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3. 3. Kristína z M. Krtíša, Filip z V. Krtíša, 5. 3.
Viktória zo Stredných Plachtiniec, Lívia z
Horných Strhár 

Narodili sa

12. 3. Ing. Milan Boroš, Magdaléna
Pataková, 14. 3. Margita Blahutová, 15. 3.
Jozef Javorský, Bartolomej Kováč, Šte−
fan Balogh, 16. 3. Štefan Hodul, 17. 3.
Valéria Černíková, Jozefína Mlynárová

Jubilujúci
Veľkokrtíšania

Opustil si nás po dlhej chorobe
a do našich duší vkradol sa smútok.

Neutíchajúcu bolesť v našich srdciach
dnes zmierňujú slová: 

"Úprimnú sústrasť. Je nám to ľúto."
Navždy sa zatvorili Tvoje oči, zostala

len bolesť v našom srdci... 
So slzami stekajúcimi po líci, 

celá rodina sa s Tebou navždy lúči."
So žiaľom v srdci oznamujeme, 

že 27. 2. 2013 nás opustil náš milovaný manžel, ocko, starký,
brat, švagor, strýko a krstný otec 

JÁN BABINSKÝ z Veľkého Krtíša vo veku 76 rokov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

So stálou spomienkou v srdci sa lúčia: manželka Emília, 
deti s rodinami a ostatná rodina.

Navždy sa zatvorili 
Tvoje oči

"Osud už nikdy nevráti to, čo navždy
vzal. Len jedno nám ostalo 
− spomienky a v srdci žiaľ."

Dňa 11. 3. uplynuli 3 roky, ako nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, starý otec a brat VILIAM GONDÁŠ
z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Spomínajú: manželka, 
synovia Luboš, Zdenko a Daniel

s rodinami a ostatná rodina.

Už nepočuť po dome otcov hlas

"Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky na Teba
spomíname. Už len kytičku kvetov Ti na
hrob môžeme dať a na všetko spomínať."

Dňa 10. 3. 2013 uplynie smutné
1.výročie ako nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec 

JÁN HAVAJ z Veľkého Lomu. 
S láskou spomínajú: manželka a dcéry s rodinami.

Pri plamienku sviečky 
na Teba spomíname

"Boh spočítal naše roky, dni a hodiny, raz
sa človek odoberie z kruhu rodiny.
Smútok ako mračný oblak srdce zahalí,
zavŕši sa ľudský život v tichom skonaní." 

Päť rokov uplynie 11. 3. 2013, odvtedy
ako nás navždy opustil náš milovaný

manžel, syn, otec, starký a brat 
JOZEF SOKOL z Veľkej Vsi nad Ipľom.
S láskou spomínajú: smútiaca matka,

manželka, brat, tri dcéry s rodinami a ostatní príbuzní.

Smútok ako mračný
oblak srdce zahalil

"Odišli ste tichučko ako odchádza deň, no v našich srdciach 
zostáva spomienka len."

Dňa 5. 3. 2013 uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho drahého 
otca a starého otca VOJTECHA TIHÁNYIHO z Veľkého Krtíša

a 12. 3. 2013 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej 
milovanej maminky, starkej a prastarkej EVKY TIHÁNYIOVEJ,

rod. Ďurčekovej z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ich poznali, spomeňte si… Kto ich mal rád, nezabudne. 

S láskou spomínajú: dcéra Eva s manželom Vladom, sestra
Drahomíra s rodinou, vnúčatá Evka, Elenka, Kristínka, 

pravnučka Vaneska a syn Vojtech.

Kto ich mal rád, nezabudne

11. 3. Angelám a Angelikám, 12. 3.
Gregorom, 13. 3. Vlastimilom, 14. 3.

Matildám, 15. 3. Svetlanám, 16. 3. Boleslavom, 17. 3. Ľubiciam 

Blahoželáme

Dňa 10. 3. 2013 oslavuje svoje
krásne 15. narodeniny naša 

milovaná VIERKA KELEMENOVÁ 
z Veľkého Krtíša.

"Už si si prečítala 14 stránok svojho
života a pomaly otáčaš na tú 15.

Prajeme Ti, aby bola plná  zdravia,
šťastia, preplnená láskou a nech je

taká, akú si si ju vysnívala. 
Všetko najlepšie k narodeninám Ti 

z celého srdca 
praje maminka,
ocko, starká,
starký, krstný 
otec a Robko. 

Máme Ťa veľmi radi."

V pätnástich je všetko krásne

Narodili sa − občania obce Želovce: 7.2. Lucas Hodási, 27. 3. Leonard
Husár, 15. 5. Sebastián Uhrin, 8. 6. Dominika Tóthová, 10.6 .
Alexandra Králiková, 22. 8. Mikuláš Baltazár, 22. 8. Laura
Ubrankovičová, 21. 9. Veronika Miklóšová, 19. 11. Jakub Karlovský,
25. 11. Filip Fónod, 25. 12. Martina Pavlová   
Zomreli − občania obce Želovce:  24. 1. Jozef Kováč, nar. 1939, 5. 3.
Ivan Samson, nar. 1954, 5. 3. Jozef Kiššimon, nar. 1959, 29. 3.
Gabriela Paholíková, nar. 1941, 26. 4. Irena Kováčová, nar. 1927, 17.
5. Pavel Kiššimon, nar. 1945, 30. 5. Jozef Lavrík, nar. 1989, 3. 6. Šte−
fan Polák , nar. 1938, 15. 6. Elena Džavanová, nar. 1927, 7. 9. Daniel
Walent, nar. 1948, 10. 9. Ján Trešo, nar. 1949, 10. 10. Katarína
Hudinová, nar. 1950

Z minuloročných zápisov v matrikách okresu
Matričný úrad Želovce

27. 2. Ján Babinský, nar. v r. 1937 z V.
Krtíša, 28. 2. Jozef Bartko, nar. v r. 1927
z Cerova, 1. 3. Margaréta Šusteková, nar.

v r. 1922 z V. Krtíša, 2. 3. Jozef Uhrin, nar. v r. 1953 z V. Krtíša, 3.
3. Miroslav Sliacky, nar. v r. 1943 z V. Krtíša, 4. 3. Ladislav
Kiššimon, nar. v r. 1931 z V. Krtíša 

Opustili nás

Keď otvoríš dlane, nech
Ti šťastie padá na ne
"Krásne životné jubileum 77 rokov 

oslávi 14. marca 2013 
ANNA TÓNOVÁ z Veľkého Krtíša. 

