
Nie je pravda, že čas zahojí rany.
Čas len tú bolesť, ktorú cítime pre stratu
milovanej osoby zatlačí hlboko do duše 

a srdca tak, že ju na povrchu nie je vidieť...  
Dňa 25. 5. 2014 uplynulo 10 rokov odvtedy,

ako nás opustil po ťažkej chorobe náš 
milovaný manžel, otec a starý otec 
Ing. STANISLAV ČABRADSKÝ

z Dolnej Strehovej.
Stále s láskou a úctou na neho spomínajú manželka, 

dcéry Oľga a Renata s rodinami. 
Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú, 

žijú v našich srdciach každý deň.

Čas našu bolesť nezahojí †
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V lučenskej nemocnici sa narodi−
li detičky z nášho okresu:

29. 4. Jana z Dolnej Strehovej, 30. 4.
Valentína z Hrušova, 2. 5. Liliana Kristína z Veľkého

Krtíša, 2. 5. Emma z V. Krtíša, 5. 5. Frederik z Modrého
Kameňa, 5. 5. Vojtech zo Slovenských Kľačian, 7. 5. Matúš z V.
Krtíša, 10. 5. Tamara z V. Krtíša, 11. 5. Ervín zo Slovenských Ďar−
môt, 11. 5. Martin z M. Kameňa, 13. 5. Roman z Malého Krtíša,
14. 5. Vivien zo Želoviec, 15. 5. Michaela z Dolných Plachtiniec,
16. 5. Laura z Príbeliec, Terézia z D. Strehovej, 16. 5. Leo z V.
Krtíša, 19. 5. Kristián zo Sklabinej, 19. 5. Natália z D. Strehovej

NARODILI SA

S láskou a úctou sme si 21. 5. 2014 
pripomenuli tri roky od úmrtia nášho

ocka, starkého a prastarkého 
PAVLA SALAJA z V. Krtíša

Za tichú spomienku ďakujú 
dcéra a synovia s rodinami

Ďakujeme za tichú spomienku†

29. 4. Etela Madajová, narode−
ná v roku 1929 z Trebušoviec, 30. 4.
Ružena Čabová nar. v r. 1952 z Veľkého

Krtíša, 30. 4. Mgr. Miroslav Štefánek nar. v r. 1951 z V. Krtíša,
1. 5. Dezider Lévai nar. v r. 1933 z Kiarova, 2. 5. Alexander
Paholík nar. v r. 1934 zo Želoviec, 3. 5. MVDr. František
Eggenhofer nar. v r. 1943 z V. Krtíša, 6. 5. Karol Kováč nar. v r.
1941 z V. Krtíša, 6. 5. Jozef Gombík nar. v r. 1940 z Banskej
Bystrice, 8. 5. Juraj Tőrők nar. v r. 1956 z Neniniec, 12. 5. Ing.
Ladislav Poliščák nar. v r. 1946 z V. Krtíša, 12. 5.  Helena
Obertínová nar. v r . 1935 zo Želoviec, 14. 5. Albína Hantkeová
nar. v r. 1938 z V. Krtíša, 17. 5. Helena Škerlecová nar. v r. 1927
z Vrbovky, 18. 5. Alžbeta Vargová nar. v r. 1919 zo S. Ďarmôt, 16.
5. Ján Kardoš nar. v r. 1958 z Ipeľského Predmostia, 20. 5.
Pavlína Stieranková nar. v r. 1924 z V. Krtíša,  21. 5. Mária
Hriechová nar. v r. 1934 z V. Krtíša. 

OPUSTILI NÁS

V októbri 2012 sa začal realizo−
vať projekt ROZVOJ TURIZMU
NA OBIDVOCH STRANÁCH
HRANÍC ZALOŽENÉHO NA
T R A D I Č N Ý C H
M A N U F A K T Ú R N Y C H
SLUŽBÁCH (SKRÁTENÝ
NÁZOV ZVONY NEPOZNAJÚ
HRANICE) a 31. 5. 2014 bude za−
vŕšený konferenciou, ktorá zač−
ne v maďarskej obci Terény a
skončí v Opatovskej Novej Vsi.
Jeho cieľom je zvýšenie úrovne
hospodárskej a sociálnej integ−
rácie v cezhraničnej oblasti pro−
stredníctvom posilnenia hospo−
dárskej konkurencieschopnosti
v prihraničnej oblasti  a zvyšo−
vaním sociálnej  a kultúrnej  sú−
držnosti ľudí a komunít.
Jedným z partnerov projektu je
aj Opatovská Nová Ves družob−
né maďarské Terany, v ktorých
od roku 1999 stojí jedinečná
stavba drevenej zvonice na o−
hybnej železničnej koľajnici
znázorňujúca archu. Jej auto−
rom je Ing. arch. Peter C.
Abonyi a dielo pripomína
Noemovu archu. Dielo sa reali−
zovalo aj vďaka umelcom z
Budapešti a z talianskej spoloč−
nosti Ama Calambria, ktorú re−

