti, uro−
bila to, ako nám povedala, z lásky
k ním. Aby pre ne zabezpečila čo
najlepšie podmienky na šťastné
detstvo spolu so svojim otcom a
matkou. Či sa tento jej pokus na−
ozaj skončí tým, že o deti rodina
príde, alebo či sa nájde niekto, kto
by im aspoň zo začiatku pomohol,
vás budeme informovať.

−P. GAŠPAROVIČ −

Chcela zabezpečiť rodinu, príde o deti? 
Pre všetkých je ťažké, ak sa odoberú maloleté deti od svojich biologických rodičov a, aj keď iba do−

časne, umiestnia do sociálneho zariadenia. Robí sa to však po pozornom zvážení všetkých možností a
v čo najlepšom záujme pre potreby detí. Tak tomu bolo aj v prípade troch maloletých detí, o ktorom
sme vás informovali v čísle 17, vydaného 28. 4. 2014. Deti ostali na určitý čas samé s otcom a ten sta−
rostlivosť o ne nezvládol. Na základe rozhodnutia súdu boli deti dočasne umiestnené v krízovom cen−
tre. Ako sme vás informovali, matka odišla za prácou do Čiech. Ako sa ďalej vyvíjala táto situácia a či
sa matka ozvala Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu sociálnoprávnej ochrany deti a det−
skej kurately vo V. Krtíši, sme sa po približne týždni, od umiestnenia detí do krízového centra, spýtali
vedúceho tohto oddelenia Bc. Ľuboša Berkyho: 

Počas rozhovoru Martinine
myšlienky často zalietali

k jej deťom

Spoločným úsilím sa hádam podarí Martine
a Ladislavovi vytvoriť také podmienky, aby im
deti vrátili
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ajvýznamnejšia divadelná
udalosť roka na Kysuciach,
už 47. ročník Palárikovej

Rakovej, sa konal od 23. do 28. 4.
2014. Táto národná súťažná pre−
hliadka ochotníckych divadel−
ných súborov s inscenáciami pô−
vodnej slovenskej dramatickej
tvorby, je úzko spätá s osobnos−
ťou významného národného de−
jateľa, dramatika, katolíckeho
kňaza, novinára a politika, ky−
suckého rodáka Jána Palárika. 

Porota v tomto roku vybrala
spomedzi 17 prihlásených diva−
delných súborov na súťažnú pre−
hliadku 6 a medzi nimi i Divadlo
bez groša z V. Krtíša s hrou
Matka od Júliusa Barča−Ivana v
réžii Mgr. art. Cyrila Páriša.
Okrem súťažných súborov sa
predstavilo i 5 pohostinných sú−
borov a celkovo tak počas 5 festi−
valových dní bolo na Kysuciach
spolu 16 predstavení, takmer 150
účinkujúcich, vyše 5000 divákov,
herci, režiséri, dramaturgovia,
scénografi, divadelní histori−
ci, zástupcovia médií, vzácni
hostia z Kysúc, Slovenska i za−
hraničia. 

Medzi súťažiacimi ochotníc−
kymi divadlami sa nestratili
ani Veľkokrtíšania a prekva−
pili samotných organizátorov
i odbornú porotu, v ktorej bo−
li − predseda Peter Kováč, dra−
maturg, Činohry SND
Bratislava, Jaroslav Valek,
scénograf, Štátnej opery B.
Bystrica, Róbert Mankovecký,
dramaturg, Slovenského ko−
morného divadla Martin,
Anton Šulík, divadelný reži−
sér a riaditeľ,  Mestského di−
vadla Žilina a Ján Dobrík, he−
rec, Mestského divadla Žilina.

Ako nováčik na tomto celo−
slovenskom festivale získalo

DBG s hrou Matka    2. miesto −
diplom,  striebornú medailu
Jána Palárika a finančnú cenu
Mesta Čadca. V rámci individu−
álnych ocenení získala Mgr.
Lenka Stanková za úlohu matky
striebornú Palárikovu medailu a
cenu starostu obce Raková
za najlepší herecký vý−
kon

Zlatú medailu Jána
Palárika, 1. miesto  a fi−
nančnú cenu obce
Raková získal Divadelný
súbor mesta Brezno za
inscenáciu hry Dany
Turanskej Staroba a
Striebornú medailu J.
Palárika a finančnú ce−
nu mesta Čadca udelila
festivalová porota podľa
riaditeľky Kysuckého
kultúrneho strediska
(KKS) v Čadci Silvii
Petrekovej Divadlu bez
groša z Veľkého Krtíša za

inscenáciu hry Júliusa Barča−
Ivana Matka. Bronzovú medailu
J. Palárika, 3. miesto a finančnú
cenu KKS v Čadci získalo
Ružomberské neprofesionálne
divadlo RosaThea za inscenáciu
hry Zuzy Ferenczovej
Babyboom.

Odborná porota bola milo pre−
kvapená výkonom divadla z V.
Krtíša a jej hodnotenie sa dobre

počúvalo: "Príjemným pre−
kvapením súťažnej časti
prehliadky bolo vystúpenie
Divadla bez groša z
Veľkého Krtíša, ktoré sa
predstavilo textom, ktorý už
dnes možno považovať za
slovenskú klasiku, drámou
Júliusa Barča − Ivana
Matka. I napriek krátkej
histórii tohto divadla a mi−
nimálnym skúsenostiam,
prezentovalo veľkokrtíšske
divadlo zrelý divadelný
tvar, postavený na výraznej
javiskovej metafore a kon−
centrovaných hereckých vý−
konoch. Barčov text insce−
nátori upravili, pripísali
postavy alter ega synov.

Táto úprava dodala Barčovmu
pôvodnému textu nový autorsko −
inscenačný rozmer. Oceňujeme
herecký výkon hlavnej predstavi−
teľky matky Lenky Stankovej i
stvárnenie postáv jej synov v po−
daní Rada Sýkoru a Miloša
Vargu. Mladý režisér Cyril Páriš
predznačuje nástup mladej ná−
dejnej a divadelne poučenej ge−
nerácie divadelných tvorcov, s
kultivovanou javiskovou výpove−
ďou."

Veľmi príjemne sa počúvalo
aktérom aj tvorcom aj hod−
notenie odbornej poroty k
predstaveniu drámy Zo živo−
ta hmyzu od bratov Jozefa a
Karola Čapkovcov, v réžii a
úprave Mgr. art. Cyrila
Páriša, ktorým sa Divadlo
bez groša prezentovalo 1. 5.
na krajskej prehliadke divad−
la dospelých a mládeže v
Tisovci na 40. ročníku
Zochovho Tisovca. 
Ako povedali členovia poro−

ty, je to niečo nové na ochot−
níckej scéne − prakticky pes−
trá šou, na ktorej sa bavili.
Páčili sa im kostýmy, scéna,

hudba, choreografia i herecké
stvárnenie jednotlivých chrobá−
kov. Samozrejme, že sa nájdu aj
niektoré nedostatky, ktoré poro−
ta označila i niektoré, o ktorých
vedia samotní členovia divadla
(napríklad scény s tulákom, zá−
verečné scény mravcov), ale tie
sa dostatočným skúšaním dajú
odstrániť. 

Predsedkyňa poroty PhDr.
Elena Knopová, PhD., spolu s
členmi, divadelníkmi Karolom
Horváthom i Miroslavom
Dachom, napokon spomedzi 16
divadiel a približne 180 účinku−
júcich na prvé miesto určila
Divadlo z Brezna s hrou Staroba.
Víťaz krajskej prehliadky postu−
puje súčasne na celoslovenskú
prehliadku EXIT 2014 v Levoči.
Na druhom mieste skončili diva−
delníci z Rimavskej Píly s hrou
Kúštik šťastia s návrhom na po−
stup na celoslovenskú prehliad−
ku EXIT 2014 v Levoči a na 3.
mieste Divadlo bez groša z V.
Krtíša s návrhom na postup na
celoslovenskú prehliadku EXIT
2014 v Levoči. Veľkokrtíšania zís−
kali aj ďalšie ocenenie, resp.
Bianka Kollová − za návrh kostý−
mov v hre Zo života hmyzu.  

Gratulujeme a držíme palce,
aby výberová komisia celoštát−
nej prehliadky medzi súťažia−
cich na EXIT do Levoče, ktorý
bude 20. − 22. 6. 2014, vybrala aj
Divadlo bez groša a ich spraco−
vanie hry Zo života hmyzu. 

−red−

Foto 1: 

Foto2: 
foto 3: 

[13:14] PETER:
fotografie z hmyzu: Patrik
Madlenak

Divadlo bez groša znovu zabodovalo

Po vystúpení v Čadci bol spokojný režisér (v pokľaku vpravo) i účinkujúci ochotníci

Aj takto sa ihrajú motýle na lúke

Guľôčka alebo záclonky? 
Každý má svoje priority

Matka zaujala porotu 
i divákov na Kysuciach  

Chrobáci sa 
rozliezli do sveta

N
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lMédiá sa snažia ľuďom vnútiť
predstavu, že práca v Európ−
skom parlamente je len dobre
platený výlet, vy však viete, že
ak majú za človekom zostať vý−
sledky, ktoré jeho krajanom po−
môžu, je to niečo ako rehoľa?
Prečo ste sa teda rozhodli kan−
didovať?
− Nikdy som nemal politické

ambície, preto keď prišlo oslove−
nie vstúpiť do verejného života,
mal som v úmysle odmietnuť.
No potom mi začala ako chro−
bák v hlave vŕtať myšlienka:
Ako sa raz mojim deťom po−
zriem do očí pri ich otázke, čo
som robil, keď bola šanca zme−
niť niečo k lepšiemu. Toto plati−
lo pri každej výzve, ktorú predo
mňa život postavil. Aj tej, ktorá
prišla po vstupe Slovenska do
Európskej únie, keď som prijal
prvýkrát ponuku zastupovať
Slovákov na pôde Európskeho
parlamentu a získal vo voľbách
na to aj ich dôveru. A dnes, vo
chvíli, keď Slovákov ohrozuje
nezamestnanosť a zlá sociálna
situácia, by bolo nezodpovedné
odísť od nedokončenej práce.
Preto som sa rozhodol znovu
získať dôveru Slovákov, aby
som v službe pre nich mohol po−
kračovať, a to kandidovaním za
Kresťanskodemokratické hnu−
tie, na kandidátke ktorého sa u−
chádzam o hlasy voličov z dru−
hého miesta.
lUž ste naznačili, kde nás tlačí
topánka. Čo je potrebné urobiť,
aby sa to zmenilo?
− Ako si mnohí uvedomujú, ča−

ká nás veľký zápas o rodinu, o
jej ochranu, ale aj podporu, už
aj preto, že neudržateľne klesá
pôrodnosť v celej Európe, vráta−
ne Slovenska. Rodiny sú ohroze−
né nezamestnanosťou, v mno−
hých regiónoch navyše aj níz−
kou perspektívou vyriešenia tej−

to situácie. Riešením je pritom
jednoduchá rovnica − budúc−
nosť Európy a nás v nej je súč−
tom ekonomicky silnej rodiny,
ktorá má dôstojné životné pod−
mienky na to, aby sa mohla tešiť
z každého daru života a vše−
strannej podpory spoločnosti
pri starostlivosti o deti. Chcem
sa preto zasadzovať za oveľa
väčšiu podporu rodiny, a to
priamu, ako aj nepriamu − súvi−
siacu so zlepšením ekonomickej
situácie v spoločnosti, ktorá by
rodinám cez rast zamestnanosti
zabezpečila dôstojnú životnú ú−
roveň. 
lMôžete to rozmeniť na drobné
a povedať, čo konkrétne máte v
pláne?
− Dlhodobo na európskej úrovni
presadzujem napríklad myš−
lienku novej stratégie Európskej
únie pre oblasť Karpát. Tá by
mohla byť zdrojom významnej
pomoci krajinám, ktoré pohorie
pokrýva, pričom na Slovensku
ide o významnú časť štátu. Rád
by som dotiahol toto snaženie do
úspešného konca, pretože je šan−
cou priniesť cez nové pracovné
miesta a naštartovanie ekono−
miky regiónu ľuďom zlepšenie
ich životov a situácie ich rodín. 
Je naozaj šanca, že sa vám to
podarí presadiť? Veď ste iba
jedným z viac ako sedemsto eu−
roposlancov? Na prvý pohľad je
to menej ako kvapka v mori...
To sa zdá len na prvý pohľad.
Každý z nás pri presadzovaní
záujmov svojej krajiny hľadá
spojencov vo svojich politických
frakciách, a to už je mohutná si−
la, keďže napríklad Európska
ľudová strana, ktorej som v eu−
roparlamente členom, je tam
najväčšia politická skupina.
Dôkazom toho, že aj malá kraji−
na môže presadiť svoje záujmy,
je napríklad to, že sa nám po−

darilo získať podporu na od−
hlasovanie dlhšieho času na
čerpanie prostriedkov z euro−
fondov práve pre našu krajinu.
Sú to totiž peniaze, ktoré môžu
významne zlepšiť životné pod−
mienky ľudí na Slovensku, ak
ich dokážeme rozumne a správ−
ne využiť. Treba však pripome−
núť, že v európskej politike viac
ako inde platí, koľko jazykov
vieš, toľkokrát si pre svojich
krajanov prospešným politi−
kom. To, čo sa totiž dá
Slovákom po slovensky sľúbiť,
sa v Bruseli bez znalosti reči ne−
dá splniť, pretože dohodnúť sa
môžete len s niekým, komu ro−
zumiete a kto rozumie vám. V
tomto v prospech Slovákov vy−
užívam moju plynulú znalosť
francúzštiny i angličtiny, ako aj
zahraničné diplomatické skúse−
nosti.
lJe vidieť, že situáciu a problé−
my rodín poznáte, sám ju totiž
máte. Aká je?

− S manželkou Elenkou, ktorá
je lekárka, máme štyri deti,
troch synov a druhú v poradí
ťažko mentálne postihnutú
dcérku. Dnes, keď už sú všetky
naše deti dospelé, nemôžem po−
vedať nič iné, len, že som na
všetky svoje štyri deti hrdý. Zo
synov vyrástli úspešní mladí
muži a na svojej dcére obdivu−
jem, že nech jej život diagnóza
akokoľvek uzatvára pred sve−
tom, stále si v ňom chráni lásku
k nám. 
lSám teda vydávate svedectvo,
že každé dieťa je pre rodiča dar.
Na to Európa akoby zabúdala.
Dá sa to zmeniť? 

− Je veľmi dôležité, aby v
Európskom parlamente mala v
novom volebnom období čo naj−
viac zástancov ochrana života,
rodiny a tradičných hodnôt, na
ktorých bola Európska únia pri

svojom založení postavená.
Tieto voľby sú preto z hľadiska
budúcnosti mimoriadne dôleži−
té. Každý jeden Slovák má v ru−
kách budúcnosť, každý jeden
môže ukázať, že je naozaj za o−
chranu hodnôt, za život a rodi−
nu, a to nielen slovami, ale aj
skutkami.
lTo, ako vidíte budúcnosť ro−

diny v Európe, je jasné. Ako
však vidíte miesto Slovenska v
nej? Aké by malo byť? 
− Ako dôveryhodnej a rešpekto−

vanej krajiny, ktorá dokáže byť
otvorená iným, no zároveň si do−
káže obhájiť svoje hodnoty. Ale
tejto odpovedi musí predchá−
dzať zodpovedanie inej otázky −
aké musí byť Slovensko, aby v o−
čiach európskych partnerov bo−
lo takto brané. Mám pred očami
náš štátny znak. Národné troj−
vršie sme síce úspešne na mape
Európy obhájili, ale čo ten dvoj−
kríž? Stojí tam ešte naozaj alebo
už len v znaku? Keď ide o obra−
nu manželstva, podporu rodiny,
ochranu nenarodených detí a
podobne. Dôležité je uvedomiť
si, že ak necháme spadnúť dvoj−
kríž, je len otázkou času, kedy
prídeme o trojvršie, a teda o sa−
mých seba v Európskej únii. 