"Keď otváráš svoje dlane, nech Ti šťastie
padá na ne. Nech slza smútku Tvoju tvár ne−
zmáča, nech smútok a žiaľ sa k Tebe chrb−
tom otáča. Nech zdravie, šťastie a ľudská o−
chota sú náplňou Tvojho ďalšieho života. Za
Tvoje pracovité dlane, za všetky šediny a

vrásky, nech je naše prianie prejavom veľkej
vďaky a lásky. Prežívaj ešte dlhé roky v kruhu svojej rodiny."

K Tvojmu sviatku prajeme Ti pevné zdravie, 
spokojnosť, pohodu a všetko, čo robí život 

krásnym a príjemným. Praje syn Peter a dcéra
Klaudia s manželom, vnúčatá a pravnučka Paťka,

ktorá babku za všetkých objíma a bozkáva.
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Ten s malou dušičkou, ale veľkou
prosbou  aby našli jeho syna a za−
chránili mu život, prišiel vo štvrtok
ráno o 6.15 hod. na Obvodné od−
delenie PZ vo Vinici, kde v tom ča−
se mali službu nadpr. Roman Sás
a podpr. Erik Cibuľa. 
Po prijatí oznámenia o nezvestnej

osobe začali okamžite konať. Zatiaľ
čo jeden začal prehľadávať
Hrušovské Lazy a priľahlé samoty,
ďalší požiadal odbor pátrania
Prezídia PZ o lokalizáciu jeho mo−
bilnému telefónu. Nemuseli ani dl−
ho čakať a o 6.41 hod., bol Petrov
mobil vypátraný.  Signál prichádzal

z katastra obce Plášťovce v levic−
kom okrese.  O lokalizácii mobilu
vyrozumeli policajnú hliadku OO
PZ v Šahách, ktorej miesto kde
majú  nezvestného Petra hľadať,
bolo presne určené. O celej situácii
informovali aj Petrovho otca, ktorý
sa tiež vybral na určené miesto.

Policajti prišli na určené miesto o
7.10 hod. a Petra tam našli. Žiaľ,
bol v bezvedomí. Sedel v aute a
bol už priotrávený výfukovými plyn−
mi. Na miesto preto privolali
Rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá

Petra v bezvedomí previezla do ne−
mocnice v Šahách. Rýchlym kona−
ním a vzájomnou spoluprácou poli−
cajtov z Obvodného oddelenia PZ
vo Vinici, Obvodného oddelenia PZ
Šahy a policajtov a odboru pátrania
Prezídia PZ, nezvestného Petra do
hodiny vypátrali a tým mu aj za−
chránili jeho život. Podľa našich in−
formácií, po stabilizovaní jeho stavu
by sa mal Peter podrobiť psychiat−
rickej liečbe v Hronovciach. Ako totiž
vraj po prebratí sa z bezvedomia u−
viedol, všetko to mal urobiť tak, ako
si to pôvodne naplánoval. A to −
najskôr zabiť manželku a dieťa a
potom seba.

−KR PZ BBSK a redakcia−

Policajti zachránili mladému mužovi život
Mladý muž, iba 30−ročný Peter z Hrušova, sa v skorých ranných ho−

dinách vo štvrtok pohádal so svojou manželkou, ktorá býva v okre−
se Levice. Hádku zakončil s tým, že ide niekam na odľahlé miesto a
spácha samovraždu. Mladá manželka sa vyľakala a o celej situácii in−
formovala Petrovho otca.

Vás pozývajú na okresnú súťažnú prehliadku 
amatérskej filmovej tvorby  a videotvorby

CINEAMA 2013
dňa 16. marca 2013 o 9.00 hod.

Komunitná miestnosť HNK −  kultúrny dom
Veľký Krtíš(vchod od pokladne kina Baník)

PROGRAM: 9.00 −  9.30 hod.:  prezentácia,
otvorenie, 9.30 − 11.00 hod.:  prehliadka súťažných
filmov, 11.00 − 12.00 hod.: prestávka (práca poroty)
12.00 − 14.00 hod.: hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov
Filmová prehliadka je verejná, vstup bezplatný.

Ešte pred samotným rokovaním
na návrh primátora z rokovania
stiahli VZN o financovaní materskej
školy, základnej umeleckej školy a
školských zariadení zriadených na
území Mesta Veľký Krtíš na rok
2013. Ako povedal Ing. D. Surkoš
boli zverejnené nové vykonávacie
predpisy a metodika, ktoré bude
treba znovu zapracovať do tohto
VZN. Počas samotného rokovania
mal k navrhovaným VZN  JUDr.
GabrielGeško viacero pripomienok.
Na základe toho poslanci a navrho−
vatelia jednotlivých návrhov VZN,
ktoré pojednávajú o nakladaní s
odpadmi, ochrane ovzdušia i boji
proti škodcom sa rozhodli tieto
VZN stiahnuť z rokovania. 

Napriek pripomienkam okresného
prokurátora však poslanci MsZ
schválili návrh VZN, ktorým sa za−
kazuje v určitých hodinách požíva−
nie alkoholických nápojov na urče−
ných verejne prístupných miestach
v meste Veľký Krtíš. JUDr. G.
Geško najviac vyčítal to, že kým v
jednom bode VZN Mesto zakáže
používať na určitých miestach a v
určitú dobu alkoholické nápoje, v
ďalšom bode toho istého VZN ude−
lí výnimky z tohto zákazu. 

V ďalšom bode jednania poslanci

schvaľovali návrhy na prevod ma−
jetku, rozdelenie dotácií pre jednot−
livé spoločenské, kultúrne a športo−
vé organizácie v meste a zobrali na
vedomie správu o činnosti hlavnej
kontrolórky. V jej závere sa uvádza
i to, že v sledovanom období prišli
3 sťažnosti na Mesto, ktoré však
boli neopodstatnené. Na žiadosť
poslankyne Moniky Molnárovej o
informáciu o týchto sťažnostiach, u−
viedla hlavná kontrolórka Ing.
Milena  Jakabová, že sťažnosti sa

nezverejňujú. Poslanci sa tiež zau−
jímali o budovu, či stánok, ktorý "vy−
rástol" pri križovatke Nemocničnej a
Lučeneckej ul. Nikto z kompetent−
ných predstaviteľov mesta však ne−
vedel dať uspokojivú odpoveď.
Stánok je postavený na súkrom−
nom pozemku a nikto nevedel po−
vedať k akému účelu bude slúžiť.
Poslanci by mali dostať písomnú
odpoveď do 15 dní. Viac z rokova−
nia MsZ v ďalších číslach.