prezentoval Zsolt Lencsés z
Vatikánu. László Jámbor, sta−
rosta Opatovskej Novej Vsi si na
tie slávnostné chvíle zaspomí−
nal: "Stotožnili sme sa s myšlien−
kou, že je snahou predstaviteľov
aj občanov na oboch stranách
hranice, aby boli aj v budúcnos−
ti dobré slovensko − maďarské
vzťahy. V roku 2000 sa podarilo
do kolísajúcej sa archy osadiť
zvony, ktoré keď sa rozozvučia,
nepoznajú hranice a hoci ich na
slovenskej strane v našej obci ne−
môžeme počuť, "počujeme" ich
však srdcom. V našom práve sa
končiacom projekte sme nadvia−
zali na myšlienku z prelomu ti−
sícročia a výsledkom spoločného
úsilia sa stalo, že aj v našej obci
je zhotovená zvonica, ktorá dvoj−
jazyčným nápisom na zvone hlá−
sa: "Zvony nepoznajú hranice."
Nikto nie je ostrovom sám pre se−
ba a my sme sa na myšlienke
spájajúcej ostrov s archou roz−
hodli "stavať" a pripraviť po 15.
rokoch projekt so skráteným
názvom ZVONY NEPOZNAJÚ
HRANICE. Súčasťou projektu
bolo na našej strane vybudova−
nie "ostrova"  medzi Čebovským
a Kosihovským potokom, ktoré

sa v našej obci pri moste zlieva−
jú. Mala by tu byť oddychová zó−
na, ktorej súčasťou je prírodný
amfiteáter, destské ishrisko aj
malý parčík s lavičkami na se−
denie. Vysadili sme tu ovocné
stromy, ale aj okrasné kríky a
dreviny. Cez potok sme postavili
most a využili sme aj konštruk−
ciu provizórneho mosta. Oba po−
toky sme spojili umelým kaná−
lom, čím sme vytvorili uprostred
obce ostrov a zónu oddychu,
vďaka ktorému dostaneme na−
šich ľudí bližšie k prírode, k vo−
de, k zeleni. Úpravou toku a  vy−
budovaním hrádze sme dostali
ostrov, ku ktorému vedie od bu−

dovy obecného úradu stúpajúce
korzo. Korzo pokračuje stúpajú−
cim dreveným mostom, ktorý sa
dostáva k spomínanej zvonici a
na ostrovčeku vytvorenému ja−
zierku, námestíčku. Autori pro−
jektu očakávajú, že sa vďaka
nemu posilní spoločný rozvoj tu−
ristických atrakcií. Snahou pro−
jektu je za pomoci súčasnej ľu−
dovej architektúry a umenia po−
ukázať na jedinečné hodnoty
prihraničnej oblasti.
Vybudované investície poskytnú
priestor na pokračovanie cez−
hraničnej spolupráce, na ich
ďalší rozvoj a prezentácie hod−
nôt všetkých obyvateľov Poiplia,
čo je zárukou na ďalší rozvoj
tohto regiónu v budúcnosti.
Bohaté aktivity sa realizovali aj
v Teranoch a k dôležitým aktivi−
tám patrí aj práca odsúdencov,
ktorá poukáže na možnosť rieše−
nia spoločenských problémov,
ako sú ťažkosti pri ich reinteg−
rácii späť do spoločnosti, diskri−
minácia alebo problematika
rovnosti príležitostí."

Mgr. MÁRIA LŐRINCZ, 
externá manažérka projektu

Práve sa končiaci projekt ZVONY NEPOZNAJÚ HRANICE 

PRINESIE ROZVOJ TURIZMU 
NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANÍC 

ROZPOČET PROJEKTU: „Podpora z ERDF: 451 865,11 EUR, z to−
ho Opatovská N. Ves 256 508,75 EUR; Štátne spolufinancovanie o−
boch štátov:  61 491,81 EUR, z toho Opatovská N. V. 30 177,50 EUR;
Spoluúčasť partnerov projektu: 25 317,50 EUR z toho  Opatovská
N. V. 15 088,75 EUR;  Celkový rozpočet: 538 673,42 EUR z toho  ONV
301 775,00 EUR. 

Kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0247
Partneri projektu: Obec Opatovská Nová Ves, ako cezhraničný
partner, ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület, Terény
(HU),  Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Ústav na výkon trestu
odňatia slobody v meste Balassagyarmat)−HU, Terény Község Ön−
kormányzata  − Obec Terany (HU)

„OBSAH TEJTO TLAČOVEJ SPRÁVY NEREPREZENTUJE
OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE"
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"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli

oči, utíchol hlas, mala rada život 
a všetkých nás.