− R − 

Europoslanec Miroslav Mikolášik : 
„Chcem dať rodinám dôstojnú životnú úroveň“

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO VÁS POZÝVA NA 

smutno − smiešnu 
komédiu Radošinského 

naivného divadla
POLOOBLAČNO,POLOOBLAČNO,

dňa 19. júna 2014 o 19:00 hod. 
do Kultúrneho domu vo 

V. Krtíši.Vstupné v predpredaji 
10 eur je v Mestskom kultúrnom
stredisku vo Veľkom Krtíši počas 

pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. 
( č. t. 047 / 48 313 76 ). 
V deň predstavenia 
sa zvyšuje na 12 eur.

Knižnica 
v piatok zatvorená
Vážení čitatelia,
dovoľujeme si Vás upozorniť,
že dňa 9. mája 2014 (piatok)
bude Hontiansko − novohradská
knižnica A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši  

Z A T V O R E N Á.
Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Danka Šagiová
vedúca knižnično − 

informačných služieb

Europoslanec 
MIROSLAV MIKOLÁŠIK
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Fyzické jednotné kontaktné
miesto vzniklo 1. októbra 2007,
prostredníctvom ktorého je
možné vybaviť všetky povinné
administratívne úkony súvi−
siace so začiatkom podnika−
nia a niektoré úkony súvisiace
s podnikateľskou činnosťou
na jednom mieste (napr. ohlá−
siť živnosť, požiadať o zápis do
obchodného registra, prihlásiť
sa do systému povinného
zdravotného poistenia, ozná−
miť zmeny, ukončiť podnika−
nie a pod.). Okrem týchto slu−
žieb poskytuje JKM aj podrob−
né informácie týkajúce sa
vzniku oprávnenia na podni−
kanie a od 1. júna 2010 spro−
stredkujú aj vznik oprávnenia
na podnikanie podľa vybra−

ných osobitných predpisov
(napr. advokáti, mediátori, da−
ňoví poradcovia, audítori,
správcovia, znalci, tlmočníci,
prekladatelia, autorizovaní
geodeti a kartografi, architek−
ti a pod.). Novelou živnosten−
ského zákona po 1. 6. 2010 do−
šlo k zjednodušeniu procesov
napr. všetky živnosti sú ohla−
sovacími živnosťami, ktoré sa
členia na: voľné, remeselné a
viazané. Živnostenské listy na−
hradili zjednodušené a forma−
lizované osvedčenia o živnos−
tenskom oprávnení, na jed−
nom osvedčení je uvedených
viac predmetov podnikania,
správny poplatok sa vyberá za
každý z nich (napr. vydanie
osvedčenia o živnostenskom

oprávnení na každú voľnú živ−
nosť 5 eur, na každú remeselnú
alebo viazanú živnosť 15 eur), o
výpis zo živnostenského regis−
tra si podnikateľ môže požia−
dať na ktoromkoľvek živnos−
tenskom úrade v rámci SR. Od
1. 12. 2011 došlo k nepriamej
novelizácii živnostenského zá−
kona, kde najzásadnejšou
zmenou bolo skrátenie lehoty
na vydanie osvedčenia o živ−
nostenskom oprávnení z pô−
vodných piatich dní na tri dni
odo dňa, keď ohlásenie živnos−
ti a výpisy z registra trestov
boli živnostenskému úradu
doručené. Ďalšou zmenou je,
že zahraničné osoby si môžu
vybaviť živnostenské     opráv−
nenie na ktoromkoľvek prvo−
stupňovom živnostenskom ú−
rade podľa adresy miesta čin−
nosti podniku alebo organi−
začnej zložky podniku zahra−
ničnej osoby. Ďalej je možné
vybaviť osvedčenie o povahe a
dĺžke praxe, ktoré sú živnos−
ťou, potvrdenie o tom, že po−
skytovanie služieb na základe
živnostenského oprávnenia
nie je obmedzené alebo zaká−
zané, potvrdenie o prijatí o−
známenia o cezhraničnom po−
skytovaní služieb na území
SR, údaje, ktoré sa zapisujú do
obchodného registra nebudú
predmetom osobitnej oznamo−
vacej povinnosti voči živnos−
tenským úradom. Od 1. januá−
ra 2012 funguje aj jedno elek−
tronické JKM, ktoré poskytuje
podrobné informácie o pod−
mienkach vstupu do podnika−
nia pre jednotlivé služby zahr−
nuté v smernici o službách a u−
možňuje elektronicky požia−
dať o vznik oprávnenia na
podnikanie prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej
správy SR

( w w w . s l o v e n s k o . s k ) .
Elektronické JKM je miesto,
kde podnikateľ získa informá−
cie súvisiace so začiatkom
podnikania, a kde prostred−
níctvom on−line formulárov
môže požiadať o vznik opráv−
nenia na podnikanie. Správne
poplatky sa nevyberajú, ak sa
úkony vykonávajú na základe
podania predloženého elek−
tronickými prostriedkami a
podpísané elektronickým pod−
pisom podľa osobitného záko−
na (napr. vydanie osvedčenia
o živnostenskom oprávnení na
voľnú živnosť, výpis z verejnej
časti na jedného podnikateľa,
vydanie prehľadu údajov zapí−
saných v živnostenskom regis−
tri, vykonanie zmien v osved−
čení o živnostenskom opráv−
není, vydanie potvrdenia o
tom, že v živnostenskom regis−
tri nie je zápis a vydanie do−
kladu o tom, že poskytovanie
služieb na základe živnosten−
ského oprávnenia nie je obme−
dzené alebo zakázané).         V
ostatných prípadoch pri      e−
lektronickom podaní je správ−
ny poplatok znížený o 50%
(napr. vydanie osvedčenia na
remeselnú alebo viazanú živ−
nosť 7,50 eur, oznámenie o po−
zastavení prevádzkovania živ−
nosti alebo o zmene doby po−
zastavenie prevádzkovania
živnosti 2 eurá).  

Začínajúcim podnikateľom pomôže 
odbor živnostenského podnikania

Ing. Michaela Činčurová, 
vedúca odboru živnostenského

podnikania

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravujePodmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskoršíchzákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Vecne príslušným orgánom pre výkon štátnej správy na úseku živnostenskéhopredpisov. Vecne príslušným orgánom pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského
podnikania je Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania.  Riadi hopodnikania je Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania.  Riadi ho
Ing. Michaela Činčurová. Odbor zabezpečuje činnosti na úseku živnostenskej registrácieIng. Michaela Činčurová. Odbor zabezpečuje činnosti na úseku živnostenskej registrácie
počas úradných hodín: pondelok, utorok a štvrtok od  8.00 − 15.00 hod., v stredu od 8.00 − 17.00počas úradných hodín: pondelok, utorok a štvrtok od  8.00 − 15.00 hod., v stredu od 8.00 − 17.00
hod. a piatok od 8.00 − 14.00 hod. (Činnosti na úseku živnostenskej kontroly od 1. 10. 2013 zahod. a piatok od 8.00 − 14.00 hod. (Činnosti na úseku živnostenskej kontroly od 1. 10. 2013 za−−
bezpečuje Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania) a vykonáva aj úbezpečuje Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania) a vykonáva aj ú−−
lohy jednotného kontaktného miesta (JKM).lohy jednotného kontaktného miesta (JKM).

Na území SR je možné aj cezhraničné poskytovanie služieb, a to ako
dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia
udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený.
Príkladom cezhraničného poskytovania služieb môže byť situácia,
ak napríklad český podnikateľ, ktorý ma vydané oprávnenie na pod−
nikanie v oblasti stavebníctva, získa jednorazovú zákazku na vý−
stavbu obytného domu na území SR.  

Mgr. JOZEF CUPER, prednosta Okresného úradu
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POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ 
PREDPOKLADY PRE UCHÁDZAČOV:

− odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná 
pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

− najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
− znalosť príslušnej legislatívy,
− komunikatívnosť,
− riadiace a organizačné schopnosti,
− osobné a morálne predpoklady,
− zdravotná spôsobilosť na prácu,
− spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
− práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, 

PowerPoint a iné.).

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK 
PREDKLADÁ DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

− prihláška do výberového konania,
− profesijný životopis,   − overené kópie dokladov o vzdelaní,
− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace,
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
− písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú  školu,
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 12.06.2014, na adresu:
Obecný úrad Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189, 991
07 Slovenské Ďarmoty

Obálku označte: "Výberové konanie − riaditeľ MŠ −  Neotvárať"
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť

do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a
miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ 
PREDPOKLADY PRE UCHÁDZAČOV:
−  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné 

školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009    
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé    
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,   − najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

− absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných       
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).     

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
− znalosť príslušnej legislatívy,   − komunikatívnosť,
− riadiace a organizačné schopnosti,   − osobné a morálne 
predpoklady,   − zdravotná spôsobilosť na prácu,    − spôsobilosť 
používať slovenský jazyk v úradnom styku,   − práca s počítačom 
(práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK 
PREDKLADÁ DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

− prihláška do výberového konania,   − profesijný životopis,
− overené kópie dokladov o vzdelaní,
− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace,

− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
− písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 12.06.2014 na adresu:
Obecný úrad Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189,
991 07 Slovenské Ďarmoty
Obálku označte: "Výberové konanie − riaditeľ ZŠ − Neotvárať"
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a
miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Zriaďovateľ : Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189, 991 07 Slov. Ďarmoty
Tel./fax.: 0474894201, e−mail: ocuonves@gmail.com, info@opatovskanovaves.sk

Zriaďovateľ : Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 189, 991 07 Slov. Ďarmoty
Tel./fax.: 0474894201, e−mail: ocuonves@gmail.com, info@opatovskanovaves.sk

VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA/−KY  MATERSKEJ ŠKOLY V OPATOVSKEJ NOVEJ VSI

NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA/−KY  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY V OPATOVSKEJ NOVEJ VSI

V Opatovskej  Novej Vsi,  dňa 7. 5. 2014     László Jámbor,  starosta obce 

V Opatovskej  Novej Vsi,  dňa 7. 5. 2014     László Jámbor,  starosta obce 
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0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

RÝCHLA
PÔŽIČKA

N O V I N K A !N O V I N K A !
ŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANETŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANET

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. 

CENY OD CENY OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY

P r o g r a m :
ll 15. máj 2014  Dolná Strehová:  15. máj 2014  Dolná Strehová: Rod Madáčovcov z Dolnej
Strehovej a jeho literárne osobnosti.  Spomienkové podujatie
pri príležitosti jubileí spisovateľa  I.  Madácha (21.1.1823 −
5.10.1864)

ll 18. máj 2014  Veľký Krtíš:  18. máj 2014  Veľký Krtíš: *  9. 30 hod.  Slávnostné služ−
by Božie v ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši  *    Položenie ky−
tice k pamätnej tabuli  A. H. Škultétyho  *   Vystúpenie spe−
váckeho zboru  Nádej a  výber z tvorby A. H. Škultétyho   *
Návšteva pamätnej izby A. H. Škultétyho 

ll 20. jún 2014  Veľký Krtíš      20. jún 2014  Veľký Krtíš     
Akadémia Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

ll október 2014 Veľký Krtíš október 2014 Veľký Krtíš
Škultétyho Rečňovanky − 23. ročník celoslovenskej súťaže
v literárnej tvorbe žiakov 

Podujatia  sa realizujú s finančnou podporou 
Mesta Veľký Krtíš, Spoločnosti A. H. Škultétyho,

Matice slovenskej  a Banskobystrického samosprávneho
kraja, Mediálny partner Pokrok

MAROŠ MAJOROŠ: CHIROPRAKTIK, MASÉR, 
REIKI TERAPEUT S 19 − ROČNOU PRAXOU. 

ODBLOKOVANIE CHRBTICE A KĹBOV, MASÁŽE CELÉHO 
TELA, LIEČEBNÝ TELOCVIK − 

PONDELOK AŽ NEDEĽA 
NA OBJEDNÁVKU. INF.: REGENERAČNÉ 

CENTRUM TvojDobrýPocit, NEMOCNIČNÁ 757,
V. KRTÍŠ, TEL.: 0948 495 264, 

www.tvojdobrypocit.sk np − 335

Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho, Matica slovenská, Mesto Veľký Krtíš,   
MV SR Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Veľký Krtíš, SNM Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku v Dolnej Strehovej, BBSK − Hontiansko−novohradská knižnica A. H. Škultétyho, 

BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko,    
Gymnázium A. H. Škultétyho a Evanjelická cirkev, a. v.,  vo Veľkom Krtíši Vás pozývajú na

Dni  Augusta  Horislava  Škultétyho 2014
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Vtedy, v takýchto čarovných
okamihoch si viac vážime sku−
točnú hodnotu ľudí aj vecí. To sú
tie chvíle, ktoré by nás mali v
rýchlom životom tempe trošku
zastaviť a prinútiť k zamysleniu.
O tom, že by sme tu neboli bez
našich predkov. Bez tých, ktorí
celé dni tvrdo pracovali na svo−
jich roličkách − "škvarkách", a po
večeroch  pri petrolejke muži o−
pravovali hrable a kosy a ženy
zhrbené "sliepňali" nad výšivkou

či paličkovanou čipkou pri pre−
krásnych ručných prácach, kto−
ré tu  po nich zostalo ako vzácne
dedičstvo. Aj po rokoch obdivu−
jeme nádherné vyšívané kroje,
"hekľované" (háčkované) dečky
a obrúsky, obrusy vyšívané oby−
čajnou či krivou ihlou, ale aj iné
ozdobné veci a predmety dennej
spotreby, ktoré skrášľovali ich
skromné príbytky. Pri objavova−
ní a obdivovaní týchto krás si
viac uvedomujeme súčasný
chvat, nezmyselné náhlenie za
niečím, čo sa nám rozplynie a na
"prach obráti". Človek musí zjesť
veľa chleba, zarobiť a minúť veľa
peňazí, aby si uvedomil, že nie
honosné vily, drahé autá, či zlaté
šperky majú skutočnú hodnotu,
ale vzácne a neopakovateľné
chvíle s našimi blízkymi, s naši−
mi mamami a starými mamami.
Spomienky na ne si navždy u−
chováme vo svojich srdciach a
mysliach len vtedy, ak to vzácne,
čo naši predkovia vedia, chcú a
môžu nám odovzdať, a my vie−
me, chceme prijať a zachováme
zase pre budúce generácie.  

Odev a oblečenie je jedným z
primárnych a podstatných pre−
javov kultúry ľudstva. Forma a
štruktúra odevu vždy reagovala
na ekonomické, spoločenské a
kultúrne podmienky jednotli−
vých národov. Na vznik a vývoj
ľudového odevu na Slovensku
vplývali geografické aj klimatic−

ké podmienky. Okrem ochran−
nej funkcie spĺňal odev i znako−
vú funkciu. Stal sa identifikáci−
ou nositeľa, určitým druhom ne−
verbálnej komunikácie medzi
spoločenstvom obyvateľov.
Podľa odevu ľudia vedeli, z kto−
rej lokality nositeľ pochádzal,
akú mal profesiu, národnosť, a−
kého bol vierovyznania, k akej
sociálnej vrstve patril − skrátka
aký  mal sociálny status. Na za−
čiatku 18. stor., keď už bolo úze−
mie súčasného Slovenska vcel−
ku dobre osídlené − mestá, obce a
dediny vybudované, obchod a
remeslá fungovali a vzájomne sa
potrebovali, ak nie rovno prepá−
jali. Poľnohospodárstvo, chov
dobytka a ovčiarstvo prospero−
valo nielen podľa šikovnosti hos−
podára ale aj prajnosti počasia.
Migrujúci remeselníci ako mu−
rári, drotári, stavitelia alebo
službu končiaci vojenskí vyslú−
žilci, vracajúci sa domov, priná−
šali nové pohľady na svet, tech−
nické a technologické vymože−
nosti, ale hlavne pestrú paletu
vzorov, motívov, námetov a ma−

teriálov, ktoré sa vďaka šikov−
ným rukám dievčat a žien meni−
li na dokonalé výtvarné skvosty.
Zhotovitelia krojov, hlavne ženy
sa pretekali, aby sebe a svojim
milým urobili a vyšili čo najkraj−
ší kroj. Aj to bolo hnacou silou
pri vytváraní ľudového odevu a
vytváral sa neopakovateľný,
nádherný a jedinečný folklór. V
každom kraji alebo regióne je
niekoľko krojových celkov,
ktoré sú znásobené slávnost−
ným, pracovným, zimným a let−
ným, stavovským a spoločen−
ským rozdielom. 