−red− 

OCHUTNAJTE
ŠTRÚDLE AKO

OD STAREJ MAMY 
PEKÁREŇ U BORIAKOV 
ponúka domáce ťahané 

štrúdle ako od starej mamy: 
makovú, tvarohovú, orechovú,

orechovo − tvarohovú 1kg/ 5,50 eur
− vrátane  dovozu.  Objednávky
prijímame na t. č. 0918 133 379

− Ľuboš Krnáč. 

BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
a Hontiansko−novohradská knižnica Veľký Krtíš

SPOJENÁ ŠKOLA
MODRÝ KAMEŇ 

pozýva široku 
verejnosť na 

DNI OTVORENÝCH
DVERÍ,

ktoré sa uskutočnia
14. a 15. marca 2013  

Tešíme sa na
Vašu účasť. 

Firma GR TREND − predajňa na obkladačky,
dlažby a podlahy oznamuje svojim zákazníkom,

že od marca 2013 je presťahovaná
na Ul. Nemocničnú vo Veľkom Krtíši 

(budova stomatológie zozadu). Inf. 047/48 308 81.
AKCIOVÉ CENY NA VYBRANÉ DRUHY PODLÁH. 

Tešíme sa na Vašu návštevu 

Narodili sa z Veľkej Čalomije: 9.2. Ricardo Pixiades, 29. 3. Sára
Dorothy Balázs, 24. 4. Marián Skabella, 20. 10. Gábor Pőlhős, 21. 11.
Richard Belák 
Zomreli z Veľkej Čalomije: 9. 3. Mária Majerová, nar. 1930, 25. 5.
Helena Balážová, nar. 1921, 9. 9. Rozália Kaššaiová, nar. 1924, 31.
12. Peter Majer, nar. 1926, 31. 12. Mária Záchenská, nar. 1936. 
z Chrastiniec: 25. 1. Mária Bevízová, nar. 1934, 28. 5. Pavel Slezák,
nar. 1944 z Kosíh nad Ipľom: 3. 4. Štefan Očovský, nar. 1971, 26. 5.
Mária Kúkelová, nar. 1931, 25. 9. Štefan Bodžár, nar. 1922;
z Balogu nad Ipľom:  8. 2. Helena Klinková, nar. 1925, 28. 2. Mária
Bobálová, nar. 1938, 17. 3. Matej Molnár, nar. 1922, 28. 3. Helena
Konczová, nar. 1922, 1. 5. Imrich Szeman, nar. 1943, 25. 6. Elena
Huszárová, nar. 1922, 5. 7. Ladislav Gyurász, nar. 1934, 26. 7.
Rozália Balázsová, nar. 1923, 31. 8. Alexander Zolcer, nar. 1932, 18.
10. Rozália Negyelová, nar. 1931, 24. 12. Margita Mézesová, nar.
1929. 

Z minuloročných zápisov v matrikách okresu
Matričný úrad Veľká Čalomija

Sťažnosti, aj neopodstatnené, sa nezverejňujú
Poslanci MsZ vo V. Krtíši rokovali 6. 3. 2013 na už 17. zasadnutí v tomto volebnom období. MsZ zvolal

primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš, ktorý rokovanie aj viedol. Okrem poslancov, vedúcich pracovníkov
MsÚ sa ho zúčastnil aj okresný prokurátor JUDr. Gabriel Geško. Poslanci prerokúvali viacero návrhov
Všeobecne záväzných nariadení.
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Celkovo sa zozbieralo okolo šty−
roch ton odpadu. Ďalším cieľom
OZ Jašterica je dočistenie katastra
obce Čebovce, zavedenie "zele−
nej" stráže, udržanie čistoty našej
obce a naštartovanie kompostova−
cej kampane. Možno si dáme aj
cieľ vysvetliť ľuďom, že ak nezapla−

tia za odvoz smetí a tie vysypú s
pocitom, že ušetrili, tak samosprá−
vy použijú peniaze z ich daní na
odstránenie odpadu. Ale na túto
ľudskú krátkozrakosť ešte liek ne−
vynašli.  

− Dr. LADISLAV BAKAY 
− predseda OZ Jašterica −

V Čebovciach sú už ilegálne skládky minulosťou 
Členovia OZ Jašterica si zaumienili nadviazať na minuloročné niče−

nie čiernych skládok odpadu a to celkom úspešne. Šesťdesiat dob−
rovoľníckych hodín, 8 dobrovoľníkov pod vedením Mareka Hegedűša
a Róberta Györgya, podpora starostu Ladislava Martina a jeho zá−
stupcu  Zoltána Barátha stačilo na to, aby sa odstránili haldy odpa−
du v katastri obce Čebovce. Vyčistené boli Cerinský aj Čebovský po−
tok aj s chráneným areálom Cerínsky potok, ktorý je známy výsky−
tom vzácnej rastliny z čeľade vstavačovitých − kruštíka neskorého. 

"Likvidátori" ilegálnych skládok, zľava: Ladislav Bakay, Róbert György, Marek Hegedűš, Ivan
Mudroň, Jozef Filip a Ladislav Balga...  ... a výsledok ich práce

Aj tento rok ju dostanú tí, ktorí o ňu
požiadajú a ktorí spĺňajú dve pod−
mienky: trvalý pobyt v meste Veľký
Krtíš, vyrovnané záväzky voči mestu
k 31.12. 2012. Karta opäť ponúka
zľavy na mestské športoviská, kultúr−
ne podujatia ako aj zľavu na letné
premietanie filmov na amfiteátri.
Minulý rok mesto vydalo 1761 kariet. 