Dňa 24. 5. 2014 uplynuli tri roky, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka,

mamka, krstná mamka a babička 
ĽUDMILA ČINČUROVÁ z Veľkého Krtíša.

Za tichú spomienku ďakuje manžel Pavel, 
syn Milan s rodinou, sestra Eva Baďurová s rodinou

a ostatní príbuzní.

Mala rada život i nás†

"Blížil sa večer, smútok sa zjavil, pre Dodka
nezvratný osud sa postavil. Nedovolil ďalej,
aby bilo jeho srdiečko, vytvoril mu na nebi
miestečko. Nehoda ťažká, prehral si svoj boj
a tak sa ukončil život Tvoj. Všetkým lásku si
dal, v najkrajších chvíľach života si nás v
žiali zanechal. Zaplakali naše oči, zaplakali
bôľom, keď sme nášmu Dodkovi dali zbohom.
Ťažko je bez Teba žiť, milovaného človeka nemôže
nič nahradiť. Chodíme k Tvojmu hrobu, kým máme sily, 
pripomenúť si chvíle, keď sme spolu žili."  

Dňa 26. 5. 2014 uplnú tri roky, ako nás náhle a nečakane navždy 
opustil náš milovaný syn a brat DODKO ŠEBÖK 

z Veľkého Krtíša vo veku 37 rokov.  
S láskou budú navždy spomínať rodičia, sestry Janka, 

Renatka a ostatná rodina

Slzy v očiach, v srdci žiaľ†

"Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto
raz púť dokonal, nie je mu pomoci. 
Bez slnka chlad vanie z hviezdnej 

oblohy, človek je krehký tvor, zranený, 
úbohý. Do tmy si zapáli kahanec nádeje,

do duše boľavej spomienky naleje. 
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, 
kým sa nám duše vo večnosti spoja. 

Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, 
že sa raz stretneme, je naša útecha."

Tri smutné roky uplynú 31. mája 2014 od odchodu do večnosti 
našej mamy, manželky, starkej a svokry 

MÁRIE PAULUSOVEJ z M. Stracín, 
ktorá nás opustila vo veku 63 rokov.

S úctou a láskou navždy spomínajú manžel Dušan, dcéra
Ingrid s manželom Radkom a ich deťmi Radkom a Viktorkou 

a syn Mário s manželkou Katkou a ich deťmi Nikolkou a Máriom.

Posledný pozdrav šepkáme... †

Dňa 28. mája 2005 vo Zvolene − Rákoši
bol za okamih pretrhnutý strieborný 
povrázok a rozbitá zlatá čaša života 

nášho láskyplného syna 
JARKA ČIKU z Leseníc − kvetu, ktorý sa

rozvinul do krásy, oblažil a potešil svojou
vôňou a potom uvädol vo veku 22 rokov.

Pane, do žiaľu a bolesti daj nám počuť slová
uistenia, že Ty, náš Boh, si s nami, že nás posilníš

a pomôžeš nám. Tebe za život nášho milovaného syna 
ďakujeme. S vrúcnou láskou, vďakou a úctou spomínajú 

milujúci rodičia, starí rodičia a krstný otec s rodinou.

Najkrajší kvet nám uvädol †

„Byt ostal Tebou prevoňaný ako máj 
kvetmi agátov. Tá vyprchá, Ty však
ostaneš navždy s nami.“ Čas uzavrel 
kolo štvrtého roka, ako nás opustil 
30. mája 2010 náš drahý, starostlivý, 

milovaný manžel, otec, starý a prastarý 
otec KAROL ŠOÓŠ, promovaný právnik.

Vám, ktorí ste ho radi mali, ďakujem, 
že spomínate s nami. Manželka, syn a dcéry s rodinami.

Ostaneš navždy 
v našich srdciach†

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát denne 

spomíname... Márne Ťa naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú... 
Čas plynie, slzy vánok sušil, no bolesť 
v našich srdciach žiaľ stále neutíšil...
Dňa 13. 5. 2014 uplynul prvý smutný rok 

odvtedy, ako nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, maminka a starká

ZUZANA SLÁVIKOVÁ z Horných Plachtiniec vo veku 66 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú: 
manžel Pavel, dcéra Zuzana s manželom a vnuk Erik.

Chýbaš nám, maminka...†

Dňa 24. 5. 2014 sme si pripomenuli 
1. smutné výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá mama
MARTA ČERNÁKOVÁ zo Záhoriec.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.
S úctou a láskou spomínajú 

syn Jozef a dcéra Mária s rodinami.