Na ľudovom slovenskom odeve
sa uchovali archaické prvky vý−
vojovo starších odevných foriem
ale súčasne vedeli jeho tvorcovia
transformovať niektoré detaily z
módy jednotlivých období. V ľu−
dovom odeve sa stretávame s
prvkami zavinovacieho odevné−

ho typu, ozdobený ornamentál−
nymi výšivkami. Čepce, živôtiky
a rukávce majú stopy módy ba−
roka, rokoka a biedermeieru.
Pre určenie pôvodu jednotli−
vých odevných variantov bola
dôležitá výzdoba − techniky, u−
miestnenie, celková kompozícia
či motívy výzdoby − výšivka ale
aj paličkovaná čipka. 

Nosenie tradičného odevu na
Slovensku pozvoľna zaniká od
polovice 19. stor. Niektoré odev−
né súčiastky sa začali nahrádzať
mestskými, až sa postupne pre−
šlo k mestskému odievaniu. V
niektorých oblastiach nosenie
ľudového odevu, prípadne nie−

ktorých súčiastok pretrvalo až
do polovice 20. stor. Dnes sa už
bežne kroje nenosia, sú však ne−
odmysliteľnou súčasťou folklór−
nych festivalov, mnohých sviat−
kov a slávností. Uplatňujú sa
ako javiskové oblečenie pre folk−
lórne skupiny a súbory. Ľudový
odev ostáva stálym zdrojom in−
špirácie pre neprofesionálnych i
profesionálnych tvorcov, odev−
ných a textilných výtvarníkov,
dizajnérov. V okresoch Veľký
Krtíš, Detva a Zvolen sú dodnes
dediny a lazy, kde sa ešte ľudový
kroj nosí − buď bežne alebo v
sviatočných chvíľach, ale pre−
dovšetkým na rôznych obec−
ných a folklórnych slávnostiach:
v Hrušove na Hontianskej pará−
de, v Príbelciach, Plachtinciach
a inde. 

Zmeny po 2. sv. vojne presunu−
li záujem o ľudovú kultúru na
vedecké inštitúcie, ľudové ume−
lecké kolektívy a folklórne súbo−
ry. Organizovali sa slávnosti a
festivaly a kroje z každodenného
života ustupujú. O ľudovú kultú−
ru prejavujú záujem etnografo−
via, historici umenia, výtvarníci
a pod. Majster fotoaparátu a ma−
liarskeho štetca Karol Plicka na
adresu ľudového kroja povedal:
"Kroj považujem za výsostne u−
melecké dielo, v tradičnej kultú−
re rovnako dôležité ako ľudová
architektúra, pieseň, rozprávka.
Kroje tvorili a zdokonaľovali ce−
lé generácie ľudových umelcov,
až nadobudli svoju vrcholnú for−
mu, s akou som sa stretol po pr−
vej svetovej vojne.  

(Pokračovanie na str. 11)

O dôležitosti a vážnosti ľudového kroja napovedá aj to, že podľa protokolu je uznaný ako rovnocenný 
s večernou slávnostnou róbou. Ani v najdrahšom značkovom tričku nemôžete ísť na ples, ale v ľudovom kroji áno...  

ZACHOVAJME KRÁSU NAŠICH KROJOV
Na to, aby si človek začal vážiť tradície, musí dozrieť, zmúdrieť, uvidieť kus sveta, aby si

uvedomil, že to, čo vo svete obdivoval, sa nachádza aj doma. Napríklad to, keď naše mamy
prestreli sviatočný stôl bielym ručne vyšívaným ľanovým obrusom. Keď na štedrovečerný stôl
dávali miesto súčasných čínskych ligotavých „čačiek − bačiek“, prútený alebo slamený košík na
chlebík, ktorý s úctou zakryli čistým vyšívaným ručníčkom. Keď vianočný stromček vyzdobili ako
kedysi orechmi zabalenými v staniole, sušenými jablkami či šúpolienkami. 

Odev ako podstata
ľudovej kultúry  

Kroj ľudí 
povznášal, dával mu 
dôstojnosť a noblesu 

S obnovou poškodených ľudových krojov si tak vynikajúco poradili
Emília Moravčíková a Gitka Čajkovská, že ich mohli v plnej kráse
predviesť žiakom I. ZŠ na Komenského ulici vo Veľkom Krtíši 

Dievčatká so záujmom listujú
v brožúre mapujúcej celý 

projekt o krojoch 

Malé parádnice neodolali, 
aby si vyskúšali krásne ručne

vyšívané súčasti kroja
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(Dokončenie zo str. 10)
Taký kroj je od hlavy po päty, od
celku až do poslednej nitky, ce−
lou výstavou ušľachtilej krásy,
vybrúseného jemného zmyslu pre
tvar, farbu, materiál, a priam i−
deálnou harmóniou všetkých
svojich zložiek. Človek v kroji ne−
bol anonymný. Svojím odevom
hlásal príslušnosť k určitej dedi−
ne, ku konkrétnemu ľudskému a
duchovnému spoločenstvu.
Zároveň sa cítil byť viazaný jeho
zvyklosťami, morálkou a mal po−
vinnosť zachovávať dobré meno
svojho spoločenstva. Kroj du−
chovne ľudí spájal, povznášal,
dával nositeľovi dôstojnosť a
noblesu.“ 

Vyzbrojení bohatými informá−
ciami o krojoch, ktoré sme získa−
li z najrôznejších dostupných
materiálov, sme vycestovali na
Detvu, aby sme sa oboznámili s
krojmi, ale aj zistili, kto by chcel
predať nejaké staré poškodené

súčasti, a tiež, aby nám poradil,
čo je na obnovu kroja potrebné a
odkiaľ vôbec začať.  Po niekoľ−
kých cestách na hriňovské a
detvianske lazy sme natrafili na
vzácneho človeka, Marienku
Marcinekovú, ktorá s nami
nielenže ochotne pochodila po
susedách po Detvianskej hute,
po Starej Hute, po Piešti,  ale nás
aj podrobne oboznámila so sú−
časťami detvianskeho ženského
kroja. Seniorky združenia niečo
vedeli, pamätali si a len oprášili
spomienky, ale  mnoho nového
sa o detvianskom kroji aj dozve−
deli a dozvedeli sa aj to, ako nie−
koľko desiatok rokov staré kroje
opraviť tak, aby vyzerali ako no−
vé a bolo si ich možné obliecť. 

Začala pár týždňov trvajúca
piplavá robota. Opraviť kroj nie
je nič jednoduché, asi tak ako u−
šiť nový, ktorý je každý jeden o−
riginál. Bolo preto veľmi dobré a

potrebné ísť na autentické mies−
ta zrodu a nosenia krojov. Na na−
šich cestách sme pochodili mno−
ho domov, chalúpok a spoznali
veľmi veľa zaujímavých ľudí, od
ktorých sme sa  dozvedeli neza−
platiteľné veci, ktoré sa nám zišli
ešte skôr, ako sme sa do samot−
nej opravy pustili. Rozprávali
sme sa so staršími ženičkami,
ktoré ešte vedia veľa o krojoch
pútavého rozprávať. Pofotili
sme si dobové fotky, kreslili sme
si niektoré vzory a zaznamená−
vali všetko zaujímavé o ľudo−
vých odevoch a obuvi. Po získa−
ní množstva materiálu − niekto−
rých súčastí krojov, z ktorých
mnohé už boli veľmi poškodené
a roztrhané, nastalo triedenie a
poznačenie všetkého, čo bolo
treba doplniť a dokúpiť. V pre−
dajni PARTA v Detve nám veľmi
poradila jej majiteľka PhDr.
Janka Kucbelová. U nej sme
mohli vidieť ako sa nové kroje ši−
jú a obdivovali sme  zručnosť
žien, spod rúk ktorých vychá−
dzajú kroje aj pre kanceláriu
prezidenta republiky, kňazské

ornáty, kroje pre rôzne ľudové a
folklórne skupiny. 
Naša práca bola napokon koru−

novaná úspechom a kroje sa po−
darilo pekne opraviť. Pretože
mladá generácia sa s folklórom a
nosením kroja stretáva len
zriedka pri rôznych kultúrnych
udalostiach, rozhodli sme sa žia−
kom III. B triedy Základnej ško−
ly na Komenského ulici vo V.
Krtíši ukázať, akú nádheru pri
vyšívaní dokázali kedysi vytvo−
riť šikovné ženy bez použitia
techniky, ale tiež to, ako sa pri
troche šťastia a veľkej trpezli−
vosti dá zreparovať a zrekon−
štruovať aj ten najzničenejší kus
ľudového odevu. 

Do reštaurácie Novohrad na
baníckej slobodárni sme prinies−
li zrekonštruované kroje a len čo
sme ich pekne opatrne rozložili,
prišli tretiačikovia so svojimi u−
čiteľkami a pousádzali sa. Vrava

utíchla a my všetci organizátori,
sme boli milo prekvapení s a−
kým záujmom deti počúvali roz−
právanie o krojoch, o jeho vý−
zname a aj o konkrétnej oprave
už jestvujúcich, ktoré urobili pa−
ni Milka Moravčíková a Gitka
Čajkovská, členky nášho občian−
skeho združenia. Po krátkom ú−
vode a našom rozprávaní o kro−
joch, sme dali priestor deťom,
ktoré sa mohli pýtať na čokoľ−
vek, dokonca si mohli niektoré
časti kroja vyskúšať. Po tomto
milom predpoludní sme sa roz−
chádzali s dobrým pocitom, že
sme súčasným deťom aspoň
trošku priblížili typický ľudový
odev − kroj. Aké bolo naše pre−
kvapenie, keď nám boli neskôr
do redakcie doručené reakcie
detí, ich postrehy, okrášlené
kresbičkami. Z niektorých vybe−
ráme: 
" Videli sme kroje. Boli nádher−
né. Veľmi sa mi páčilo, že boli
krásne vyzdobené. Mohli sme si
ich aj vyskúšať. Nosili ich aj de−
ti, napríklad na prvé sv. prijí−
manie. Som rada, že som tam bo−
la."                          Laura Buúšová. 
"... Ku kroju patrí čepiec, opliec−
ko a sukňa. Čepiec nosili iba do−
spelé ženy."            Lea Krapková   
" ... boli tam aj veľmi pekné no−
havice, ktoré nosili voľakedy
chlapci. A boli tam aj pekné vy−
šívané šaty. Ženy nosili na hla−
vách čepčeky. Aj teraz ich nosia

staré tety. Nakoniec sme sa v
nich mohli odfotiť. A ešte nám
všetkým dali nakoniec koláčik a
jabĺčko."                Ema Krnáčová 
"Kroje sa nosili dávno, teraz ma−
jú veľkú hodnotu. Kroje sa straš−
ne ťažko šili. Aj nás odfotili a bo−
li sme ako spevácke hviezdy. Aj
ja by som chcela kroj a tú malič−
kú vyšívanú vestu."

Letika Barcíková 
"Kroje boli pekné, farebné a boli
na nich trblietky a kamienky.
Najviac sa mi páčilo ako sme sa
v nich fotili. Oblečenie bolo v mi−
nulosti zaujímavé, ale v dnešnej
dobe sa mi zdajú byť rifle prak−
tickejšie."               Sára Oláhová 
"...Najkrajšia bola čiapka, ktorá
bola ozdobená korálkami. A
špatné boli chlapčenské tepláky.
Boli veľké ako na obra."

Karolko Husár 
"... dozvedela som sa, že kedysi
chlapcom odstrihli košele, aby si
pod ne neskrývali jedlo."

Sára Pavlovová 
"... kroje mali rôzne farby a mali
rôzne korálky, trblietavé kamien−
ky a veľké rukávy. Zaujala ma
kápka na hlavu a páčila sa mi
zástera, ktorú nosili ženy."

Timka Lavičková 
Milé obrázky detí s popisom nás

potešili a presvedčili, že aj mla−
dú generáciu vedia zaujať krás−
ne veci, ktoré dokázali vytvoriť
naši predkovia. 

Projekt Zachovajme krásu našich krojov sme mohli 
realizovať vďaka finančnej podpore 

Nadácie Orange a programu ZELENÁ PRE SENIOROV. 

Po stopách
ľudového kroja

Aj po prezentácii projektu neutíchal záujem detí o kroje a doslova
nás zaplavili zvedavými otázkami o podrobnostiach, ako a čo sa
kedysi nosilo 

...a naozaj im pristali. Snáď si niekedy tieto slečny spomenú, že raz
v živote mali na sebe niečo z tradičného slovenského ľudového
kroja 

Najprácnejšou ale aj najkrajšou súčasťou ženského detvianskeho
kroja je tzv. kápka ozdobená korálikmi a flitrami; malé slečny si
vyskúšali, ako by im pristali... 
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LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

Pondelok − piatok 
16.00 −  20.00 h., 

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Služby lekární −máj 
Dr. Max 1, 7, 13, 19, 31, 
Panacea 2, 8, 14, 20,26,
Aqua viva 3, 4, 9, 15, 21, 27, 
Biely lev  10, 11, 16, 22, 28, 
Čierny orol  5, 17, 18, 23, 29,
Belladonna 6, 12, 24, 25, 30

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

lR − SERVICE R − SERVICE 
− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne 

zastúpenie PNEU VRANÍK. Využite
predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika.

Písecká 3, V. Krtíš, tel. 0915 832 193

lLekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48
31 111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00
h. Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ
STUŽKOVEJ 

MÁRIA BRUNDEROVÁ
Naša súťaž pomaly, ale isNaša súťaž pomaly, ale is−−
to vrcholí. Jednou z poto vrcholí. Jednou z po−−
sledných prihlásenýchsledných prihlásených
dievčat, ktoré už o párdievčat, ktoré už o pár
dní čaká maturita, jední čaká maturita, je
Mária Brunderová zMária Brunderová z
Oktávy veľkokrtíšskehoOktávy veľkokrtíšskeho
gymnáziagymnázia

Ak by, podľa vás, čitateľov,
mala získať tento titul prá−
ve sympoatická gymnazist−
ka,  stačí, keď vystrihnete
jej kupón, pošlete ho alebo
prinesiete osobne do redak−
cie (SNP 29, V. Krtíš). Pre ví−
ťazky sú pripravené atrak−
tívne ceny ako kozmetika a
permanentka do wellness v
Hoteli Aquatermal Strehová. 

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

MÁRIA BRUNDEROVÁ

Tento malý 26 mesačný
maškrtník Milan Alex
Chamula   síce žije so svo−
jimi rodičmi v Londýne,
ale na návšteve u svojho
starkého Milana vo
Veľkom Krtíši sa mu
veľmi páči. Aj preto, že
starký mu vždy pripraví
pochúťku v podobe výbor−
ných bryndzových halu−
šiek. Aže mu chutia, to je
zo záberu úplne jasné.
No povedzte, nezaslúži si
malý Angličan obľubujú−
ci slovenské halušky, aby
ste mu poslali svoj hlas?
Stačí, keď vystrihnete je−
ho kupón a prinesiete
nám ho do redakcie.

KUPÓNDETSKÁ TVÁR POKROKU2014
11. ALEX CHAMULA

(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Foto: JULO OLŠIAK

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdravotné
služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na  0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.

PROGRAM NA MÁJ 2014
l13. 5. 2014 LETOM STREDO−
VEKOM − Podujatie pre žiakov
zamerané  na konfrontáciu a
selekciu informácií interneto−
vých zdrojov  a iných dostup−
ných zdrojov,  Hrad Modrý
Kameň.
l 18. 5. 2014 o 15.00 hod.
FESTIVAL MLADÝCH TALEN−
TOV − Prezentácia mladých ta−
lentov sa uskutoční v Neninciach. 

l 23. 5. 2014 BALAŠOVA PIE−
SEŇ − Spomienka na význam−
ného predstaviteľa renesan−
čnej poézie na Slovensku a za−
kladateľa maďarskej lyriky
Balinta Balassiho môžete zažiť
na Hrade Modrý Kameň. 
l23. − 2. 5. 2014 PAMÄTNÉ DNI
KALMÁNA MIKSZÁTHA − sa u−
skutočnia v Sklabinej a Veľkom
Krtíši. 
Zmena programu vyhradená

Na Slovensku máme už cez 2200 licencovaných 
rozhodcov, ktorí rozhodujú oficiálne majstrovské stretnutia. 

Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal a 

STAŇTE SA FUTBALOVÝM ROZHODCOM
HĽADÁME: • nadšených ľudí , mužov aj ženy • ľudí, ktorí majú záu−
jem o futbal a pohyb na ihrisku • ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať
vo všetkých oblastiach súvisiacich s futbalom
Ponúkame: • aktívne športové vyžitie • možnosť pravidelného vzde−
lávania sa, účasť na seminároch • možnosť pracovať aktívne v roz−
hodcovskom spoločenstve • možnosť stať sa rozhodcom v „Corgoň
Lige“ resp. FIFA rozhodcom • odmena za vedenie stretnutí a náhra−
da cestovného • vstup zadarmo na majstrovské zápasy v rámci ob−
lasti. Základné požiadavky na kandidáta rozhodcu: • ovládanie slo−
venského jazyka slovom a písmom • úspešné absolvovanie základné−
ho vstupného kurzu − test z pravidiel futbalu
ObFZ V. Krtíš ponúka do prenájmu nebytový priestor vhodný ako
(kancelária, sklad, s rozlohou 13 m2) na ul. Baníckej 51. Inf.
0905 517 014 v čase od 09,00 hod. – 16,00 hod. pracovné dni.

ObFZ Veľký Krtíš
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Už ste si niekedy položili otáz−
ku: Kam sa to vlastne ženiem?
No a teraz si pekne na ňu od−
povedzte, lebo jej prečítaním
ste si ju vlastne aj položili :)
Áno, vďaka vašej rozlietanos−
ti a naháňaním dokonalosti,
financií, ideálov, či zaháňa−

ním „pseudo“ samoty si nestíhate vychutnávať
maličkosti, ktoré pospájané dávajú v živote
veľký zmysel, poskytujú radosť a zároveň člove−
ka zľahka aj napĺňajú. Nepremeškajte prvé
kroky svojho potomka, úspechy, ktoré dosiahli
vaše deti, partneri, či iní dôležití ľudia. Pre
tých, ktorí sa v tom ani len „omylom“ nenájdu
(príde zapretie), ako aj pre všetkých zo zname−
nia, platí aj akýsi stav požehnania, čo zname−
ná, že sa vám bude veľmi dariť. 

V prvom rade odložte preč ná−
stojčivosť, ktorú kladiete na pl−
nenie vami stanovených pod−
mienok, nemá to zmysel, iba sa
zbytočne rozčuľujete a vytáča to
aj ľudí, ktorí ho plniť majú.
Rozuzlí sa klbko nepoznaného
a vy dostanete konečne odpove−
de na otázky, pri ktorých sa až dodnes mlčalo.
Buďte pripravení na otvorenosť a pravdovrav−
nosť ľudí, po čom ste síce vždy túžili, ale nedo−
mysleli ste to v tom smere, že máte v sebe aj a−
kúsi vzťahovačnosť, preto všetko neunesiete a
neprijmete s ľahkosťou. Ste v bode, kde sa učí−
te prijímať seba a zároveň spoznávať svoje
reakcie s prihliadnutím na ľudí, ktorým sú ad−
resované. V práci okrem sviatku nemeškajte
ani jeden deň, bude sa vám skvelo dariť. 

Hľadíte na obrovskú výzvu,
ktorá sa pre vás javí ako „ne−
osedlateľná“. Stále váhate, či
hodenú rukavicu zodvihnúť a
pokúsiť sa nasadnúť s
myšlienkou, že nespadnete
alebo sa otočíte, odkráčate
preč a počkáte si, podľa vás,
na vhodnejší čas. Ste bystrí,

vnímaví a dokážete všetky situácie veľmi rých−
lo prehodnocovať, tak sa o to pokúste aj v tom−
to prípade a o to viac, pokiaľ sa to týka vašej
práce a kariéry. Pomerne drvivo na vás doľah−
ne informácia, ktorá sa k vám dostane zo šir−
šieho okruhu vašej rodiny. Univerzálne nepod−
liehajte ničomu negatívnemu, čo u vás zvykne
vyvolávať vnútornú paniku, potrebujete v tom−
to období veľa síl, ktoré vložíte do súkromných
aktivít. 

Sem−tam treba robiť ústupky,
aj keď ste presvedčení o svojej
pravde. Vďaka tomuto gestu u−
držíte pokojnú hladinu a stúp−
nete niekomu v očiach o nie−
koľko priečok vyššie. Nemali by
ste sa púšťať po tieto dni do ak−
tivít, ktoré si vyžadujú väčšiu
manuálnu zručnosť, ako sú napr. výraznejšie
opravy a pod. Dopadne to síce úsmevnou, ale aj
tak pohromou. Zamerajte sa skôr na neškodné
práce alebo štúdium. Menšie nezrovnalosti na
úrovni nepochopenia a v prepojení na zdravie
vzniknú v partnerských vzťahoch. Je len na
vás, čo môžete nájsť v cieli cesty, ktorú hľadáte,
buď to bude o zlej nálade alebo si všetko vy−
chutnáte plnými dúškami. Sami si zvolíte svo−
jím správaním jednu z opísaných možností.

Náladovosť, rozpačitosť a
mrzutosť budú vládnuť tým−
to dňom, pokúste sa to už len
z dôvodu prihliadnutia na
vaše okolie aspoň trochu kro−
tiť. Akonáhle sa vám niečo
nepodarí podľa vašich pred−
stáv alebo sa vám osobnostne
nevyhovie, tak rozsievate oko−

lo seba iba hromy a blesky, nuž zamyslite sa
nad tým, a aj nad dopadom vášho správania.
Budete postavení pred závažné rozhodnutie, o
ktorom stále premýšľate dookola – budete sa
rozhodovať medzi istotou a zabehnutými koľa−
jami a vidinou nepoznaného a nového. Pri roz−
hodovaní sa riaďte svojimi pocitmi a srdcom.
Nejaký čas budete tráviť s blízkymi ľuďmi, kto−
rí vám tiež odovzdajú zopár dobrých postrehov
a myšlienok. 

Dajte svojím správaním váž−
nosť situáciám, ktoré si to vy−
žadujú, nie je vždy také skvelé
všetko nadľahčovať. Viac času
venujte svojim priateľom, ktorí
sú rozpŕchnutí po všetkých kú−
toch Slovenska, nájdete na to
skvelú príležitosť. Pozitívne a
potešujúce budú aktivity ako aj samotný čas,
ktorý budete tráviť s partnerom. Vyznávajte
lásku, ako sa vám len bude dať, či už slovami
alebo skutkami. V tomto týždni vám zostanú
niekde vo vzduchu visieť peniaze, ktoré budete
mať po tieto dni úplne zamrznuté.  Šťastíčko si
„lapnite“ v strede týždňa a už ho nepustite, pri−
nesie vám veľa prekvapivých momentov a
stretnutí. 

Aj keď celý týždeň vyzerá divo−
ko a pripomína skôr jazdu na
húsenkovej dráhe, na ktorej
vám môže prísť v akejkoľvek
fáze nevoľno, záver je potešu−
júci. Keď sa prebrodíte cez ú−
skalia univerzálnej, celoploš−
nej falošnosti, pokrytectva a
pretvárky, skončíte v ochran−

nom košiari, ktorý tvoria vaši priatelia, na kto−
rých sa môžete spoľahnúť. Koniec týždňa je prí−
sľubom zlepšenia nálady, vyriešenia všetkých
situácií a znovu ako predošlý týždeň je aj tento
napojený na stretnutie s človekom, ktorý vám
do života prinesie niečo nové a nepoznané.
Okolnosti, na základe ktorých do seba „vrazí−
te“, budú priam udivujúce, preto využite príle−
žitosť, aby ste okruh vám najbližších ľudí zväč−
šili minimálne o túto jednu éterickú osobnosť. 

Váš týždeň bude hýriť pestros−
ťou a skladbou všetkých mož−
ných situácií, v ktorých sa, či
už cielene alebo nechtiac, ocit−
nete. Začnete zmenou, ktorú
konečne prijmete, pokračovať
budete v „doklepávaní“ sú−
kromných záležitostí (zásnuby,
svadby, urovnávanie medziľudských konflik−
tov a svárov). Takto skvele naladení sa pustíte
do domácich prác, vrátane záhrady, kde vám
to pôjde ukážkovo od ruky a s výsledkom, ktorý
bude lahodiť nielen oku, ale aj vášmu pocitu
spokojnosti. Dokonca k vám doputujú peniaze,
ktoré vám právom patria. Takže sa máte na čo
tešiť, len si dávajte pozor na vhodne zvolené slo−
vá, či už pri bežnej alebo úradnej komunikácii,
inak si v nejakom smere štipku „privaríte“. 

Nepreceňujte svoje sily, či už
tie fyzické alebo mentálne,    i−
nak vám hrozí úplná vyčer−
panosť, lebo budete potrebo−
vať niekoľko dní na to, aby
ste sa znovu dostali do formy.
Ak to zvládnete, potom sa mô−
žete oddávať každému dňu, v
ktorom bude  pre vaše zna−

menie svietiť slnko, teda úspech a úspešnosť.
Potešia vás chvíle strávené s malými deťmi, pri
ktorých sa fantasticky odreagujete a zároveň
pozitívne nabijete. Láska bude vo vašom prípa−
de kvitnúť ako samotný máj, tak si to pekne u−
žívajte. Ku koncu týždňa vás trochu zmätie si−
tuácia alebo záležitosť, ktorej nitka je napoje−
ná na vašu dávnejšiu minulosť. Popasujete sa
však aj s touto menšou peripetiou, čím túto zá−
ležitosť navždy uzavriete. 

Zelenú má rozprúdenie podni−
kateľskej činnosti, vymanenie
sa zo stagnácie vám prinesie v
prípade, ak sa chytíte príleži−
tosti, prísun pekného množ−
stva peňazí. Osoba, na ktorej
lipnete, sa vám na dlhší čas
odmlčí, čím dá najavo svoj jed−
noznačný postoj k vášmu sprá−
vaniu smerom k nej. Premôžte
sa a urobte prvé kroky smerujúce k urovnaniu
a tým aj k vašej vnútornej spokojnosti. Čo sa tý−
ka partnerských vzťahov, dajte si pozor na po−
kušenia, ktoré by vás priviedli k prehodnoco−
vaniu aktuálneho vzťahu a tým k voľbe medzi
rozchodom, či rozvodom. Budete pokúšaní, čo
môžete vnímať ako veľkú skúšku. 

Patríte (aspoň po tieto dni) do
úzkej skupinky nepoučiteľ−
ných a tie isté „chyby“ (berie−
me váš pohľad, nie okolia) bu−
dete robiť stále znova a znova
a to pri plnom vedomí.
Očakávate a ste v strehu, že sa
niečo konečne zmení, no opak
je pravdou a vy sa v podstate

motáte stále v tých istých koľajach, kde sa me−
ní len miesto ich umiestnenia. Zamyslite sa
nad svojou osobnou silou, a aj nad svojou spo−
ločenskou „cenou“. Pri rozoberaní a pri seba−
analýze nezabúdajte mať pod stálou kontro−
lou finančné výdavky ( míňate nekontrolova−
teľne a zbytočne), kde sa blížite, síce ešte nie do
červených čísel, ale pri tomto štýle nemáte k to−
mu ďaleko. Spestrite si dni farbami, ktoré vo
vás podporia a vytiahnu na povrch hravú a
pre vás potrebnú usmievavú náladu. 

Pocítite volanie diaľok – bude−
te mať chuť sadnúť do auta a
ísť trebárs aj na povestný „ko−
niec“ sveta. Táto túžba je spl−
niteľná, avšak ešte nie v tejto
chvíli. Budete totiž zavalení
povinnosťami, ktoré sú prepo−
jené na rodinný rozpočet, chod
domácnosti, či fungovanie po−
vinností plynúcich z vašej pracovnej náplne.
Nosíte v sebe akési rodinné tajomstvo, či niečo,
čo si nechávate iba pre seba zo strachu z rých−
leho odsúdenia alebo posudzovania a toto je
presne to, čo vás nahlodáva a vnáša nepriamo
pochybnosti do vášho vzťahu. To, že má niekto
z vašej rodiny nejaký problém a vy mlčíte, ne−
znamená, že okolie si to nevšimlo...

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Nič sme nenechali na náhodu a
poctivo sme PET fľaše zbierali.
Každý druhý utorok v mesiaci
sme ich v celom meste zbierali
spred rodinných domov. So sú−
hlasom starostov okolitých obcí
sme navštívili aj ich zberné
miesta, kde ich najusilovnejší
žiaci z celého plastového odpa−
du triedili a dávali do vriec. 
Pri zbieraní fliaš sme našli i ta−

ké, ktoré boli pokrčené, zdefor−
mované a keďže podmienkou
súťaže bolo odovzdanie iba ne−
poškodených PET fliaš, svedo−
mito sme vyrovnávali fľašu po
fľaši pomocou ručne prispôso−
beného kompresora v areáli
nášho gymnázia.

Študenti, rodičia, ba dokonca

aj príbuzní, či susedia, nezahá−
ľali a odkladali fľaše, ktoré po−
tom priniesli do školy, kde bolo
pre ne vyhradené miesto v spo−
ločenskej miestnosti gymnázia.
Mnohí z nich fľaše osobne odo−
vzdali v určenej predajni. Do
školy priniesli už len bloček s
počtom odovzdaných fliaš. V
zbere nám pomáhali i kaviarne,
podniky, úrady, ktoré pre nás
PET fľaše odkladali. 

Počas  trvania súťaže bol pre
nás  najväčším vzorom  riaditeľ,
Mgr. J. Horváth, ktorý sa veľmi
intenzívne zapájal do organizo−
vania a riadenia zberu PET
fliaš. Ďalšou obrovskou moti−
váciou boli i samotní učitelia
telesnej výchovy, PaedDr. S.

Krotáková, Mgr. M. Čopová a
Mgr. B. Kortiš, ktorí nás neustá−
le povzbudzovali a pomáhali
nám pri ich zbere, triedení i o−
dovzdávaní do predajne, kde už
zamestnanci našich žiakov dob−
re poznali a dobre vedeli čo ich
v najbližšej chvíli čaká.

Chceli by sme vyzdvihnúť naj−
mä žiakov, ktorí vynaložili naj−
väčšiu zaangažovanosť a chuť

pri zbie−
r a −

ní fliaš počas celého trvania sú−
ťaže. Dokázali nám, že sú nielen
usilovní študenti, ale dokážu o−
betovať i svoj voľný čas pre dob−
ro školy:

Z II. A to boli − M. Trebuľa,Z II. A to boli − M. Trebuľa,
R. RaR. Radoš, A. Marenišťák, D.doš, A. Marenišťák, D.
Gajdoš, A. Šimunová, D.Gajdoš, A. Šimunová, D.
Vladovič;  z III. B − M. Loman, K.Vladovič;  z III. B − M. Loman, K.
ŠáŠár, B. Černáková, Z.r, B. Černáková, Z.
Fulajtárová, R. Vladovičová;Fulajtárová, R. Vladovičová;
zo sexty S. Tóthová, S.zo sexty S. Tóthová, S.
Pavlovkin, P. Skrutek; a zoPavlovkin, P. Skrutek; a zo
septimy − P. Dräxler, A.septimy − P. Dräxler, A.
Felber, M. Macík, Ľ. Krnáč aFelber, M. Macík, Ľ. Krnáč a
J. Matušov.J. Matušov.

Ďakujeme nielen študentom,Ďakujeme nielen študentom,
rodičom, priateľom školy, alerodičom, priateľom školy, ale
i sponzorom  za pomoc prii sponzorom  za pomoc pri
zbere alebo zabezpečení dozbere alebo zabezpečení do−−
pravy fliaš do predajnepravy fliaš do predajne.