Záujem o ne majú všetky vekové
kategórie, či už rodiny s deťmi, dô−
chodcovia alebo mladí ľudia.
Prihlášky je potrebné  vypísať do 31.
mája 2013.      − ERIKA GREGA −

Výhody Karty mesta

Mesto Veľký Krtíš už piaty rok po−
núka svojim občanom možnosť
využívať 

Pivnice v Muli
pod vodou

Výdatný dážď, oteplenie, topiaci
sa sneh a zvyšujúca sa hladina
Ipľa, mali 26.2.2013 za následok
vytopenie pivničných a obytných
priestorov rodinných domov v ob−
ci Muľa. V niektorých prípadoch
museli bezradným obyvateľom
pomáhať aj hasiči. V spomínaný

deň vyslal operačný dôstojník
OR HaZZ na zásah techniku s
tromi príslušníkmi, ktorí vyčerpali
vodu z pivníc a obytných priesto−
rov rodinných domov pomocou
kalového čerpadla a obyvatelia si
mohli vydýchnuť. 

Nehoda
v Koprovnici

V Koprovnici sa posledný febru−

árový deň stala dopravná neho−
da. Bola ohlásená na OS OR
HaZZ vo Veľkom Krtíši prostred−
níctvom tiesňovej linky 112.
Operačný dôstojník vyslal na
miesto udalosti techniku  a šty−
roch hasičov. Havarované auto
Fiat Palio sa nachádzalo v prie−
kope pri  ceste prevrátené na ľa−
vom boku. Dve zranené osoby sa
nachádzali mimo vozidla na kraj−
nici v opatere posádky RZP. Na
havarovanom vozidle príslušníci
vykonali  protipožiarne opatrenia
a zabránili úniku prevádzkových
kvapalín. 
− Zdroj: kpt. Ing. D. DRIENOVSKÝ−

Hasiči pomáhali pri záplavách i pri nehode

Žilinská insce−
nácia ponúka
bigbítovú úpravu

klasického muzikálu
v hudobnej úprave Pavla
Cabadaja, kde Jánošíka hrá
frontman skupiny Arzén
Jaroslav Gažo.

Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE
17. 4. 2013, 19:00, Kultúrny dom V.Krtíš

V havarovanom Fiate 
sa zranili dvaja ľudia

MARCOVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupón vystrihnete, nalepíte
ho na hraciu kartu z minulého čísla a
na záver ju pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili
podmienku zaradenia do žrebovania o
odnotné vecné ceny.                        

VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ
KUPÓNKA

č.2

Tento mesiac hráte o hlavnú cenu 
− permanentku do wellness − sáun a bazénov

HOTELA AQUATERMAL D. STREHOVÁ
o hodnotné knihy, hudobné CD−čka, 

tričko a šiltovku
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Okrem iných členov tejto šľachtic−
kej rodiny sa tu narodil a väčšinu
života aj prežil jeden z najvýznam−
nejších uhorských spisovateľov
Imre Madách. Nový madáchovský
kaštieľ postavený po požiari v 18.
storočí prešiel niekoľkými oprava−
mi, naposledy v 60−tych rokoch mi−
nulého storočia, a opravu už nutne
potreboval. Jeho majiteľ SNM−
Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku sa o to snažil niekoľko
rokov. Úspešný bol až projekt v
rámci cezhraničnej spolupráce
Maďarsko − Slovenská republika,
kedy sa podarilo získať na rekon−
štrukciu madáchovských pamiatok
skoro 2 milióny eur, financovaných
z Európskej únie. Tento projekt, o−
krem rekonštrukcie kaštieľa v D.
Strehovej, zahŕňal aj rekonštrukciu
madáchovskej kurie v obci
Csesztve v Maďarsku, pričom na
samotný dolnostrehovský kaštieľ
pripadlo takmer 1,5 milióna eur z
celkovej čiastky.  

So samotnou rekonštrukciou kaš−
tieľa začali v júli 2011 a slávnostné
ukončenie projektu bolo 30.1. 2013
v hoteli Aquatermal na kúpalisku v
D. Strehovej. Riaditeľka SNM −
Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku Mgr. Gabriella Jarábik
tu privítala viacero významných
hostí. Medzi nimi zástupcu GR
SNM Mgr. Milana Rybeckého,
CSc., podpredsedu VÚC BBSK
RNDr. Ladislava Topoľského, pred−
sedu župy Nógrad z Maďarska
Zsolta Becsó, splnomocnenca vlá−
dy SR pre národnostné menšiny
Lászlóa Nagya, Janku Motyčkovú,
generálnu riaditeľku sekcie umenia
a štátneho jazyka MK SR, veľvy−
slanca Maďarska v SR Csabu
Balogha, Dr. Annamáriu Vígh, ve−
dúcu odboru Ministerstva ľudských
zdrojov vlády Maďarska, predstavi−
teľov múzeí z takmer celého juhu
Slovenska a severu Maďarska, zá−

stupcov investora i zhotoviteľa
stavby, starostov obcí zo
Slovenska i Maďarska z tohoto re−
giónu, proste všetkých, ktorí sa ne−
jakým dielom podieľali na celkovej
rekonštrukcii madáchovského kaš−
tieľa. 
Skryté tajomstvá

minulosti 
Na slávnostnom záverečnom ak−

te projektu sa prítomní hostia do−
zvedeli o priebehu i problémoch re−
konštrukcie kaštieľa v D. Strehovej
i kúrie v Csesztve. Dozvedeli sa o
prekvapeniach, ktoré objavili stav−

bári po predchádzajúcich rekon−
štrukciach i o archeologických prie−
skumoch, ktoré zdržali samotnú re−
konštrukciu kaštieľa. Aké najzaují−
mavejšie nálezy našli pod viacerý−
mi vrstvami omietky, a s akými
problémami zápasili pri rekonštruk−
cii, nám povedal hlavný projektant
Ing. Zsolt Papp, mimochodom ro−
dák z Dolinky: "Prekvapenia po−
čas rekonštrukcie boli skryté
pod starými nátermi i pod betó−
novými podlahami. Prekvapili
nás aj archeologické nálezy, kto−

ré sme našli pri výkopových prá−
cach a reštaurátorské nálezy.
Pod omietkami boli ostenia (ob−
loženie muriva pri otvoroch
dvier alebo okien), šambrány
starých okien (ozdobné lemova−
nie okien), kamenné portály sta−
rých dverí  a ďalšie ručné ka−
menné práce. Tie sme museli
reštaurátorsky opraviť, chýbajú−
ce články doplniť a to všetko
sme pred začiatkom rekonštruk−
cie nemohli predvídať. Môžem
povedať, že približne 10 % z ce−
lého rozpočtu išlo na reštaurá−
torské práce. Väčšina týchto
prác je na povrchu a návštevní−
ci ich budú môcť vidieť."
Videli to aj účastníci slávnostného

ukončenia projektu, ktorí sa po ú−
vodnej časti podujatia presunuli do

priestorov zrenovovaného kaštieľa.
V krátkom kultúrnom programe sa
predstavili žiaci Základnej umelec−
kej školy v Balogu nad Ipľom a prí−
tomným sa prihovoril aj starosta
obce Ing. Dušan Mališ. Ako vo svo−
jom krátkom príhovore povedal, D.
Strehová ma ďalšiu perlu, ktorá bu−
de lákadlom pre ľudí z domova i
zahraničia. Pomôže spoznať vý−
znamného rodáka D. Strehovej
Imre Madácha a jeho dielo a pri−
speje k ďalšiemu rozvoju turistické−
ho ruchu v obci. 