Už rok nie si s nami †

"Tak náhle si nás opustil, krvácať si naše
srdcia nechal. Ostalo nám v dušiach
prázdno, ani na rozlúčku nedošlo. 

Živé spomienky si v mysliach na Teba
uchováme, ako nás ľúbiš a ochraňuješ 

stále. Si s nami v našich snoch.  Stojíme pri
Tvojom kríži a nestíhame si utierať slzy. 

V srdciach  máme obrovský žiaľ. V srdciach 
máme obrovský žiaľ. Buď Ti večná sláva, 

náš milovaný. Raz sa všetci stretneme."
Nekonečne smutné dva roky uplynuli 30. 5. 2014 odvtedy, ako nás

zranila neočakávaná správa o tragickej nehode nášho syna 
a brata DODKA LAVRÍKA zo Želoviec, 

ktorý nás opustil vo veku 22 rokov.
Tvoja láska, chvíle prežité s Tebou, sú našou jedinou útechou, 

ktorá nám dáva silu žiť. Ďakujeme všetkým, ktorí si v tomto čase
na neho spomínajú a uchovávajú ho vo svojom srdci.

S láskou spomína mamina a brat Zoťo.

Naše srdcia krvácajú... †
" Prežil si dlhé roky za katedrou, rukami Ti
prešlo veľa žiakov. Rozdával si vedomosti,

aby sa Tvoji žiaci v živote nestratili. Roky si
chodil pomedzi lavice, do ktorých boli vyryté
žiacke huncútstvá, žiacke lásky aj starosti. 

Až po rokoch sme si uvedomili, že dobrý učiteľ
je prísny učiteľ, ktorý chce svojich žiakov 

pripraviť čo najlepšie do života. Ďakujeme, že si bol
dobrý a láskavý učiteľ, a že si v mysliach a srdciach  svojich 

žiakov zanechal hlbokú stopu, ktorá im nedovolí zabudnúť na Teba." 
Dňa 1. mája 2014 nás vo veku nedožitých 86 rokov navždy

opustil bývalý dlhoročný učiteľ 
pán ANTON MÓZER z Modrého Kameňa. 

V tichu úprimných slov chceme vyjadriť naše poďakovanie 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí spolu s nami odprevadili 

na poslednú cestu nášho milovaného a prišli sa s ním rozlúčiť 
na modrokamenský cintorín. 

S našim drahým sa lúčia manželka a synovia s rodinami. 

Odišiel láskavý otec 
a dobrý učiteľ 

†
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Naša čitateľka Lucia Bartóková nám napísala: „Zdravím vás, len sa chceme pochváliť, aký
„úlovok“  sa nám pošťastil. Z dnešnej prírody (13. 5. 2014), priateľ doniesol takúto super
hubovú nádielku.“ A pripojila aj fotografie. Chutné kuriatka si pripravili s vajíčkom,
cibuľkou a reďkovkou a hojne ich ostalo aj na zavarenie. A čo vy, milí čitatelia? Pochválite
sa aj vy vašim hubárskym úspechom?

Komu sa nelenilo,
ten už zbieral...

Od 1. 6. 2014 nadobudol účin−
nosť zákon, podľa ktorého si po−
beratelia pomoci v hmotnej nú−
dzi musia odpracovať 32 hodín
mesačne v zmysle zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení nie−
ktorých zákonov podľa § 10 ods.
3. Dávka podľa odseku 2 sa zni−
žuje o sumu 61,60 eura za každé−
ho plnoletého člena domácnosti,
ktorý nie je v právnom  vzťahu,
ktorý zakladá nárok na príjem
zo závislej činnosti, 12) dohodnu−
tom v rozsahu najmenej 32 ho−

dín mesačne a nezúčastní sa na
základe písomnej dohody medzi
úradom a obcou, rozpočtovou
organizáciou alebo príspevko−
vou organizáciou, ktorej zriaďo−
vateľom je obec, alebo právnic−
kou osobou so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá or−
ganizuje alebo sprostredkúva
dobrovoľnícku činnosť pre inú o−
sobu s jej súhlasom v jej pros−
pech alebo vo verejný prospech
(ďalej len "organizátor dobrovoľ−
níckej činnosti") v rozsahu 32 ho−
dín mesačne na vykonávaní 
a)a) menších obecných služieb pre
obec alebo rozpočtovú  organizá−
ciu, ktorej zriaďovateľom je o−
bec, 
b)b) dobrovoľníckej činnosti, 33) a−
lebo
c)c) prác na predchádzanie mimo−
riadnej situácii, 29) počas vyhlá−
senej mimoriadnej situácie a pri
odstraňovaní následkov mimo−
riadnej situácie.