Aj napriek nášmu veľkému
snaženiu, energii a času, ktorý
sme obetovali zberu, triedeniu,
fúkaniu fliaš a následnému odo−
vzdávaniu do automatu predaj−
ne, sa nám nepodarilo umiestniť
v prvej desiatke ocenených škôl.
Patrí nám 20. miesto z celkové−
ho počtu 468 zapojených škôl.
Celkovo sme odovzdali 70 574
PET fliaš.

Ďakujeme všetkým za ich obdi−
vuhodný výkon, nasadenie, en−
tuziazmus. Urobili maximum,
čo bolo v ich silách. I napriek to−
mu, že sa nám nepodarilo zvíťa−
ziť, prekonali sme samých seba
a dosiahli sme obrovský osobný
úspech. Táto súťaž nás zjednoti−
la, dokázali sme všetci ťahať za
jeden koniec, byť jednotní pre
spoločné dobro. Život je aj o
prehrách a naši študenti okú−
sili jednu z nich. Poznáme
problémy súťaže a je ťažko si
predstaviť ako mohol niekto
nazbierať za jeden mesiac 190

000 fliaš na víťazstvo. Klobúk
dole pred takýmto „výkonom“. 

−  Študenti GAHŠ VK− 

Vyše sedemdesiattisíc fliaš nakoniec 
na vysnívané ihrisko aj tak nestačilo 
V termíne od 1. do 28. marca 2014 prebiehala celoslovenská súťaž v zbieraní PET fliaš, ktorúV termíne od 1. do 28. marca 2014 prebiehala celoslovenská súťaž v zbieraní PET fliaš, ktorú
organizoval  istý obchodný reťazec. Hlavnou výhrou bolo multifunkčné športové ihrisko. Aniorganizoval  istý obchodný reťazec. Hlavnou výhrou bolo multifunkčné športové ihrisko. Ani
my sme nelenili a s veľkým nadšením sme sa pustili do zbierania plastových fliaš po celommy sme nelenili a s veľkým nadšením sme sa pustili do zbierania plastových fliaš po celom
okrese Veľký Krtíš. Zapojili sa všetky triedy, každá z nich priložila ruku k dielu. Veďokrese Veľký Krtíš. Zapojili sa všetky triedy, každá z nich priložila ruku k dielu. Veď
o novučičkom ihrisku snívali všetci.o novučičkom ihrisku snívali všetci.

Ani napriek enormnému úsiliu sa gymnazistom 
nepodarilo dostať medzi desiatku najlepších

Počas celého mesiaca obetovali žiaci každú chvíľku voľna 
na zbieranie a odovzdávanie PET fliaš



Takmer presne pred me−
siacom − 11.apríla −  bol Deň
narcisov. Jeho symbolom je
žltý narcis − kvietok jari a
nádeje, ktorý si ľudia pripí−
najú v tento deň na svoj o−
dev, aby aj týmto spôsobom
vyjadrili solidaritu s osoba−
mi postihnutými rakovinou.
Pripomenuli sme si ho aj v
našej škole vo Veľkých
Zlievcach a nie len to.
Aktívne sme sa zapojili do

verejnej finančnej zbierky v
spolupráci s Gymnáziom A.
H. Škultétyho vo V. Krtíši.
Tibor, Vivien, Sisa, Branko,
Andrej, Viki a Lucka −  zá−
stupcovia žiakov  našej ško−
ly vyrazili  do ulíc obce s po−
kladničkou, aby mali všetci
možnosť prispieť ľubovoľ−
nou sumou  a mohol sa tak
pridať k veľkej rodine „nar−
ciskov".

Počas jediného dňa sme

vyzbierali 78 eur. Ďakujeme
všetkých, ktorí aj z toho má−
la čo majú, ochotne prispeli,
aby pomohli druhým. Ďaku−
jeme.  

Mgr. G. LUKÁCSOVÁ,
ZŠ Veľké Zlievce,  
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MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

IV. liga JUH: V. Krtíš − Žarnovica

V. liga D: Balog n. I. − S. Ďarmoty

V. liga D: Olováry − Tornaľa

V. liga D: Buzitka − Mýtna

I. trieda okres: Hrušov − Nenince

V. liga D: Sklabiná − Tomášovce

V. liga D: D. Strehová − Lubeník

I. trieda okres: M. Kameň − K. Kosihy

V. liga D: Príbelce − Čebovce

I. trieda okres: Lesenice − Záhorce

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 9. KOLO

Popritom každý región má svo−
je tradičné jedlá, ktoré sa varili v
bežné dni alebo sa pripravovali
pri rôznych rodinných u−
dalostiach ako boli
svadby, krštenia,
páračky alebo sa
varili na Vianoce
či Veľkú noc a ani
Novohrad a Hont
nie sú výnimkou.  

V máji si pripomíname Deň ma−
tiek a iste mi dáte za pravdu, že
niet nad vynikajúcu maminu  ku−
chyňu alebo kuchyňu našich sta−
rých mám. Spomienky na det−
stvo sa nám častokrát spájajú s
vôňou ich jedál, ktoré nám s lás−
kou pripravovali. Pospomínajte

si aj vy na staré tradičné ľudové
jedlá, napíšte nám svoje recepty a
prípadne k nim dopíšte vaše spo−

mienky, ktoré sa vám s
tým ktorým jedlom

spájajú. Päť najzau−
jímavejších recep−
tov odmeníme pek−

nými knihami. 

Poznáte recepty na tradičné
jedlá nášho regiónu? 

GYROS 

VERSUS

HALUŠKY  

Sushi, kebab, gyros, pizza, hot−dog, kung− pao, chilli con carne, tor−
tilla, gordon blue a na druhej strane bryndzové halušky, makové šú−
ľance, tvarohová štrúdľa, gombóce, zemiakové lokše, lepníky či kys−
lé polievky. Skúste si vo väčšine slovenských reštaurácií pozrieť je−
dálne lístky a to aké jedlá v nich prevládajú. Ľahko a rýchlo sme si
zvykli na jedlá cudzích kuchýň a pritom mnohí nepoznáme tradič−
né slovenské jedlá, a to už nehovoriac o receptoch na ne. 

Píšte nám na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk alebo nám 
recepty aj s fotografiami nielen vašich tradičných jedál ale 

aj z rôznych rodinných udalostí prineste osobne do redakcie. 

POZVÁNKA
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ

MÚZEUM
Múzeum bábkarských

kultúr a hračiek
hrad Modrý Kameň

VÁS POZÝVA
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

17. 5. 2014 o 17:00 hod
v kaplnke sv. Anny 

na hrade Modrý Kameň
V programe účinkuje

Chrámový zbor Campana
Výstava sa je venovaná
Roku Sedembolestnej

Panny Márie

Gabriel Skabella, V. Čalomija, 60 b.
(má dopočítaných 12 bodov 

zo 6. kola, ktoré sme mu 
nedopatrením nezapočítali.

Mária Mericová, Vrbovka, 56 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 55 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 55 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 55 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 54 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 54 b.
František Petényi, Vinica, 54 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 53 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 53 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 53 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 52 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 52 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 52 b.
Erika Macková, Záhorce, 51 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 50 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 50 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 50 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 49 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 49b.
Jozef Kováč, Vinica, 49 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 48 b.
Ján Kiss, Vinica, 47 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 47 b.
Ján Macka, Záhorce, 47 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 47  b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 46 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 46 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 45 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 44 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 44 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 44 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 43 b.
Jozef Košík, Čebovce, 43 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 42 b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 42 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 42 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 39 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 37 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 37 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b.
Ladislav Kiss, Vinica 34 b.
František Fónod, Kosihovce, 27 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Prípadné info na 047/ 48 31 333

Poradie futbalovej 
tipovačky po 7. kole:

Aj málo je niekedy veľa...

Mgr. G. Lukácsová so svojím
tímom dobrovoľníkov 
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n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt v centre, SNP č.
13, prerobený, zariade−
ný. Cena 219 eur s e−
nergiami. Inf. m 0907
315 161.             np − 439
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf.m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom vo Veľkom Krtíši.
Inf.m0915 387 948. 

np − 326 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt na Venevskej vo
VK, 53 m2, pôvodný
stav, 7. poschodie.
Cena 16.900 eur. Inf. m
0905 554 069.   np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám stavebný po−
zemok s veľkou záhra−
dou a starším rodin−
ným domov v obci
Dolné Plachtince. Inf.
m 0907 817 825 . 

np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 2 − izbový
byt na Okružnej vo
VK.  Byt voľný od 1. 7.
2014. Inf.m 0908 88 48
15, +420 73 11 90 407. 

np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt na Baníckej 6, vo V.
Krtíši (doktorský blok).

Inf. m0908 576 531.           np − 416
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej, čiastočne prero−
bený. Inf. 0907 878 186.    np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kompletne prerobený
2 − izbový byt v OV vo V. Krtíši.
Inf.m047/ 433 07 92.          np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový byt na Ľ. Š−
túra. Inf.m0907 621 145. np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na Že−
lezničnej vo VK, po kompletnej
rekonštrukcii, prípadne zariade−
ný. Inf. 0902 905 382.         np − 424
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPriestory na prenájom. Inf. m
0903 690 886.                      np − 429
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul. Poľnej.
Inf. m 0904 456 203.        np − 430
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt v
Sklabinej. Inf. m 0910 952 574,
0902 775 902.                     np − 431

n Predám rodinný dom v
Sucháni, cena 22.000 eur. Inf.m
0903 609 905.                     np − 433
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový družstevný
byt bez balkóna na
Novohradskej. Cena dohodou.
Inf. m0918 027 085.           np − 434
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dáme do prenájmu nebytové
priestory na Ul. M. R. Štefánika
č. 14 (predajňa STIHL) od 1. 6.
2014. Cena dohodou. Inf. m 0908
884 889.                             np − 437
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt vo VK
(P.O.H. 23). Cena 23.500 eur + do−
hoda. Inf. m0911 711 611. np − 440
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1 − izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. 0919 291 755. 

np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 3 − izbový
byt v OV na Píseckej vo VK. Inf.
m0907 750 947.                np  − 453
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − izbový byt na
M. R. Štefánika vo VK, aj so za−
riadením. Inf. m0949 076 332. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1. − izbovýbyt na
Bovohradskej vo VK, prerobený,
top stav, voľný ihneď. Inf. m0949
384 870.                               np − 469

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                     np − 332

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám biele tehly, cena 0,20
eur/ ks a šamotové tehly. Cena
0,90 eur/ ks. Inf. 0908 805 120. 

np − 454

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š − Favorit 136 L, r.v.
1989, STK a EK do 3/2014 − cena
dohodou. Inf. m0914 286 530. 

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Feliciu, r.v.
2001. ťažné, STK  2016.   Inf. 0907
047 556.                              np − 408
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám letné pneumatiky, po−
užité 1 sezónu, zn. Kormoran −
185/60/14. Cena 100 eur. Inf. m
0905 504 334.                      np − 419
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu RAPID 130.Predám Škodu RAPID 130.
Inf. 0918 424 474.Inf. 0918 424 474. np − 438
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Škoda Fabia sedan 1.4
Mpi, bordová, vo výbornom sta−
ve. Inf.m0908 964 470.     np − 452
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám menšiu vlečku do 500
kg bez ŠPZ za 100 eur. Inf. m
0918 034 405.                    np − 447
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík
120x95x45, STK do 2016. Inf. m
0907 851 074.                    np − 460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám babettu, dvojrýchlost−
nú vo veľmi dobrom stave za 180
eur + prilba. Inf. &0908 287 954. 

np − 462

n Predám X BOX 360 + KINECT
+ 4 hry. Cena minimálne 250 eu−
ro, prípadne dohodou. Inf. 0915
801 529.                              np − 407
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim detský horský bicykel.
Inf.m0908 947 045.             np − 423

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.         

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej 20 v OV, po ú−
pravách, so základnou výba−
vou + zariadenie. Aktuálny od
leta 2014. Len vážny záujemca.
Cena 35.000 eur + dohoda. Inf.
0915 895 116.                   np − 387

n Predám 4 izbový komplet
prerobený a zariadený byt v
centre mesta s rozlohou
85m2, má jednu loggiu. Byt sa
nachádza v zateplenom teh−
lovom bytovom dome na 4
poschodí..Byt prešiel kom−
pletnou rekonštrukciou ,
plastové okná , dvere, pláva−
júce podlahy, jednoznačne
treba vidieť. V kuchyni je na
mieru vyrobená kuchynská
linka so stolom s barovým
pultom, so zabudovanými
spotrebičmi: umývačka ria−
du, rúra, varná doska −elek−
trická. V spálni je na mieru
zabudovaná vstavaná skriňa
5m KOMANDOR.  V blízkosti
sa nachádza, škola, škôlka, po−
traviny. Orientačná cena: 45
000 eur, pri rýchlom jedaní
možná dohoda.  V prípade zá−
ujmu kontaktujte: 0915 835

" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur
" 2 − izbový na Školskej

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

nPrenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený,
zariadený. Cena 219 eur
s energiami. Inf. & 0907 315
161.                                np − 439

nNAJLACNEJŠIE 
ÚSPORNÉ BETÓNOVÉ 
DEBNIACE TVÁRNICE.

Hrúbka: 12 / 20 / 30 cm.
Novinka v EÚ, garantujeme 

najnižšie ceny na trhu. 
ÚSPORA AŽ 80% BETÓNU ÚSPORA AŽ 80% BETÓNU 
NA ZALIATIE TVÁRNICE! NA ZALIATIE TVÁRNICE! 
Inf. m0911 777 180.     np − 466
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n Predám palivové drevo − na
klátiky, aj štiepané. Inf.m 0915
867 594.                               np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf.m0917 421 614. 

np − 393

n Predám štvorbubnovú kosač−
ku − cena dohodou − prípadne
možná výmena − ponúknite.
Inf.m0905 530 001.           np − 435

nPredám 3−dňové kuriatkaPredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071071.                                   np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0944 523 274.                   np − 436
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasatá.
Inf. m0919 199 762.          np − 455
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence,
kačky, morky, nosničky. Inf.
0905 230 767.                     np − 451
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOd 20. 5. začínam predávať 6 −
týždňové mládky ISSA BROWN,
vakcinované, znáška 320 ks va−
jec ročne. Inf. m0905 368 131. 

np − 465

n Hľadám prácu v chránenej
dielni (70% invalidita). Inf.m
0944 517 604.                    np − 390

* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                              np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám akúkoľvek prácu vo
V.Krtíši. Inf.m 0944 517 604, 047/
48 302 55.                           np − 391

n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689. np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám strojníka na pásovýHľadám strojníka na pásový
minibager. Podmienka − strojminibager. Podmienka − stroj−−
nícky preukaz. Inf. nícky preukaz. Inf. mm0907 8400907 840
647                                . np − 449647                                . np − 449
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím lacné stavebné práce.
Inf.m0902 730 441.            np − 445
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár, o−
vládam všetky murárske, ma−
liarske a obkladacie práce. Inf.
0907 229 634. 

np − 446
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Ponúkam voľné pracovné
miesto na pozíciu fin. poradca.
Príjem garantovaný 600 eur. Ži−
votopisy na mail: mvetrako−
va17@gmail.com.                np − 456
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme do pracovného po−
meru zváračov, vzduchotechni−
kov a elektrikárov do zahrani−
čia. (Nemecko) Inf. m 0911 777
180.                                    np − 468

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481. 

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                    np − 12

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nÚvery s úrokom od 3,99%, mož−
nosť refinancovania úveru s niž−
šou splátkou, bez preverenia
príjmu. Inf.m0905 135 649. 

np − 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                              np − 394
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradný gril na pro−
pan − butan. Lacno. Inf. 0914 286
530.                                    np − 402
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam práce lesnou fré−
zou. Inf.m907 817 825.     np − 409
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim medomet, trojrámiko−
vý. Inf. m0915 820 855. 

np − 443
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l BURZA PRÁCE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
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l RÔZNE

n Kurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/309 258 102, 0905 452 459. 

np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

n PREDÁM LACNO TUJE
SMARAGD. Inf. m 0915 656 786. 

np − 392

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.          

np − 413

HOTEL
AQUATERMAL*** 

príjme do pracovného 
pomeru čašníka/čašníčku

na TPP. Ponúkame
motivujúce platobné 
podmienky, výborný 

kolektív a zamestnanecké
benefity.V prípade záujmu
kontaktujte: 0917 146 705,

prevadzka@strehova.sk     
np − 427

MAROŠ MAJOROŠ: CHIROPRAKTIK, MASÉR, 
REIKI TERAPEUT S 19 − ROČNOU PRAXOU. 