Kaštieľ - kultúrne
centrum regiónu 

Prehliadku zatiaľ prázdnych pries−
torov kaštieľa si nikto z prítomných
hostí nenechal újsť. Vynovené roz−
siahle miestnosti i malé kumbálky
obdivovali všetci a tí, ktorí kaštieľ
navštívili aj pred rekonštrukciou, ho
ani nespoznávali. Najviac ich však
upútali doteraz pre verejnosť neprí−
stupné pivničné priestory.
Vybudovala sa tu malá sála s ja−
viskom, miestom ako stvoreným
pre rôzne recitály, prednesy poé−
zie, či divadlá malých javiskových
foriem. Čo všetko sa v rámci re−
konštrukcie urobilo, nám povedala
riaditeľka múzea Mgr. G. Jarábik: 

"V rámci rekonštrukcie sa vy−
menili okná, strecha, podlahy,
urobilo sa podlahové kúrenie a
prakticky  všetko je obnovené.
Sám spisovateľ by sa potešil asi
najviac tomu, že je tu teplo.
Zatiaľ sme iba ukončili projekt,
ale čaká nás ešte kolaudácia a
kontrola odborníkov z EÚ.
Približne v máji by sme chceli
začať zariaďovať kaštieľ historic−
kým zariadením. Dobovým ná−
bytkom chceme zariadiť hlavne
"leviu jaskyňu", ako sám umelec
volal svoju pracovňu. Zachoval
sa obraz Alojza Serényiho − spi−
sovateľovej pracovne a podľa
neho sa ju snažíme zariadiť." 

l A ako plánujete využiť ďalšie
časti zrekonštruovaného kaštieľa,
aké expozície budú v jeho priesto−
roch? 

Mgr. G. Jarábik: "V časti múzea
chceme zriadiť expozíciu zo ži−
vota Madáchovskej rodiny a v
druhej časti  chceme prezento−
vať slávne dielo I. Madácha
Tragédia človeka.   
Hlavnú sálu − palotu, ako ju na−
zývali Madáchovci, chceme vy−
užiť na organizovanie rôznych
podujatí, koncertov a podobne.
Po otvorení kaštieľa pre verej−
nosť na jeseň tohto roka, by sme
tu radi robili organizovali aj do−
časné výstavy, kultúrne poduja−
tia, konferencie. Radi by sme or−
ganizovali napríklad literárne tá−
bory a podobne. Chceme, aby sa
kaštieľ otvoril nielen odbornej,
ale aj širokej verejnosti a ná−
vštevníci si z neho odnášali bo−
haté  kultúrne zážitky." 

Po dlhých rokoch bude mať vý−
znamný spisovateľ dôstojnú pa−
miatku svojho rodiska − takú, akú si
to spisovateľ jeho významu zaslúži.
A zaslúži si aj úctu, ktorú mu vzda−
li účastníci slávnostného aktu u−
končenia projektu rekonštrukcie
kaštieľ I. Madácha položením kytíc
a vencov k jeho hrobu v anglickom
parku susediacom s kaštieľom.
Obnovou by mal prejsť aj samotný
anglický park a spolu s kaštieľom
by mohli byť kultúrnym centrom re−
giónu. Treba veriť, že sa to podarí,
hlavne, ak sa do toho pustia ľudia
verní odkazu I. Madácha − Človeče,
ver si, bojuj, vytrvaj!             −red−

V Dolnej Strehovej žiari ďalšia perla
V okrese nemáme veľa historických pamiatok, ktoré by lákali tu−

ristov svojim historickým, kultúrnym či umeleckým významom. Ak
také sú, mali by sme sa o ne, v rámci možností, príkladne starať.
Jednou z nich určite je aj kaštieľ Madáchovskej rodiny v D.
Strehovej.

Pásku slávnostne prestrihli, zľava: 
Dr. Annamária Vígh, Mgr. Milan Rybecký,
Mgr. Gabriella Jarábik a Janka Motyčková

Návštevníkov zaujali zrekonštruované, čerstvo sprístupnené pivničné priestory



6 / 11. marec 2013

Wüstenrot, a.s., agentúrne riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky v Lučeneci.

Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 
zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail:  mpavlovova@wustenrot.sk 

Ako novinku ponúkame
SEMIAČKA ZELENINY 

RÔZNEHO DRUHU 
ZA VÝHODNÉ CENY

 v malospotrebiteľskom balení.

Ponúka na predaj osvedčené 
sadbové zemiaky, kvalitné trávnikové

zmesi rôzneho využitia, 
osivá obilnín, strukovín, slnečnice.

Všetko od slovenských výrobcov. 
Radi Vás uvítame v našej predajni 
v Po. − Pia. od 7.00 do 15.30 hod.

Inf. & 047/49 114 31, 0903 807 474,
e−mail: osivovk@osivo.sk 

OSIVO, a. s.,
Čistiaca stanica osív Malý Krtíš

Už funguje aj v re−
žime, ktorý je
vhodný pre všetky
mobilné zariade−
nia. Informácie o
ponuke Prvej sta−
vebnej sporiteľne
si tak bez problé−
mov otvoríte v
smartfóne či table−
te.