Zákon, ktorý prišiel do plat−
nosti, podľa M. Bartoša, má však

má háčik. Aj ich združenie by
mohlo mnohým poskytnúť mož−
nosť, aby u nich odpracovali spo−
mínaných 32 hodín do mesiaca v
rámci dobrovoľníckych prác, no
nemajú pre dobrovoľníkov do−
statok náradia. Vysvetlil nám to
nasledovne: 
"Keď naši zákonodarcovia, čiže

poslanci  NR SR schvaľovali ten−
to zákon, ako keby  zabudli na to,
že obce alebo organizácie, ktoré
by mohli takéto dobrovoľnícke
práce organizovať, väčšinou ne−
majú finančné zdroje na to, aby
ľuďom zakúpili pracovné nára−
die (lopaty, metly, reflexné bun−
dy, rukavice a pod.) 
Naše združenie sa aj napriek to−

mu rozhodlo pomôcť tým, ktorí
by si chceli potrebný počet hodín
odpracovať aj v našej organizá−
cii. Záujem o prácu majú
Rómovia aj nerómovia, skrátka
tí, ktorí sú v hmotnej núdzi. 
Obraciam sa preto na všetkých,

ktorí by nám mohli a vedeli po−
môcť, napríklad aj na poslancov

Mestského zastupiteľstva vo
Veľkom Krtíši alebo podnikate−
ľov či iné organizácie, či by nám
pomohli toto náradie kúpiť, aby
sme mohli pracovať. Uvádzam
telefonický kontakt na naše
združenie: 0949 401 998 a naša
mailová adresa je: 
bartos.miroslav@centrum.sk.
Vopred ďakujeme."  

To, že poberatelia pomoci v
hmotnej núdzi môžu naozaj prísť
o významnú finančnú čiastku,
potvrdil aj Ing. Július Hajtman,
vedúci oddelenia Aktivačného
centra ÚPSVaR Veľký Krtíš: 
"Ak si poberateľ pomoci v hmot−

nej núdzi neodpracuje 32 hodín
mesačne, príde o dávku 61,60
Eur, ale ak je poberateľom rôz−
nych príspevkov podľa zákona č.
417/2013 Z.z. napr., príspevok na
bývanie,  Ochranný príspevok,
Aktivačný príspevok, Príspevok
na nezaopatrené dieťa stále o−
stáva stále poberateľom pomoci
v hmotnej núdzi a štát naďalej
platí zdravotné poistenie." − red −

Miroslav Bartoš, predseda OZ pre rómske komunity vo Veľkom Krtíši sa nám posťažoval:  

Záujemcovia nám nechýbajú, no náradie áno  

Miroslav Bartoš, predseda 
OZ pre rómske komunity 

vo Veľkom Krtíši

V našom okrese už nie je veľa pod−
nikov, v ktorých by pracovali od−
bory a obhajovali lepšie podmien−
ky pracujúcich. Jedným z nich je
aj Baňa Dolina, a. s., V. Krtíš, člen
skupiny Energy Group. Aktívne
tu pracuje Základná organizácia
Odborového zväzu pracovníkov
baní, geológie a naftového prie−
myslu a s vedením podniku kaž−
doročne rokujú o podmienkach
kolektívnej zmluvy. Generálny
riaditeľ Bane Dolina, a.s., Juraj
Jandl: "Odborári sú tvrdí a poža−
dujú veci nad rámec možností.
Rokovania o kolektívnej zmluve
boli korektné a po viacerých jed−
naniach sa nám podarilo nájsť
spoločné riešenie. Pôvodne sme, aj

vzhľadom na súčasnú neľahkú si−
tuáciu, chceli udržať mzdy na ú−
rovni minulého roka, ale napokon
sme sa zhodli, že platy sa zvý−
šia o toľko, ako bola inflácia
v minulom roku." 
Stanislav Petrůj, predseda
ZO: "Vyjednávania neboli
jednoduché. Očakávali sme
viac, ale v súčasnej situácii je
to asi maximum, čo sme moh−
li dosiahnuť. Zo strany za−
mestnancov zaznela aj ostrej−
šia kritika na takto dohod−
nutú zmluvu, ale súčasné
možnosti nedovoľujú viac.
Rokovania boli konštruktív−
ne, i keď ku koncu sa už pre−
javili aj emócie."

Kolektívnu zmluvu zástupcovia
vedenia i odborov slávnostne pod−
písali v utorok 20. 5. 2014 a jej plat−

nosť je od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.  
Ako pri tomto slávnostnom akte

povedal J. Jandl, rozhodnutie o u−
končení ťažby koncom roka 2015
sa, žiaľ, nemení, ale so zamestnan−
cami, ktorí budú postupne dostá−
vať výpovede, sa chcú rozlúčiť
slušne. Odstupné i ďalšie výhody,
ktoré im prináležia, vedenie pod−
niku dodrží.  
J. Jandl: "Spoločne a v pokoji si−

tuáciu zvládneme a verím, že
areál bane odovzdáme v ta−
kom stave, aby bol priprave−
ný pre vybudovanie prípad−
ného priemyselného parku." 