ODBLOKOVANIE CHRBTICE A KĹBOV, MASÁŽE CELÉHO 
TELA, LIEČEBNÝ TELOCVIK − 

PONDELOK AŽ NEDEĽA 
NA OBJEDNÁVKU. INF.: REGENERAČNÉ 

CENTRUM TvojDobrýPocit, NEMOCNIČNÁ 757,
V. KRTÍŠ, TEL.: 0948 495 264, 

www.tvojdobrypocit.sk np − 335

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b
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FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 4. 5. 2014

1 .FC Baník Veľký Krtíš 20   16  2   2   105 : 30   50 20
2 .TJ Družs. Sklabiná 20   16  2   2   82 : 15     50 20
3 .TJ Vinohrad Čebovce 20   14  5   1   113 : 28   47 17
4 . TJ Nenince 20   13  2   5   94 : 31     41 11
5 .TJ Prameň D. Strehová 20   12  2   6   68 : 35     38 8
6 .FK Bušince 20   10  2   8   54 : 40     32 2
7 .FK Slovenské Ďarmoty 20   10  1   9   79 : 43     31 1
8 . TJ Partizán Hrušov 20   9   1   10   63 : 74    28 1
9 . ŠK Vinica 20   6   3   11   39 : 84    21 −9
10 .TJD Príbelce 20   6  2   12   49 : 57     20 −10
11 . OFK Olováry 20   6  1   13   44 : 71     19 −11
12 .TJ S.Plachtince − OFK 20   4  1   15   31 : 116   13 −20
13 . FK Záhorce 20   3  0   17   21 : 111    9 −21
14 .TJ Sokol Opat. N. Ves 20   1  4   15   14 : 121  7 −23

OKRES ŽIACI − PO 4. 5. 2014

OKRES DORAST − PO PO 4. 5. 2014

V poradí už VII. ročník  šípkarskej súťaže M−DARTV poradí už VII. ročník  šípkarskej súťaže M−DART
CUPU sa chýli ku koncu. Po prvýkrát v tomto ročCUPU sa chýli ku koncu. Po prvýkrát v tomto roč−−
níku sa v 16. kole stal víťazom niekto iný akoníku sa v 16. kole stal víťazom niekto iný ako
Martin Lajtoš alebo Ivan Babinský. V peknom fiMartin Lajtoš alebo Ivan Babinský. V peknom fi−−
nále sa podarilo Milanovi Činčurovi zdolať M.nále sa podarilo Milanovi Činčurovi zdolať M.
Lajtoša a pripísať si tak prvé víťazstvo na turnaji vLajtoša a pripísať si tak prvé víťazstvo na turnaji v
tomto ročníku. Tretí v sobotu 26. apríla skončiltomto ročníku. Tretí v sobotu 26. apríla skončil

Vladimír Haško. Z prémií sa podarila jedna, keď M. Lajtoš hodilVladimír Haško. Z prémií sa podarila jedna, keď M. Lajtoš hodil
180−tku. Ten priebežne aj vedie tabuľku s už dosť značným odstu180−tku. Ten priebežne aj vedie tabuľku s už dosť značným odstu−−
pom od I. Babinského, tretí je zatiaľ M. Činčura.  Do konca súťapom od I. Babinského, tretí je zatiaľ M. Činčura.  Do konca súťa−−
že ostávajú už len dve kolá, v posledné bude v sobotu, 24. mája. že ostávajú už len dve kolá, v posledné bude v sobotu, 24. mája. 

−MDCVK−−MDCVK−

Najlepší z nášho okresu bol
MARIÁN HOCSÁK

V reportáži z Majstrovstiev SR v športovej streľbe zo vzdu−
chových zbraní mládeže pre rok 2014, ktoré boli v športovej ha−
le vo V. Krtíši 11. a 12. 4., sme vás informovali aj o mladých strel−
coch z nášho okresu. Žiaľ, stalo sa že pri výpočte a výsledkoch
reprezentantov nášho okresu sa neobjavilo meno najlepšieho z
nich Mariána Hocsáka z Ipeľského Predmostia. Žiak ZŠ v
Balogu nad Ipľom v kategórii mladších žiakov obsadil v súťaži
na 30 rán celkovo 2. miesto s nástrelom 292 bodov. Iba jediný
bodík strácal na víťaza Jána Labudu zo ZŠ s MŠ Hôrky. K to−
muto úspechu M. Hocsákovi gratulujme a želáme ešte veľa
športových úspechov.                                                                 −red− 

Výsledky: 
19.kolo −1.mája

Baník Veľký Krtíš − FK 09
Bacúch  2:1 (1:1)

Zostava Baníka: Čepo − Lauko,
Fodor, Weisz, Balla (Magula),
Petrus, Ádam, Kušický, Hodási,
Lancini, Kliment (Matikovský); 
Góly za Baník: Balla, Ádam.

20.kolo − 4.mája
TJ Tatran Čierny Balog −

Baník Veľký Krtíš 1 : 2
Zostava Baníka VK :Čepo −

Lauko, Fodor, Weisz, Petrus, Á−
dam, Kušický, Hodási (Magula),
Kliment, Matikovský (Kliment)
Greguš, góly za Baník :Ádam,
Petrus

Týmto víťazstvom si dorastenci
už v predstihu zabezpečili isté ví−
ťazstvo v súťaži. Domáci  mali am−
bície  nad lídrom súťaže  zvíťaziť ,
čo sa im aj 10 minúť darilo. Baníci
ale chceli už v tomto zápase po−
tvrdiť víťazstvo  v súťaži , čo sa im
už šesť zápasov pred skončením
tohto ročníka súťaže aj podarilo.

− P.PETRUS− 

Dorastenci Baníka sú 
už víťazmi svojej súťaže
Po víťazstve v Čiernom Balogu sa už 6 kôl pred koncom III. Ligy sku−
piny juh, stali dorastenci Baníka V. Krtíš jej víťazom. Až do tohto kola
nestratili mladíci z V. Krtíša ani bod.  Veríme, že v takejto forme a nad−
šení odohrajú aj zostávajúce zápasy a aj pri konečnom hvizde posled−
ného kola bude v kolónke stratených bodov svietiť 0. Gratulujeme. 

M−DART CUP sa chýli ku koncu

Najlepší v 16. kole: zľava M. Lajtoš (2.), M. Činčura (1.), V. Haško (3.)

1.  TJ Druž. Sklabiná B  15 11  1    3     51 : 22  34 10
2 . OFK Olováry B 15  10 2 3     45 : 22   32 8
3 . FK Bušince 15  6   3 6     42 : 37   21 0
4. TJ  D. Strehová B 15  5   2 8     36 : 35   17 −4
5.  TJ Vinohrad Čebovce B 15  4   3 8     28 : 44   15 −9
6 . TJ Družstevník Želovce 15  3   1 11   18 : 60   10 −11

1 . TJ Ipeľ Balog n. I. 19   14  3 2    92 : 34   45 12
2 . TJ Druž. Sečianky 19   14  1 4    62 : 36   43 16
3 . OFK Olováry 18   12  1 5    59 : 33   37 7
4 . ŠK Vinica 19   8    2   9    62 : 47   26 −1
5 . TJ Družstevník Želovce 19   5    3 11    33 : 38   18 −12
6 . TJ Slovan M. Kameň 19   5    2 12    45 : 60   17 −10
7. FK Lesenice 19   2    0 17  18 : 123    6 −18

1. FC Baník V. Krtíš 17    17   0  0 47 : 9 51 27
2. OTJ Hontianske Nemce 16    10   2  4 43 : 14 32 8
3 . FK Slovan Kúpele Sliač 17    10   1  6 36 : 23 31 7
4 . MFK Strojár Krupina 17    9     2  6 31 : 25 29 2
5 . FTC Fiľakovo 18    9     2  7 28 : 34 29 2
6 . FK 09 Bacúch 17    8     3  6 34 : 26 27 0
7 . MFK Detva 17    8    0  9 48 : 30 24 −3
8 . MFK Jelšava 16    7   0 9 29 : 29 21 0
9 . MFK Žarnovica 16    6   2 8 22 : 27 20 −4
10.  FK Jesenské 18    5   2    11 49 : 70 17 −13
11 . TJ Tatran Č.  Balog 18    4   2    12 25 : 45 14 −10
14 . TJ ŠK Kremnička 15    0   0    15 16 : 76 0 −24

nPonúkame úvery bez zabez−
pečenia ručiteľa. Inf. m 0905
871 851.                           np − 457

n Predám železnú konštruk−
ciu 3,65 x 1,25 m. Inf. m 0949
076 332.                          np − 459

nn Hľadám priateľku nízHľadám priateľku níz−−
kej postavy do 60 rokov zkej postavy do 60 rokov z
okresu VK. Inf. okresu VK. Inf. mm 09080908
232 053.      232 053.      np − 441

nPONUKA: 
UBYTOVANIE V KLIMATIZOVANÝCH 

CHATKÁCH PRIAMO V AREÁLI 
KÚPALISKA V ŠTÚROVE. 

Informácie:  0907 808 649  np − 461

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

l RÔZNE

l ZOZNÁMENIE
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Úvod zápasu patril domácim,
ktorí dva razy ohrozili bránu
hostí, ale neúspešne. Po pria−
mom kope Skabellu v 12.́  hla−
vičkoval Halko k Nemčokovi,
ale jeho strela skončila mimo
brány. Sľubná akcia hostí v 16.́
skončila namiesto strely ešte
jednou kľučkou Nemčoka.
Kálmánov center v 26.́  domáci
odvrátili do bezpečia. Divín mo−
hol otvoriť skóre v 35.́ , ale tuto−
vú šancu zahodili. Hostia v 37.́

založili ďalšiu peknú akciu, ale
znovu namiesto strely volili ešte
prihrávku, ktorú domáci vystih−
li. Následný protiútok zastavili
hostia iba za cenu žltej karty. V
45.́  po priamom kope Nemčoka
vznikla pred bránou domácich
trma−vrma a Pobori strelil vedú−
ci gól hostí 0:1. 
Hneď v úvode druhého polčasu

dostal druhú žltú a následne
červenú kartu Kálmán.
Prevahu o jedného hráča domá−

ci využili už v 51.́  a vyrovnali na
1:1. Hostia napriek oslabeniu si
vytvárali sľubné príležitosti,
ktoré však nevyužili. V 66.´
Szilágyiho strelu po úniku vy−
tlačil domáci brankár na roh. V
74.́  strelu domácich po roho−
vom kope vyrazil Geregai.
Potom T. Tótha vystriedal Gál a
o minútu sa znovu vyznamenal
Geregai. Po faule na Szilágyiho
v 79.´ zahrával priamy kop
Nemčok, ale jeho strelu obrana
podvrátila na roh. V upršanom
počasí prišla pre Viničanov stu−
dená sprcha v 86.́ , kedy domáci
strelili víťazný gól tohto stretnu−
tia 2:1. Po nasledujúcom voľnom
kole cestujú potom Viničania do
Poltára.    

− GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA SKUPINA JUH: DIVÍN −  VINICA 2 : 1 (0:1)

Zostava Vinice: Geregai − Szilágyi, Régi, T. Tóth, Boroš − Kálmán,
Súth, Halko, Skabella− Nemčok, Sz. Tóth; na striedanie T. Gál.
Doboš; gól hostí: 45.́  Pobori, ČK: 46.́  Kálmán; rozhodca Gregorec;
divákov 200

Oslabení hostia stratili tri body

Na mokrom a šmykľavom teré−
ne sa zápas začal opatrne z o−
boch strán. Prvý vystrelili hos−
tia, ale Némethova strela išla mi−
mo brány. Za domácich odpove−
dal strelou zo 16 metrov Berky v
6.́ a jeho tečovaná strela skonči−
la v sieti 1:0.  Baník sa snažil o
rýchlu odpoveď a už v 9.́  po
krížnej Fridrichovej prihrávke
Sabó prudkou krížnou strelou
vyrovnal 1:1. V 17.́  zahrávali do−
máci rohový kop a následne

prudká strela spoza 16−tky po te−
či hostí znovu skončila v bráne
Baníka 2:1. Peknú strelu domá−
cich v 22.́  Kaczorek vyrazil na
roh. Hostia ohrozili bránu do−
mácich po priamom kope v 37.́ ,
ale brankár Sabóovu strelu chy−
til. V závere prvého polčasu ma−
li výhodu priameho kopu aj do−
máci, ale strela išla nad bránu. 

Druhý polčas začali hostia so
zjavnou snahou o vyrovnanie.
Fridrichov priamy kop v 49.́  do−

máci brankár ešte chytil.
Striedajúci Greguš unikol v 54.́
domácej obrane a tá ho zastavi−
la iba faulom. Nariadený poku−
tový kop s istotou premenil
Sabó 2:2. Hostia v 56.́  zahrávali
priamy kop, ale Šiketova strela
skončila v múre domácich.
Peknú strelu Sabóa v 68.́  zrazili
domáci na roh. Po chybe domá−
cej obrany v 77.́  išiel sám na
brankára Sabó a svoj únik pre−
menil na gól − 2:3. V záverečnom
tlaku zahrávali domáci v 88.́
priamy kop a Berky "vymietol"
šibenicu Kaczorekovej brány
3:3.  Hostia na šmykľavom teré−
ne podali dobrý výkon, za ktorý
si najmenej bod plne zaslúžili.  

−TIBOR KRNÁČ− 

IV. LIGA SKUPINA JUH: POLTÁR − VEĽKÝ KRTÍŠ 3 : 3 (2 : 1)

Sabóov hattrick priniesol bod
Zostava Baníka: Kaczorek −Németh, Fűlőp, Šár, Cibuľa − Fridrich,
Šiket, Laššan, Kukolík, Sabó − Martin Horváth; na striedanie: Ře−
hák, Greguš, Kušický; tréner: Ľubomír Drienovský; góly Baníka: 9.,
54. a 77.́  Sabó; rozhodca: Korenčík; divákov: 300; 

Domáci začali zápas mierny tla−
kom a v 4. i v 7.́  zahrávali ne−
priame kopy, ktoré obrana hos−
tí odvrátila. V 13.́  kopali domáci
rohový kop, ale nič z toho nevy−
ťažili. Zopakovali si to aj v 15.́ ,
ale s podobným úspechom.
Prvú strelu na bránu domácich
vyslali hostia v 24.´, ale
Martinovi Horváthovi ju bran−
kár chytil. Sabó vystrelil nebez−

pečne v 26.́ , ale lopta išla tesne
vedľa brány. V 37.́  kopali hostia
nepriamy kop, ale brankár lop−
tu vyrazil. Domáci pekne vystre−
lili v 40.́  a Kaczorek loptu  bez−
pečne chytil. 

Veľkým tlakom začali domáci
aj druhý polčas, z čoho vyťažili v
49.´ gólovú príležitosť, ale
Kaczorek vytlačil nebezpečnú
strelu na brvno. V 60.́ zahrávali

domáci priamy kop z 18.´ a
Kaczorek loptu znovu bezpečne
chytil. O 3 minúty neskôr mali
domáci po rohovom kope dobrú
príležitosť, ale hlavička išla tes−
ne vedľa brány. V 82.́  spálili do−
máci ďalšiu šancu, keď ich stre−
la zo 16 metrov išla tesne vedľa
tyče brány V. Krtíša. 