Oproti klasickej
stránke sa táto

verzia líši obsahom i grafickým di−
zajnom. Člen predstavenstva PSS,
a. s., Ing. Erich Feix tvrdí:
„Rýchlosť a prehľadnosť sú
hlavnými cieľmi tejto novinky.
Mobilná verzia stránky
www.pss.sk má maximálne jed−
noduchú a funkčnú grafiku.
Všetky texty sú prehľadnejšie,
stručnejšie a výstižnejšie.“

Rovnako ako v plnej verzii strán−
ky, aj táto obsahuje najmä produk−
tovú ponuku Prvej stavebnej spori−

teľne, a. s. Používateľ sa s ňou jed−
noducho a rýchlo zoznámi pro−
stredníctvom zrozumiteľných a gra−
ficky zvýraznených líšt.
Prvoradým zámerom každého ná−

vštevníka stránky je jednoduché
vyhľadanie kontaktov. V prípade
mobilnej verzie www.pss.sk je prí−
stup ku kontaktom zjednodušený
na dva kliky. V hlavnom menu si
vyberiete kontakt a následne sa
zobrazí ponuka možností.

„Klienti Prvej stavebnej spori−
teľne, a. s., uprednostňujú rých−
ly a efektívny spôsob vyhľadá−
vania informácií o produktoch či
novinkách“, dopĺňa Ing. Erich
Feix. Mobilná verzia www.pss.sk
im to umožňuje v plnom rozsahu.

Prvá stavebná sporiteľňa už aj vo vašom smartfóne či tablete

Takto vyzerá úvodná stránka PSS v mobile či tablete

Líder na trhu stavebného sporenia chce byť čoraz bližšie k svojim potenciálnym i súčasným klientom.
Preto prichádza s ďalšou novinkou. Keďže počet používateľov internetu v mobilnom telefóne či tablete
neustále rastie, prispôsobili sme pre nich webovú stránku www.pss.sk.



7 / 11. marec 2013

"V sprievode sme
mali okolo 50 rôz−
nych fašiangových
masiek," − povedala

Mgr. Bianka Kollová zo
Súkromnej ZUŠ vo

Veľkom Krtíši. Žiaci tejto

školy si vyskúšali vyrobiť
typické ľudové fašiango−
vé masky, masky zviera−
tiek, benátske karnevalo−
vé masky a masky roz−
právkových a filmových
postavičiek. Na ich výro−

bu použili rôzny materiál ako pa−
pier, kartón, textil, novinový papier,
rôzny dekoratívny materiál, štetce
a farby. 
Vyrobiť masku je časovo náročné,

pretože hotové musia najskôr vy−
tvrdnúť a dôkladne sa vysušiť.
Dievčatá a chlapci zo Súkromnej
ZUŠ sa pod vedením učiteliek Mgr.
Alžbety Liptákovej a Mgr. Bianky
Kollovej pri ich výrobe naučili niečo
nové a niektoré veci si aj zopako−
vali. Výsledok ich tvorivej práce, pri
ktorej ZUŠ−kári použili svoju fantá−
ziu a predstavivosť, si môžete prísť
pozrieť do budovy MsÚ vo Veľkom
Krtíši.           − Text a foto: EDIT − 

PREDNÁŠKA 
PRE VEREJNOSŤ

Zameraná na mozog, jeho
fungovanie a trénovanie pa−
mäti. Prednáška sa uskutoč−
ní 14. marca 2013 o 14.00
hod. v priestoroch Hontiansko
− novohradskej knižnice na
nám. A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši. Srdečne vás
všetých pozývame.

Poradňa zdravia 
MUDr. JANA ADAMOVÁ  

ZLATICA FOLTÁNOVÁ

V novembri 2012 sa uskutočnil  XVII. ročník ce−
loslovenskej prehliadky v tvorbe netradičných ode−
vov a módnych doplnkov pre žiakov ZUŠ a SŠ s
textilným a umeleckým zameraním, ktorej usporia−
dateľom je ZUŠ Imra Weiner Kráľa v Považskej
Bystrici.

Žiaci škôl sa vďaka tejto súťaži môžu zoznámiť s ce−
lým procesom tvorby, od hľadania inšpirácie cez vý−
tvarný návrh až po samotnú tvorbu, prezentáciu a ob−
hajobu svojej práce. Žiačky Súkromnej ZUŠ
Komenského 1, Veľký Krtíš si osobne vyskúšali prácu
módnych návrhárov. Tvorivosť, fantáziu a zručnosť pre−
ukázali pri "zrodení" troch modelov na tému HUDBA.
Keďže súťaž prebiehala v zimnom a chladivom počasí,
vytvorili na základe hudobných symbolov 3 zimné mo−
dely. Tak vznikli kapucňa − husľový kľúč − nesmrteľný
romantik, termoopasok − notová osnova − street dance
styl tanečník, šálový golier − klávesnica − čiernobiely mi−
nimalista.  Porote, ktorej predsedom bol známy sloven−
ský módny návrhár Marcel Holubec, sa kolekcia v čier−
no − bielo − béžovom prevedení páčila a dievčatá v zlo−
žení Bianka Hudecová, Kristínka Búthová, Anička Žalo−
udeková a Nikoleta Jakušová obsadili skvelé druhé
miesto.  A tak niet pochýb, že aj v našom meste vy−
rastajú budúce módne návrhárky...                 −BK−

Ich masky by zabodovali aj na karnevale v Benátkach

MLADÝ MÓDNY TVORCA

Skončilo sa fašiangové obdobie a s fašiangami sa skončil
aj čas zábav, plesov a karnevalov. S fašiangami sa roz−

lúčili aj žiaci výtvarného odboru zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy vo Veľkom Krtíši, ktorí

sa 21.2. zišli v detskom fašiangovom sprievode
v maskách, s ktorými prešli ulicami nášho
mesta.

Koncom februára sa 
na veľkokrtíšskom námestí zišli

masky od výmyslu sveta
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Kupón è. 2 (I. kategória)
Man�elia 

¼ubomír a Veronika
HRUŠKOVCI

Kupón è. 1 (I. kategória)
Man�elia 

Martina a Zsolt 
MELIŠOVCI

KUPÓN è. 3 (I. kategória)
Man�elia ANNA a IVAN

JÁNOŠÍKOVCI 

KUPÓN è. 4 (I. kategória)
Man�elia Mgr. Renáta 

a Ing. Martin LACOVCI

KUPÓN è. 5 (I. kategória)
Man�elia Veronika

Milan NAVRÁTILOVCI

KUPÓN è. 6 (I. kategória)
Man�elia Zuzana 

a Roman KOVÁÈOVCI

KUPÓN è. 7 (I. kategória)
Man�elia Veronika 

a Alexander TÓTHOVCI

KUPÓN è. 9 (I. kategória)
Man�elia Monika 
a Tomáš Tóthovci

KUPÓN è. 10 (I. kategória)
Man�elia Veronika 
a Jozef Zo¾ákovci

KUPÓN è. 11 (I. kategória)
Man�elia Lenka

a Štefan Cellengovci

KUPÓN è. 8 (I. kategória)
Man�elia Miloslava 
a Matej KANDOVCI

KUPÓN è. 2 (II. kategória)
Man�elia Priska 

a Marián LÍŠKAYOVCI

KUPÓN è. 1 (II. kategória)
Man�elia Emília 

a Ján ŠUHAJOVCI

KUPÓN è. 3 (II. kategória)
Man�elia Ru�ena 

a Ján FEKETEOVCI

KUPÓN è. 4 (II. kategória)
Man�elia Štefánia 

a Ján SELSKÍ

Prvé tri páry v obidvoch 
kategóriach získajú tieto ceny:

2 HLAVNÉ
CENY,

 v hodnote
 po 100100 eur 

venoval AQUATERMAL STREHOVÁ 

2X SVIETIDLÁ
z predajne 

KA − PA, V. Krtíš
svietidlá po 40 eur 

2x KOLEKCIU 
KOZMETIKY
po 50 eur 

venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,
Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

O týždeň bude rozhodnuté − Ktoré páry sa budú tešiť z víťazstva?
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O titul Detská tvár Pokroku 2012
sa uchádzajú aj bratranci Maťko
FEKETE a LEJKO FEKETE, ktorí
pochádzajú z Banskej Bystrice. 

Maťko, ktorý má 4 roky, býva, da−
lo by sa povedať, prechodne v
Modrom Kameni u svojej babinky a
deda Jana. Od malička sa o neho sta−
rala babinka, lebo býval často chorý.
Bola s ním aj na liečení vo Vysokých
Tatrách, ktoré mu veľmi pomohlo.
Dnes je z Maťka "znalec" všetkých
druhov áut. Donekonečna si "číta" ča−
sopisy, knihy a encyklopédie o au−
tách, lietadlách, lodiach a ponorkách.
S maminkou chodí na túry do Nízkych
a Vysokých Tatier a naraz dokáže
prejsť aj 10 kilometrov. Maťko navšte−
vuje Materskú školu v Banskej
Bystrici, kde chodí aj jeho bratranček
Leo. Začal navštevovať tanečný súbor
Matičiarik, kde sa učí tancovať a spie−
vať folklórne piesne. 

Lejko, ktorý má 3,5 roka, tiež veľmi
rád navštevuje Modrý Kameň, kde
žije jeho dedo a babka. Rád spolu s
nimi kŕmi zajačiky, sliepočky, psíkov
Fankyho a Sola, kocúrikov Vilka,
Fúzika a mačku Lízu, ktorú si prinie−
sol z Banskej Bystrice po jeho naro−
dení. Vďaka dedovmu vplyvu sa zau−
jíma o vesmír, fascinujú ho dinosaury
a rozprávky od výmyslu sveta na

DVD−čkach. Babka mu začala čítať
pred spaním rozprávky z dedovej kni−
hy Rozprávky z Tartušky. Páčia sa
mu, lebo sú o jeho maminke Zlatke a
krstnej mamke Ruženke, ale neod−
pustí ilustrátorovi, lebo jeho mamin−
ka Zlatka je iná − krajšia, než tá na
obrázkoch. Lejko pomáhal babke
na jeseň zbierať oriešky, pretože
na Vianoce mal sľúbenú odmenu
na nový "tereňák". 

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

Lekárne v meste V. Krtíš: 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

11. 3. AQUA VIVA (Ul. SNP) 
12. 3. BELLADONNA (Ul. SNP)
13. 3. ČIERNY OROL 

(Nemocničná ul.)
14. 3. PANACEA (pri stomatológii)
15. 3. BIELY LEV (Banícka ul.)
16. a 17. 3. Dr. MAX (v nemocnici)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A
POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h. Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Užitočné telefónne čísla

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
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
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

KUPÓN  
MAŤKO FEKETEMAŤKO FEKETE

Kategória:
3-6rokov 

Detská tvár Pokroku 2012

Súťaž Detská tvár Pokroku je už uzavretá, svoje detičky už ďalej neprihlasujte.

KUPÓN  
LEJKO FEKETELEJKO FEKETE

Kategória: 
3-6 rokov 

V časovom limite šesť minút museli
súťažiaci namiešať nápoj podľa vlast−
nej receptúry a zaujať porotu jeho chu−
ťou, vôňou, farebnosťou, ale aj techni−
kou prevedenia. Spojenú školu Modrý
Kameň reprezentovali v tejto disciplíne
Jaroslav Žingor a Milan Koš, študenti
2. ročníka študijného odboru čašník.
Úspešnejším bol tentokrát Jaro, ktoré−
ho nápoj  SOL NACIENTE (Vychádzajúce
slnko)  odborná porota ohodnotila
strieborným ocenením.  Prvý raz sme
boli ocenení aj v súťaži Free Style Flair,
v ktorom náš Štefan Kišš, študent 3.
ročníka študijného odboru čašník, zís−
kal z trinástich súťažiacich krásne dru−
hé miesto. Flair je skutočné barman−
ské umenie a Števo dokázal, že to s
fľašami naozaj vie!  Našim chlapcom
ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
Poďakovanie patrí aj Marekovi
Hárendácsikovi, majstrovi odbornej vý−
chovy, ktorý žiakov na súťaž pripravo−
val. − Ing. ALENA ŠOLTÉSOVÁ
zástupkyňa pre praktické vyučovanie

SŠ −  SOŠOaS, Modrý Kameň −

Dve striebra z barmanskej súťaže
putovali do Modrého Kameňa

Spojená škola Modrý Kameň sa môže pochváliť ďalšími úspechmi
svojich študentov. V rámci výstavy Danubius Gastro Bratislava sa
konal 25. januára 2013 už 11. ročník St. Nicolaus Cup v kategórii
Long drink a 5. ročník St. Nicolaus Cup Free Style − Flairová súťaž
barmanov. Pod prísnym dohľadom komisárov Slovenskej barman−
skej asociácie pripravovalo spolu 50 mladých barmanov alkoholic−
ký nápoj. 