Ako potom povedal J.
Jandl, v tomto smere oslovi−
li už aj mesto i BBSK, ale za−
tiaľ sa nenašiel investor,
ktorý by prejavil záujem.
Pritom tento región by sil−
ného investora, ktorý by vy−
tvoril niekoľko 100 pracov−
ných miest, určite potrebo−
val.           −P. GAŠPAROVIČ−   

Odborári a vedenie podniku sa dohodli
Presné a jasné vzťahy medzi dvomi partnermi vždy vedú k dobrej vzájomnej spolupráci a k dosiahnutiu spo−
ločného cieľa. Takéto vzťahy by mali byť aj medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Ich vzťahy upravuje
zákonník práce, ale nad jej rámec môže ísť kolektívna zmluva, ktorú so zamestnávateľom podpisujú zástup−
covia pracujúcich − odbory.

Vzájomným odovzdaním si podpísanej
Kolektívnej zmluvy J. Jandl a S. Petrůj potvrdili
dohodu medzi vedením podniku a ZO odborov
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„Pre uspokojenie potrieb všet−
kých odberateľov StVPS, a.s., Z−
05 Veľký Krtíš ako prevádzkova−
teľ vodárenskej infraštruktúry v
meste M. Kameň bol nútený vy−
naložiť nemalé úsilie a nemalé
finančné náklady. Vzhľadom ku
skutočnostiam, že daný stav s ne−
dostatkom kvalitnej pitnej vody
v uvádzaných mesiacoch sa z ro−
ka na rok opakoval a ešte zhor−
šoval, bolo nutné hľadať iné
technické riešenie okrem denné−
ho dovozu pitnej vody do vodoje−
mu cisternovým vozidlom. 

Za týmto účelom sa v r. 2008
spracoval projekt projekčnou or−
ganizáciou Hydroeco Banská
Bystrica pod názvom, "VDJ M.
Kameň − predĺženie prívodu vody

z DVZ Plachtince. Projekt rieši
dopravu kvalitnej pitnej vody do
vodojemu nad mestom Modrý
Kameň z podzemných vodných
zdrojov nachádzajúcich sa v lo−
kalite Plachtinská dolina v
množstve 3,0 l/s, čo v súčinnosti s
existujúcim vodným zdrojom v
lokalite Hrabov potok postačuje
pokryť potrebu pitnej vody pre
jestvujúcich odberateľov a záro−
veň sa vytvorili podmienky pre
možnosť rozvoja M. Kameňa a
tým k nárastu počtu odberate−
ľov. 

Aby bol celý projekčný zámer
realizovateľný, bolo potrebné
najskôr zabezpečiť platné územ−
né a následne stavebné povole−
nie. Po rôznych peripetiách s jed−

notlivými vlastníkmi pozemkov
nachádzajúcich sa v záujmovej
oblasti trasy vodovodného potru−
bia bolo 15. 12. 2008 vydané plat−
né stavebné povolenie. Vo vyda−
nom stavebnom povolení bol ako
investor uvedený StVS, a.s.,
Banská Bystrica, ktorý je vlast−
níkom jestvujúcej vodárenskej
infraštruktúry mesta Modrý
Kameň.
Samotnej realizácii uvedeného

diela bránilo len jeho prefinan−
covanie zo strany investora, t.j.
StVS, a.s.,  B. Bystrica. V tom ča−
se (r.2008−2010), StVS, a.s.,  B.
Bystrica realizoval ako spoluin−
vestor veľkú stavbu na území o−
kresu V. Krtíš pod názvom,
"Zásobovanie južnej časti okresu

V. Krtíš pitnou vodou", čo pohl−
covalo všetky jeho investičné pro−
striedky a tým sa stavba, "VDJ
M. Kameň − predĺženie prívodu
vody z DVZ Plachtince" odsúva−
la.

Po mnohých žiadostiach a ur−
genciách zo strany prevádzkova−
teľa ako i mesta M. Kameň,
StVS, a.s., B. Bystrica predmetné
dielo zaradila do svojho investič−
ného plánu na r. 2012 a 2013.