−TIBOR KRNÁČ− 

IV. LIGA SKUPINA JUH − 30 KOLO − 8. 5. 2014: Š. BANE − V. KRTÍŠ 0 : 0

Bod v priemernom zápase
Zostavy− Baník: Kaczorek −Németh, Marek Horváth (26.́  Kušický),
Fűlőp, Cibuľa − Fridrich, Šiket, Greguš (72.́  Řehák),  Kukolík −
Martin Horváth, Sabó; tréner: Ľubomír Drienovský; rozhodca: Š.
Kosturský; divákov: 100; ŽK: 58.́  Greguš, 87.́  Kukolík 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
30. KOLO − 8. 5. 2014

30. kolo − Št 8.5. o 16:30
Divín − Poltár 
Podbrezová B − Žarnovica 
voľný žreb − Hnúšťa 
Málinec − Detva 
Zvolen − Kováčová 
Š. Bane  − V. Krtíš

0 : 1
1 : 2

−
3 : 2
3 : 1
0 : 0

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
23. kolo − Ne 11.5. o 16:30

Detva − Fiľakovo 
Hnúšťa − Kováčová 
Žarnovica − Revúca 
Poltár − V. Krtíš 
Divín − Vinica 
Podbrezová B − Zvolen 
voľný žreb  −  Málinec

TABUĽKA

1 : 3
1 : 5
0 : 0
3 : 3
2 : 1
4 : 1

−

I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

21. kolo − Ne 11.5. o 16:30
Čebovce  −  Sklabiná 
Tornaľa −  Príbelce 
Mýtna −  Olováry 
Lubeník  − Buzitka 
Radzovce  − D. Strehová 
S. Ďarmoty − Jesenské 
Tomášovce  − Balog n. I.

TABUĽKA

0 : 0
5 : 2
1 : 1
1 : 2
1 : 0
3 : 0
2 : 1

* Bušince − Čebovce „B“ 3 : 1
* D. Strehová B   − Sklabiná B 1:4
Góly: D – A. Šesták, H – A. Takáč,
L. Matikovský, J. Žingor, Ľ. Koči.
* Želovce – Olováry B 2:2  (0:0)
Góly: D – Z. Lajtoš, D. Hlinica, H
– M. Švonavec 2x.  

II. TRIEDA OKRES  

n Dám do prenájmu 1 − izbový
zariadený byt. Inf. & 0904 647
477.                                    np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodný
priestor s parkoviskom. Inf. &
0904 647 477.                    np − 471
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vyliečim "zlatú žilu" bylinka−
mi. Inf. m 0905 689 938 

np − 474

n Zabudli ste si kľúče v lekárni
Aqua Viva? Informujte sa pria−
mo v lekárni.  Zn. Čierne púzdro
so sväzkom kľúčov.        np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu − pre nefaj−
čiara/−ku. Inf. m0910 638 572. 

np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo dám do prenáj−
mu  2 − izbový byt v priamom
centre mesta V. Krtíš. Inf. m
0905 538 183.                   np − 476

n Predám 3 − izbový byt na B.
Nemcovej 30, na 4. poschodí, bez
balkóna. Cena 20. 000 eur + do−
hoda možná. Inf. Cena 20. 000
eur + dohoda možná. Inf. m0908
931 242.                            

np − 478
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt v OV v
centre mesta Hnúšťa, príp. vy−
mením za 2 − izb. vo VK. Inf. m
0944 516 216, 0940 371 307. 

np − 480

l PO UZÁVIERKE
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Hostia cestovali na zápas osla−
bení o piatich hráčov základ−
nej zostavy. Napriek tomu,
hneď na začiatku zápasu za−
skočili domácich, keď po ne−
presnom odkope brankára M.

Ďurčok strelil na 0 : 1. Potom
sa zápas odohrával od stredu
ihriska až do 34.´, keď odpískal
rozhodca pre domácich 11−ku,
ktorou domáci vyrovnali na
1 : 1. V 40.´sme kopali priamy

kop z veľkej diaľky, Nácestovu
strelu brankár vyráža a M. Ď−
určok dáva hlavou na 1:2.
Takto skončil polčas. Druhý
polčas začali domáci až príliš
živo za pomoci rozhodcu, kto−
rý druhou 11−kou vyrovnáva
na 2 : 2. Potom prišiel prudko
strieľaný center, Peťo Červoč

ho vyráža pred seba a domáci
to využívajú na strelenie tre−
tieho gólu. Potom už hra bola
v réžii domácich a po neistom
zákroku dávajú na 4 : 2. Na ko−
nečných 5 : 2 dávajú po tečo−
vanej strele vlastným gólom.
Príbelce mali ešte 2 strely, kto−
ré hrozili na bránu, ale výsle−
dok zápasu sa už nepodarilo
skorigovať. Ďakujem chlap−
com, ktorí sa zúčastnili zápasu
aj za nepriaznivého počasia. 

−  IVAN ĎURČOK − 

V. LIGA SKUPINA D: TORNAĽA − PRÍBELCE 5 : 2 (2 : 1)

Domácim výdatne pomohol rozhodca  
Zostava TJD Príbelce: P. Červoč, M. Balík, P. Nácesta, I. Ďur−
čok, T. Parkáni, P. Trebuľa, F. Celleng, A. Rybár, M. Pomoti, M.
Ďurčok, T. Čierny; na stried.: M. Pástor. 

Na rozmočenom teréne sa v
okresnom derby stretli vyrov−
naní súperi, čoho dôkazom bol
aj konečný bezgólový stav. Z
rôznych dôvodov za domácich

nenastúpili štyria hráči zá−
kladnej zostavy. Prvých 20 mi−
nút bola hra vyrovnaná.
Trošku viac šancí mali hostia.
V 20.´ prebrali iniciatívu do−

máci, mali aj šance a Mackovu
hlavičku zlikvidoval brankár
hostí Koči. V 35.´ čistú penaltu,
ktorú uznali aj diváci aj hos−
tia, však neuznali rozhodco−
via. Prvý polčas domáci do−
hrávali so šancami a v druhom
polčase sa hra vyrovnala. Úto−
ky sa striedali na jednej aj
druhej strane. O niečo lepší
boli domáci, ale gól sa im ne−
podarilo dať. V 88.´ nastrelili
tyčku domáci, a až do závereč−

ného hvizdu sa už veľa na i−
hrisku nezmenilo. Vzhľadom k
počasiu  bola aj početná divác−
ka kulisa okolo 180 ľudí.
Musíme pochváliť mužstvo
hostí, ktorého by bola škoda,
keby zo súťaže vypadlo. 
Čebovskí žiaci nabili lídra sú−

ťaže Sklabinú 5:0
Vedenie ďakuje žiakom za
predvedený výkon žiakov. 

− ERIK FÓNOD − 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − SKLABINÁ 0 : 0

Na rozmočenom ihrisku boli rozhodcovia najslabší 
Zostava Čeboviec: L. Bojtoš, A. Balga, P. Balga, M. Slávik, T.
Cibuľa, K. Gyénes, R.  Nozdrovický, P. Péter, M. Bendík, D. Če−
po, M. Macko; náhradníci: R. Koncz, E. Bojtoš, A.  Kovács, Š.
Balga, L. Zaťko, L. Ďőrď, P. Bojtoš; 
Zostava Sklabinej: Kočí − Černák, Ďurica (K), Havrila, Kováč,
Kalmár, Boľoš, D. Drieňovský, Takáč, Maslaňák, Matikovský;
náhradníci: Mesároš, M. Drieňovský, Žingor, Tuhársky, Čer−
noch. ŽK: Takáč a Boľoš. Rozhodoval Grenčí. 

Mužstvo vycestovalo na zápas
bez svojich štyroch opôr v zad−
ných a stredových radoch, ale o

to oduševnenejší výkon podali.
Od začiatku sa pustili do súpera,
šance sa striedali na jednej aj

druhej strane. Mýtna hrozila
najmä nebezpečnými útokmi,
na ktoré Olováry odpovedali
rýchlymi brejkmi. Zápas bol pre
oko diváka veľmi atraktívny,
keďže šance mali domáci aj hos−
tia. Prvý gól padol v 19.́ , keď
skrumáž v pokutovom území do−
mácich nakoniec skončila gólom
0:1 pre hostí. Potom hostia dobre
bránili, lenže domáci chceli do
polčasu urobiť niečo s výsled−

kom, lenže po dvoch nevyužitých
šanciach tretia dorážka padá do
brány 1:1. Prvý polčas sa už po−
tom odohrával medzi 16−kami.
Na druhý polčas nastúpili muž−
stvá opatrne, ani jedno mužstvo
nechcelo prehrať. Na konci bolo
vidieť, že Olovárom chýbali skú−
sení hráči, a preto Mýtna pritla−
čila, mala aj viac z hry, ale nedo−
kázala zužitkovať príležitosti a
preto sa zápas skončil 1:1 k spo−
kojnosti oboch mužstiev. 

− PAVOL KALMÁR − 

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA −  OLOVÁRY 1 : 1 (1 : 1)

Olovárom chýbali skúsení hráči  
Olováry: Pavol Kalmár − Róbert Motoška, Martin Miškei, Arnold
Zolnay, Erik Karasy, Csaba Csányi, Július Matuška (K), Dávid
Dobra, Martin Švoňavec (Nemčok), Miroslav Gluch, Viktor Žingor;
náhradníci: Ján Nemčok, Marek Kalmár, Tomáš Fajčík; tréner:
Miroslav Gluch. 

V 26,́  Fajt prudkou strelou z  25
metrov ku tyči vsietil úvodný
gól stretnutia. Po rýchlej akcii
Hriň − Sokol − Kollár v 36.́  po−
sledne menovaný netrafil z uhla
bránu domácich. V 49.́  napálil
Kollár z uhla do nôh vybiehajú−
ceho brankára domácich. V 52.́
spálili futbalisti Prameňa naj−

väčšie gólové príležitosti zápa−
su, keď pred bránou súpera naj−
skôr Kollár a potom Hriň nedo−
kázali vsietiť góly. Futbalisti D.
Strehovej v oklieštenej zostave
bez Kminiaka, Oláha, Klátika
podali veľmi dobrý výkon, keď
počas celého zápasu domácich
"vyučovali", ale napriek tomu
prehrali. 

−JÁN HRIŇ−   

V. LIGA SKUPINA D: RADZOVCE − D. STREHOVÁ 1 : 0 (1 : 0)

Zostava D. Strehovej: Daniel Hriň − Hudec, Báťka, Tóth,
Novák, − Nagy (66.´ Dibala), Abelovský, Drozd, Sokol − Kollár
− Marek Hriň; ŽK (DS): 58.´ Hudec, 86.´ Tóth; gól: 26.´ Fajt;
rozhodca Katreňák, divákov 200

Napriek dobrej hre hostí,
nakoniec prehra

Hráči Balogu nad Ipľom vy−
cestovali za tabuľkový susedom
v oklieštenej zostave. V prvom
polčase držali chlapci z Balogu

tempo s domácimi. Najväčšiu
tutovku mal Molnár v 20.́  , keď
sám pred brankárom zaváhal.
Hra sa do konca I. pol. vyrovna−

la a do šatne hráči odchádzali
za stavu 0 : 0. 
V II. polčase domáci tlačili hos−

tí pred ich 16 −tku. Veľký tlak
hostia nevydržali a prvý gól do−
stali v 60.́   Domáci v tlaku po−
kračovali, čoho výsledkom bol
aj druhý − víťazný gól domácich

v priebehu desiatich minút.
Hostia mali ešte dve tutovky,
ktoré však nevyužili, až v 90.́  sa
im podarilo znížiť Nedelom na
2 : 1. Poďakovanie patrí hosťu−
júcim hráčom, ktorí pricestova−
li do Tomášoviec. 
Budúcu nedeľu privíta na svo−

jom ihrisku Balog nad Ipľom lí−
dra tabuľky Slovenské Ďarmo−
ty.   Dorast: Modrý Kameň −
Balog n. Ipľom 3 : 9. 

− JOZEF STRIHO −   

V. LIGA SKUPINA D: TOMÁŠOVCE − BALOG N. IPĽOM 2 : 1 (1 : 0)

Balog nad Ipľom: Oroszlányi, Radoš, Š. Nagy, Kalmár, Kalmár, P.
Gyurász, E, Krupčiak, Nedeľa, Molnár, G. Gyurász, J. Ďuráš,
Faršang, stried.: Páldi; diváci: 100; Gól za hostí: Nedela. 

Hostia skórovali v poslednej minúte zápasu 
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Zápas začal tlakom domácich,
ktorí v 10.́  zahrávajú priamy
kop z 18.́  a Lukácsova strela le−
tí nad. Po Pixiadesa v 13.´
Molnár  strieľa tesne vedľa.
Druhú tutovku zahadzuje
Havrila v 15.´, keď strelu
Pixiadesa doráža. V 17.́  po rohu

nevy využívajú šancu aj hostia,
keď hlavičkujú nad Holubovu
bránu. Po viacerých šanciach
domácich v 29.´po faule na
Havrilu v 16−ke zahrávajú po−
kutový kop, ktorý faulovaný
hráč bezpečne premieňa na 1:0.
Domáci mali celý prvý polčas

prevahu, hostia okrem dvoch
štandardných situácií nič nevy−
pracovali. V druhom polčase
domáci pokračovali vo svojej
hre. Pekne strieľajú Ondrejkov
v 49.́  a Ma. Varholák v 53.́  ale
bez gólového efektu. V 59.́  hla−
vička Pixiadesa a Lukácsova
strela míňa bránku. V 64.́  sa
Havrila zorientoval v 16−ke a
ponúknutú šancu premieňa na
2:0. V 71.́  domáci vystriedali. V

76.´mal vyloženú šancu
Pixiades, ale netrafil. V 83.́  pri−
šla druhá šanca hráčov hostí,
ktorú vyboxoval Holub. V 88.́
Béreš a 89.́  Ma. Varholák strie−
ľajú tesne vedľa brány. V 90.́  po
odrazenej lopte pred 16−kou
Havrila z otočky vymietol šibe−
nicu hosťujúcej brány a dáva
svoj hetrik 3:0. Domáce mužstvo
prevalcovalo svojho súpera po
všetkých stránkach a je zaslú−
ženým lídrom skupiny "D".
Vedenie chce poďakovať hrá−
čom za predvedenú hru, zodpo−
vedný výkon a jednoznačné ví−
ťazstvo rozdielom triedy. 

− ĎŐRĎ −

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − JESENSKÉ 3 : 0 (1: 0)

Zostava FK Slovenské Ďarmoty : M. Holub, M. Berec, I. Lukács, M.
Varholák, L. Pixiades, Ma. Varholák, R. Rajťuk, G. Zachar, N.
Havrila, J. Molnár, D. Ondrejkov; na stried.: J. Ďőrď, J. Holub, R.
Béreš a J. Kollár.  

Havrilov hetrik priniesol vzácne body   

ŠTK (predseda, 
Ladislav Doboš)

ŠTK/1.  Po vzájomnej dohode
nariaďujeme odohrať MFS do−
rastu  26. kolo FK M. Kameň –
FK Olováry dňa 8.5.2014 o
16:30 h.

ŠTK/2. ŠTK kontumuje MFS
dorast 28. kolo odohrané dňa
1.5.2014 medzi FK M. Kameň –
FK Vinica kontumačne 3:0  v
prospech FK Modrý Kameň v
zmysle SP č. 100/i, s priznaním
3 bodov a skóre 3:0 v prospech
FK M. Kameň (hráč hostí na−
stúpil v zastavenej činnosti),
prípad odstupuje na DK.

ŠTK/3. ŠTK kontumuje MFS
dorast 21. kolo konané dňa
3.5.2014 medzi FK Vinica – FK
M. Kameň kontumačne 3:0 v
prospech FK Vinica v zmysle
SP čl. 100/b, s priznaním 3 bo−
dov a skóre 3:0 v prospech FK
Vinica ( hostia na MFS nena−
stúpili), prípad odstupuje na
DK.

ŠTK/4. ŠTK súhlasí po vzájom−
nej dohode so zmenou začiat−
kom stretnutia medzi FK
Balog – FK Lesenice
28. kolo dorast, ktoré sa odo−
hralo  dňa 1.5.2014 o 16:00 h.

ŠTK/5. ŠTK po vzájomnej do−
hode nariaďuje odohrať MFS
dorastu 24. kolo medzi FK
Balog – FK Olováry dňa
25.5.2014 o 16:30 h.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)

D97 Maroš Balga 1133709 (TJ
Sokol O. N. Ves I. trieda do−
spelých) ČK po 2x ŽK – DO po−
zastavenie športovej činnosti
1 MFS pod. podľa čl 37 ods. 3,
čl. 40 ods. 2 od 7.5.2014 do
6.7.2014, poplatok 10 eur v

MZF.