Zľava Štefan Kišš, Jaroslav Žingor a Milan Koš

Ak chcete vidieť našich 
barmanov v akcii, príďte 

14. a 15. marca 2013  
do Spojenej školy Modrý Kameň

na Deň otvorených dverí. 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
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Zaujímavým spestrením stretnutia
bola účasť zástupcov Sociálnej po−
isťovne − pobočky Veľký Krtíš a
Inšpektorátu práce z Banskej
Bystrice. Po vyčerpávajúcich  infor−
máciách mali zamestnávatelia
možnosť diskutovať nielen o prob−
lematike, ktorá bola hlavnou témou
stretnutia, ale aj o praktických o−
tázkach, čím si všetci zúčastnení
vymenili množstvo skúseností a
poznatkov v oblasti súvisiacej s tr−
hom práce. Celé stretnutie prebeh−
lo v priateľskej a nenútenej atmo−
sfére. Prítomným boli rozdané pro−

pagačné a informačné materiály s
kontaktmi na zamestnancov úradu
zodpovedných za jednotlivé agen−
dy. 

Ukončením stretnutia bolo oce−
nenie zo strany zamestnávateľov
za činnosť, aktivity a ústretovosť ú−
radu  pri organizovaní stretnutí ne−
formálneho charakteru ako sú
"Raňajky so zamestnávateľmi", kto−
ré sú tiež jednou z príležitostí na
posilnenie partnerstva medzi za−
mestnávateľmi a úradom práce, so−
ciálnych vecí a rodiny.

Text: Mgr. SILVIA CELLENGOVÁ
Foto: Ing. TATIANA TÓTHOVÁ

Vážení klienti!
Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny si Vás dovoľuje
pozvať na 3. ročník 
najväčšieho veľtrhu

pracovných príležitostí
na Slovensku

JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční

v dňoch
18. − 19. apríla 2013

od 09.00  −  18.00 hod.
v priestoroch Výstaviska
Agrokomplex š.p. Nitra

Osvedčené a výhodné 
Líder na trhu stavebného spore−

nia ponúka od 1. februára do 31.
mája 2013 výhodnejšie podmienky
pri úveroch na obnovu bytových
domov. Ing. Imrich Béreš dodáva:
"Táto ponuka nadväzuje na ak−
cie z minulých rokov. "Dôkazom
ich úspešnosti sú tisíce obyva−
teľov bytových domov, ktorí me−
sačne dokážu na energiách u−
sporiť až 50 percent dovtedaj−
ších nákladov na energie. Z u−
šetrených peňazí dokážu splá−
cať úver  a nie zriedka  im ešte
aj niečo zostane." 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
za 20 rokov svojej existencie po−
skytla takmer 3 500 úverov na úpl−
nú alebo čiastočnú obnovu byto−

vých domov. Keďže na Slovensku
je viac ako 25 000 bytoviek, každý
ôsmy dom dostal novú strechu, za−
teplenú fasádu či vymenené okná
a dvere z prostriedkov PSS, a. s. 

Ponuka, ktorá sa 
neodmieta 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
poskytuje teraz úvery na obnovu
bytových domov opäť so zvýhod−
nenou úrokovou sadzbou len

2,99 % ročne. Využiť ich môžu spo−
ločenstvá vlastníkov bytov, bytové
družstvá a iní správcovia bytových
objektov. Akciová úroková sadzba
platí pre všetky úvery XXL konštant
bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. 

Štyri roky − tie sú rozhodujúce.
Akciová úroková sadzba totiž platí
presne 48 mesiacov od posledného
dňa mesiaca, v ktorom bol úver
schválený. Po skončení platnosti

bude automaticky zmenená na úro−
kovú sadzbu bez zvýhodnenia. Pri
zabezpečení úveru môžu spoločen−
stvá vlastníkov bytov, bytové druž−
stvá či iní správcovia využiť ktorý−
koľvek spôsob zábezpeky akcepto−
vaný zo strany PSS, a. s.  Na výber
majú záložné právo na pohľadávky
bytového domu, ktoré dnes využíva
90 % žiadateľov  o úver, ale aj soli−
dárne ručenie, resp. ručenie notár−
skou zápisnicou na majetok bytové−
ho domu, bankovú záruku SZRB, a.
s., či záložné právo na nehnuteľ−
nosť. A spoločenstvá vlastníkov by−
tov získavajú     so stavebným spo−
rením aj podporu od štátu vo forme
ročných štátnych prémií v pomere
jedna štátna prémia na každé 4
spravované byty.

Bytovku obnovíte s úverom len za 2,99 % ročne 
Bez úvodnej investície náklady na energie neušetríte. Uvedomili si to už stovky vlastníkov bytov, ktorí
investovali do obnovy svojich bytových domov. Väčšia časť bytového fondu na Slovensku však stále
trpí. Potrebuje injekciu vo forme výmeny strechy, zateplenia fasády vrátane výmeny okien a dverí či
rekonštrukcie výťahov a interiérov. "Približne polovica Slovákov býva v bytových domoch, kde nemajú
možnosť ovplyvňovať samostatne výšku spotreby energií a tepla. Predovšetkým obyvatelia bytových
domov starších ako 20 rokov platia za energie, ktoré im doslova unikajú do vzduchu. V neobnovených
domoch teplo odchádza stenami, oknami, strechou, schodiskom, a aj výťahy po dobe životnosti môžu
byť nebezpečné. Prvá stavebná sporiteľňa chce pomôcť," tvrdí predseda jej predstavenstva Ing. Imrich
Béreš.  

Raňajky so zamestnávateľmi
Vo februári organizoval  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Veľký Krtíš  prostredníctvom Európskych služieb zamestnanosti
(EURES) pracovné stretnutie  známe pod názvom  "Raňajky so za−
mestnávateľmi". Okrem predstavenia služieb siete EURES pre za−
mestnávateľov a služieb poskytovaných úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, bola zamestnávateľom ponúknutá pomoc pri realizo−
vaní výberových pohovorov s uchádzačmi a záujemcami o zamest−
nanie, aktuálne informácie o možnostiach zamestnávania cudzin−
cov a možnosti využívania aktívnych opatrení na trhu práce formou
poskytovania príspevkov. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo  11
zamestnávateľov  z Veľkého Krtíša  a okolia. 

"Raňajky so zamestnávateľmi" sú jednou z príležitostí na posilnenie partnerstva medzi 
zamestnávateľmi a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Aká je výhodná úroková sadzba pri úveroch na obnovu 
bytových domov v porovnaní s tradičnou sadzbou?