V r.2012 sa realizovala prvá
časť diela v rozsahu, SO−01
Prívodné potrubie v dĺžke
237,4m a SO−02 Prečerpávacia
stanica. V r. 2013 bola realizova−
ná druhá časť diela v rozsahu,
SO−03 Výtlačné potrubie v dĺžke
1496,5 m. Po realizovaní prvej
časti diela investor zabezpečil
kolaudáciu predmetnej časti
stavby a dňa 10. 4. 2013 bolo vy−
dané Kolaudačné rozhodnutie.
Po realizácii druhej časti diela,
investor zabezpečil kolaudáciu
predmetnej časti stavby a 1. 4.
2014 bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie.
Toho času je predmetné dielo v

plnom rozsahu schopné trvalej
prevádzky a tým je zabezpečená
dodávka kvalitnej pitnej vody v
dostatočnom množstve pre všet−
kých odberateľov v meste Modrý
Kameň.“

Riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s., Závod 05 Veľký Krtíš  PaedDr. Zoltán Balla:  

Verím, že sme ľudom z Modrého Kameňa
zabezpečili dostatok pitnej vody

Najmenšie slovenské rázovité mestečko Modrý Kameň, ktoré obýva približne 1568 obyvateľov, od za−
čiatku 21. storočia zápasilo s nedostatkom pitnej vody hlavne v mesiacoch máj až september. Tento ne−
dostatok kvalitnej pitnej vody bol spôsobený jednak nárastom spotreby pitnej vody u jednotlivých od−
berateľoch zo 65−75 l/osoba/deň na 90−105 l/osoba/deň a jednak znížením výdatnosti podzemného vod−
ného zdroja nachádzajúceho sa v lokalite Hrabov potok z 1,8 l/s na 1,0−1,2 l/s vplyvom klimatických
zmien, (dlhé suché a teplé dni).  O tom, ako sa problém podarilo vyriešiť hovorí riaditeľ veľkokrtíšske−
ho závodu PaedDr. Zoltán Balla: 

Tak to bolo i v Modrom
Kameni. O bohatý kultúrny
program sa postarali modroka−
menskí  nadšenci muziky, spe−
vu,  tanca a folklóru. Tamojším
mládencom pomáhala stavať
stuhami vyzdobený máj DH
Hradčianka spevom a dobrou
muzikou. Máj slávnostne  priví−
tali pekným programom deti z
materskej školy, radostne sa o−
kolo neho roztancovali žiaci
ZUŠ  a májovú bodku urobila
folklórna skupina Vandrovníci.
Počasie sa trochu s návštevník−
mi pohrávalo, účinkujúci na−
priek silnejšiemu vetru hravo

zvládli pripravené čísla progra−
mu. I keď bolo vonku studeno a
veterno, podstatné je, aby po−
stavený máj na dlhý čas udržal
v ľuďoch horúce srdcia plné lás−
ky.            − MÁRIA BALÁŽOVÁ − 

Na Lipovom námestí narástol máj smrekový
Ak by ste sa koncom apríla pustili dolu "googlom",  našli by ste pozvanie na Stavanie mája v mnohých
obciach a mestách Slovenska práve na 30. apríl 2014, deň pred prvomájovým sviatkom práce. O tra−
dícii stavaní vyzdobených stromčekov sa už veľa pohovorilo  a popísalo.  Predsa je to však sviatok,
ktorý je každý rok očakávaným spestrením kultúrneho života nielen na dedinách, ale aj v mestách.

Smrekový máj sa počas 
celého mesiaca týčil 
na Lipovom námestí

Vandrovníci a DH Hradčianka 

Vystúpenie detí z tanečného odboru ZUŠ Modrý Kameň
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KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
MARCELA ZNÁMOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
NIKOLETA JANKÓŠIKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
MÁRIA FEKETEOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
DOMINIKA ŽIAKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
KINGA LUKÁCSOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
ZLATICA RAČÁKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
MÁRIA BRUNDEROVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
SIMA OPÁNSKA

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
PEŤA MALÍKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
DADA HAVRILOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
MICHAELA BENDÍKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
ALŽBETA KAMENSKÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
KLAUDIA BÁŇAYOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
JANKA PÚPAVOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
LENKA ZAUŠKOVÁ

LÍVIA ZATYKOVÁ, KARIN ZOŠÁKOVÁ,
DIANA VARGOVÁ, MIROSLAVA MACKOVÁ

KUPÓN KRÁĽOVNÁ
STUŽKOVEJ

Tak ako sme sľúbili, prinášame všetky nádherné súťažiace maturantky uchádzajúce sa o titul KRÁĽOVNÁ  STUŽKOVEJ 2013 ešte raz. 
Stačí, keď svojej favoritke vystrihnete kupón a pošlete ho poštou, alebo prinesiete ku nám do redakcie (ak máte viac kupónov,