D98 Marek Andok 1197252
(OFK S. Plachtince I. trieda
dospelých)  ČK po 2x ŽK – DO
pozastavenie športovej čin−
nosti 1 MFS pod. podľa čl 37
ods. 3, čl. 40 ods. 2 od 7.5.2014
do 6.7.2014, poplatok 10 eur v
MZF.

D99 Nikolas Koryťák 1265541
(ŠK Vinica dorast) nastúpenie
na MFS počas trestu – DO po−
zastavenie športovej činnosti
na 1 mesiac nepod. a peňažná
pokuta  20 eur v MZF, podľa čl.
53 ods. 1/b, čl. 53 ods. 2/b od
19.5.2014 do 18.6.2014, popla−
tok 5 eur v MZF.

D100 DK predvoláva na svoje
zasadnutie na deň 22.5.2014 o
16:30 h.: Jozef Filkus nar.
14.10.1963, R – Eduard
Mačuda, AR1 – Jozef Košelák,
za TJ Prameň Dolná Strehová
„B“: HU – Pavel Bernát nar.
30.6.1992, asistent trénera –
Ivan Krahulec.

D101 DK pre jednala list od R
– Roman Ďuriš a v prípade, že
doručí konkrétne mená osôb,
môže ďalej postupovať podľa
DP.

D102  DK žiada  Prameň
Dolná Strehová „B“ predložiť
videozáznam zo stretnutia II.
trieda dospelých 15. kolo me−
dzi FK D. Strehová „B“ –
Olováry „B“ do 12.5.2014.

D103 DK udeľuje DO FK M.
Kameň (dorast) podľa RS čl.
24 písmeno j poplatok 15 eur v
MZF, za nenastúpenie hostí
na MFS 21. kolo Vinica – M.
Kameň, poplatok 10 eur v
MZF.

Proti rozhodnutiu DK je mož−
né sa odvolať podľa ustanove−
ní Tretej časti Tretej hlavy
DP.    

KR/1 KR žiada všetkých R o
kontrolu  video nahrávania v
zmysle RS 2013/2014 bod 32,
písmeno d).

KR/2. KR vyhovuje žiadosti
FK V. Čalomija o výmene R zo
stretnutia 17. kola I. trieda do−
spelých V. Čalomija – M.
Kameň.

KR/3. KR berie na vedomie list
p. Koryťákovej a po prešetrení
udalosti, KR odpovie písom−
nou formou.

KR/4. KR predvoláva dňa

15.5.2014 o 16:00 h. R – Pavel
Kalmár st., ktorý si donesie aj
zápis o stretnutí  z 20. kola do−
rast FK Olováry – FK Vinica o−
dohraného dňa 27.4.2014.

KR/5. KR žiada rozhodcov pri
vzájomnej výmene na posled−
nú chvíľu, hlavne stretnutia
mládež upozorniť o tom pred−
sedu KR a sekretára ObFZ,
ktorý je aj správcom ISSF a je
poverený vykonať zmeny v
nominácii R  v ISSF.

Správa zo sekretariátu:
S/1. Oznam celej futbalovej ve−
rejnosti – Zákon č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných špor−
tových podujatí:  odkaz na
stiahnutie, www.futbalsfz.sk –
projekty – zákon č. 1/2014.

GABRIEL BACSA, 
predseda ObFZ

JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

Aktuálna ponuka 
vzdelávacích aktivít

1. Opatrovateľský kurz − začíname 19.5.2014
Trvanie kurzu: 28 pracovných dní,                       vyučovanie den−
ne od 8.00 do 14.00. hod. Certifikát uznávaný v EÚ. Cena 250 eur

2. Nemčina pre opatrovateľskú prax − začíname 19.5.2014
Vyučovanie prebieha dvakrát týždenne v poobedňajších
hodinách. Rozsah: 60 vyučovacích hodín.  Cena 120 eur.

3. Individuálna jazyková výučba − anglický jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk. Výhoda: lektor sa na hodine venuje len vám, získate
základnú slovnú zásobu v oblasti, v ktorej budete pracovať.
Časovo sa vám prispôsobíme.

4. Kurzy na obsluhu motorového vozíka − získanie preukazu.
Cena 135 eur.

Prihláška prijímame na adrese: 
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD o.z., Mierová 1, Veľký

Krtíš,  Tel: 0902 930 225, e − mail: vk@avnovohrad.sk

 Spravodaj ObFZ Veľký Krtíš č. 47 
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Rozhodovali: J. Bódiš, E. Mačuda, M. Filkus, Diváci: 40; Zostavy: D − J.
Skabella, T. Szuchetka, Málik, E. Varga, Balázs (K), Buriš, Naszvadi, A.
Nagy, Pap, Zsigmond, Heimlich, stried.: Lukács, P. Varga, O. Krupčiak,
Husár, Baláž. A. Krupčiak; H − Fekete, Lukáš Bednár (K), Horn, Režňák,
Ladislav Bednár, Barcaj, Pűšpőky, Kuchársky, Špaldoň, Melicher,
Medveď, stried.: Strapko; Góly: D − Málik 2x, Nagy, H − Špaldoň. 

Zápas sa hral za stáleho dažďa na ťažkom teréne, mužstvá sa ťažšie
rozbiehali a s námahou kombinovali. Na zamočenom teréne sa predsa
ako prví do šance dostali domáci a v 10.́   Málikom dali vedúci gól.
Hostia sa v I. pol. dostávali iba málo pred domáceho brankára. Domáci
celý prvý pol. útočili, čoho výsledkom bol druhý Málikov gól v 27.́ ,  keď
zvýšil vedenie domácich na 2:0. Potom prišla šanca Papa v 42.́   a
Burišovu delovku brankár hostí zlikvidoval, čím zostal stav polčasu 2:0. 
V  47.́   II. pol.  opäť Burišovu strelu brankár kryl. Od  55.́  sa osmelili aj

hostia, keď po faule na prenikajúceho Horna upravili Špaldoňom na
2:1. V tej chvíli  hostia viackrát ohrozili domácu bránu, no náhradný
brankár Skabella svojich podržal. V ostatných 15.́  min. opäť domáci pri−
dali a po faule na Zsigmonda v 85.́  stanovil Nagy z pokutového kopu na
3:1. Potom mali ešte veľké šance Málik a Buriš, ale brankár ich strely
zlikvidoval, a tak konečný účet stretnutia bol 3 : 1.     − JÁN LAURÍK − 

* Veľká Čalomija − Modrý Kameň 3:1 (2:0)

DOMÁCIM NAPRŠALI ĎALŠIE TRI BODY 

Rozhodovali: R. Ďuriš, Š. Pohánka, L. Ubrankovič; Diváci: 75; Zostavy: D
− Zőllei, Blaško, Mezei, Celleng (K), Koncz, Morvai, Gorasz, Kováč, Bartoš,
Szabó, Oroszlány, stried.: Blaško, Ferencz, Uhrik; H −  Benko, Toldy, I.
Andok, Vozár, Uhrin, Šimún, Melišík, M. Andok, Haring, P. Balik,
Stankovič, stried. Pavlov, Wiesenpacher, M. Haring, Kramarovič; Góly: D
− Górasz, Koncz; H − M. Andok, Balik.  

Napriek tomu, že Sečiankam kvôli zraneniam chýbali štyria hráči a
brankár, domáci nastúpili na zápas naplno bodovať a vyhrať. I. pol. za−
čali lepšie domáci, čo sa odzrkadlilo v prvom góle v 37.́ , keď otvoril skó−
re z  11 m Górazs. Keď sme už všetci mysleli na koniec I. pol. a prestávku,
lebo veľmi pršalo, S. Plachtince trafili bránu domácich a lopta sa ne−
šťastne odrazila od brankára − 1 : 1. 
Sečianky nastúpili na II. pol.  s nádejou dať vedúci gól, čo sa im aj po−

darilo. Koncz nádhernou strelou zvýšil na 2 : 1. Hra sa v nasledujúcich
minútach upokojila, šance sa striedali na obidvoch stranách. Posledných
15. ́  začali hostia veľmi tlačiť na domácu bránu a mali až 12 priamych ko−
pov. Pri jednom z nich sa im podarilo dostať loptu do brány a vyrovnali
na 2 : 2. Domáci v týchto chvíľach mysleli, že by mohli ešte otočiť stav zá−
pasu, no rozhodca hru ukončil  2  minúty pred koncom bez nastavenia,
pritom bolo počas hry trikrát striedanie a až šesťkrát ošetrovanie hráčov.
Domácim hráčom gratulujeme za predvedený výkon, dali zo seba maxi−
mum, napriek tomu, že im chýbali hráči. V zlom počasí chcem pochváliť
aj výdrž fanúšikov, ktorí vydržali až do konca a povzbudzovali nás. 

− TIBOR KONCZ −  

* Sečianky − Stredné Plachtince  2 : 2  (1:1)
SPRAVODLIVÁ DEĽBA BODOV

Rozhodovali: Nagy, Zolcer, Zaťko; Diváci: 50; Zostavy: D − Gyenes,
Dovičin, Z. Balla, Horňák, R. Balla, Nászaly, Gemer, Szabó, Kotian,
Baranyi, Povalač, stried.: Bača, J. Kotian, Badó, Sliacky, Tóth,
Rusnák; H − Tuhársky, Korpáš, P. Fašang. M. Fašang, Jozef Kováč,
Ján Kováč, Kereš, Varga, Konc, Hojsa, Keťko, stried.: Š. Kováč, M.
Kováč; Góly: D − Barányi, Szabó, Kotian, H −  M. Varga.  

Domáci nastúpili na zápas so záchranárskymi ambíciami v nových
dresoch, za čo patrí veľká vďaka sponzorom. Na dažďom zmáčanom
ihrisku sa hral dosť tvrdý zápas. Po prihrávke Szaba  Barányi otvo−
ril skóre v 3.́  −  1:0. Po nešetrnom zásahu hosťujúceho hráča v 10.́  na−
sleduje nútené striedanie domáceho brankára. V 39.́  videli diváci
prvú strelu hostí na bránu domácich − brankár ju kryl. Domáci do
konca I. pol. nevyužili viacero dobrých šancí. 

V II. pol. pridali aj hostia, no bodovali domáci a to v  77.́  po  pria−
mom kope domácich − Szabó zvýšil na 2:0. O tri min. na to opäť do−
máci prepisovali skóre a v 80.́   Kotian zvýšil na 3 : 0. Hostia sa neda−
li a v 82.́  znížili na 3:1. Hosťom nevyšiel druhý bojovný polčas.  

− MILAN KOTIAN − 

* Kamenné Kosihy − Hrušov  3 : 1 (1 : 0)

MOHUTNÁ ZÁCHRANA 
DOMÁCICH POKRAČUJE 

Rozhodovali: L. Majer, D. Ďurčov, J. Balga; Diváci: 38; Zostavy: D −
Jánoška, Balga, Sliacky, Béreš, N. Híveš (K), Belák, Szatmári, J.
Zőllei, Hudec, stried.: Krekáč, R. Zőllei, Balla; H − Moravčík,
Smiknya, P. Kováč (K), Widner, Cseri, Kmeť, Zolcer, Buriš, Rezníček,
Villám, Básti, stried.: Husárik, Dobos, Cibuľa; Góly: D − Béreš 3x,
Sliacky, Jánoška, H − Buriš, Bášti; Najlepší: D − Béreš, H − Buriš. 

Domáci po nevýrazných výkonoch v jarnej časti súťaže sa konečne
prebrali. Dobre kombinovali a prevýšili hostí po každej stránke. Na
domácej pôde si v I. pol.  vypracovali množstvo gólových šancí, z
nich využili iba tri. 
Druhý polčas začali hrať lepšie hostia, no iniciatívu znovu prebra−

li domáci a strelili tri pekné góly. Domáce vedenie ďakuje svojim
hráčom za bojový a snaživý výkon a hosťom za korektnú slušnú
hru.                                                                          − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

* Opatovská Nová Ves − Kosihy nad Ipľom 5 : 2 ( 3 : 1 ) 

DOMÁCI KONEČNE ZVÍŤAZILI 

Rozhodovali: L. Pásztor, P. Kalmár, E. Kremničan; Diváci: 50;
Rozhodovali: L. Pásztor, P. Kalmár, E. Kremničan; Zostavy: D −
Hromada, Balga, P. Filip (K), Sabó, M. Filip, Majoroš, Liska, Čer−
ník, Bavko, Šoltys, R. Jánošík, stried.: I. Filip, Novák, Lalík, I.
Jánošík, Hromada; H − Veľkov, R. Kubolek (K), Zuzina, Turan,
Matejkin, P. Mitter, Chovan, Mozola, M. Mitter, Drozd, Sliacky,
stried.: Bariak, M. Kubolek, Baláž; Góly: D − P. Filip 2x, vlastný, H  −
P. Mitter;  Najlepší hráči: D − P. Filip, H − Veľkov. 

Na dobre pripravenom trávniku domáci a hostia predviedli pekný
futbal, nakoľko domáci od samého začiatku vyhrávali. Hostia vy−
rovnali pekným gólom. 

Domáci v II. pol. pokračovali v dobrej hre. Ďakujeme rozhodcov−
skej trojici za rozhodovanie, ako aj hosťom za slušnú hru. 

− JOZEF KARASY −  

* Záhorce − Dačov Lom  3 : 1 ( 2 : 1 ) 

NA ZLOM TERÉNE PEKNÝ FUTBAL 

Rozhodovali: D. Martin, L. Szabó, J. Húšťava; Diváci: 150; Zostavy: D
− Mužik, Schmidt (K), Krivánsky, Hampachel, E. Varga, Zaťko, Očko,
Cibuľa, Lichvár, Baranyi, Gőrőg, stried.: L. Varga, A. Sebenský,
Petrovský, P. Sebenský; H − Bartoš, Galčík (K), Macko, Berecký, Majer,
Marince, Vrbovkai, Lőče, M. Babka, Pavlík, stried.: Kováč, Balga,
Majdán, Košík, Keťko; Góly: D − Barányi 2x, H − M. Babka, Vrbovkai. 

Hneď prvý šancu v zápase mali domáci, keď Očko vypálil tesne ved−
ľa brány. Ďalšie príležitosti zostali tiež nevyužité, domáci mali pekne
rozohratý rohový kop a hostia pohrozili dorážkou z odrazenej lopty.
Hostia dali úvodný gól, ktorý však pre ofsajd neplatil. Následne do−
máci Barányi, trafil spojnicu brány. Domáci brankár predviedol bra−
vúrny zákrok po priamom kope Majera, rohový kop však hostia vy−
užili a ujali sa vedenia. V ďalšom priebehu I. pol. mali obidve muž−
stvá niekoľko šancí no bez gólové efektu. 

Domáci začali II. pol. aktívne, v 48.́  vyrovnali po rohovom kope
Zaťka a hlavičke Barányiho. V 50.́  sa ujali vedenia domáci, keď Zaťko
presne načasovanou uličkou uvoľnil Barányiho a ten sa nepomýlil.
V 58.  ́ hostia vyrovnali po strele z diaľky. Zápas sa dohrával vo vy−
sokom tempe, zostalo ešte niekoľko nevyužitých šancí,   hlavne ku
koncu zápasu zatlačili domáci svojho súpera, no gól nedali. 

− IVAN ZAŤKO −   
JÁN PAVLÍK (hostia): "Ďakujeme chlapcom za oduševnený výkon, v
rámci ktorého dosiahli na horúcej pôde v Neninciach remízu." 

Dorast: Vidiná − Nenince 2 : 0, 
Žiaci: Nenince − Slovenské Ďarmoty 6 : 1 

* Nenince − Lesenice 2 : 2 (0 : 1)

DERBY ZÁPAS  AKO SA PATRÍ 

PONÚKAME ŠIROKÝ 
VÝBER OKRASNÝCH
RASTLÍN A KVETOV

Kamenárstvo
Milan Tóth 
− ZOMITA

ponúka 
kamenárske práce
za výhodné ceny.
Telefón: 0915 213
791,0905 188 628,

047/48 702 29
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