môžu byť nalepené na jednom papieri). Dievčatá s najvyšším počtom hlasov sa môžu tešiť na pekné ceny. 
KUPÓNY MÔŽETE POSIELAŤ DO 6. 6. 2014
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Zazrel som meno jednej z mála
osôb, ktoré majú povolené ma
takto "nehanebne" vyrušiť. Bola
to naša milovaná Števka Selská.
´Je predvianočný čas, tak mi há−
dam chce popriať len pekné
sviatky,́  pomyslel som si.
Zodvihol som. Áno, máte prav−

du. Prebrali sme všetko! Od
vzniku vesmíru až po vtedy obá−
vaný koniec sveta, vianočné zvy−
ky a tradície, zaželanie pekných
sviatkov, samozrejme, no na
konci telefonátu došlo k nečaka−
nému zvratu. Bol som asi hlu−
pák, keď som si myslel, že išlo
len o bežný, v našom prípade, vý−
nimočný telefonát. Omyl! Nešlo!
Naša Števka nikdy nevolá len
preto, že sa nudí. Vždy vie, čo po−
trebuje. A tak padol návrh na
nakrútenie filmu pre istého pá−
na Ing. Jána Ridega. Ponuku
som prijal aj napriek tomu, že
už vtedy som vedel že onedlho
odídem študovať do Košíc. No,
povedzte, ako sa dá Števke pove−
dať nie? To sa proste nedá...

Zložili sme. Až do júna bolo
hrobové ticho. Keď tu zrazu v je−

den slnečný deň, zavolal mi spo−
mínaný Ing. Ján Rideg, prezý−
vaný aj Jany Pampy. Vysvetlil
mi, o čo vo filme pôjde a čo má
film divákovi odkázať. A poviem
vám, dlho som o niečom takom
zaujímavom nepočul. Pán
Rideg je už síce starší, ale ne−
skutočne kreatívny človek. Vo
svojom voľnom čase sa venuje
navrhovaniu a výrobe hračiek z
pet fliaš, starých DVD nosičov,
vložiek na vajcia a iného recyk−
lovateľného odpadu. Jeho vy−
svetlenie, prečo a pre koho to ro−
bí, je ešte zaujímavejšie. 
Robí to pre deti a nižšie roční−

ky žiakov základných škôl, aby
sa v dnešnej predigitalizovanej
dobe naučili kúsok kreatívneho
myslenia, zapojili svoju fantáziu
a ruky, pretože sociálne siete sú
len obyčajné vymývanie mozgov
mladých ľudí. Navyše, vytvára−
nie takýchto hračiek deti naučí
nielen kreatívnosti, ale aj doká−
zať využiť odpad ešte pred jeho
zrecyklovaním. Téma sa mi ne−
smierne zapáčila a tak sme sa s
pánom Ridegom dohadovali na

príbehu flmu. Ostalo to však na−
koniec na mne, čo bolo super.
Akonáhle som scenár dopísal,
kontaktoval som pána Ridega,
aby navrhol herecké obsadenie.
Film je o utrápenej matke a jej
dvoch dcérach závislých na istej
sociálnej sieti.  Rola matky ma−
la na návrh Jána Ridega dostať
Mgr. Lenka Stanková, len či bu−
de súhlasiť samotná Lenka.
Stačil jeden telefonát a Lenka o−
chotne rolu prijala. Roly dvoch
dcér sa zhostili moje bývalé he−
recké kolegyne z divadelného sú−
boru. A to Roberta Chrťanská a
Regina Matejová. Dievčatá vo
filme pomaly úplne prestávali
komunikovať so svojou mamou,
až ju ignorovali. Matka bola už
na pokraji zúfalstva. Keď tu
zrazu, cestou zo školy sa na ces−
te objavil bezdomovec Jany
Pampy, ktorý zbieral plastové
fľaše a odpad, z ktorého si vyrá−
bal spomínané hry. Rolu bezdo−
movca vynikajúco stvárnil Mgr.

Miloš Varga. Matka s dcérami
sa v aute hádali a okrikovali sa,
až skoro zrazili Janyho
Pampyho. Ten však včas odsko−
čil a matka včas zabrzdila auto.
Po incidente  matka pozvala
bezdomovca ku nim na kávu.
Jeho veľká taška s hračkami
nezostala dlho nepovšimnutá a
jej obsah ukázal dievčatám. Tie
zo začiatku neprejavovali žiad−
ny záujem hrať sa s dákymi
smeťami, no potom ich to úplne
dostalo. Odhodili mobily a celý
deň sa hrali. Jany Pampy im
hračky nechal pod podmienkou,
že ich zajtra ukážu v škole. A
tak sa vzťah medzi matkou a
dcérami urovnal a závislosť na
sociálnej sieti sa vyparila.
Počas jedného letného víkendu
sme sa všetci zišli v Modrom
Kameni v rodinnom dome môj−
ho bývalého hereckého kolegu
Mateja Hrubča, kde prebiehalo
skoro celé natáčanie filmu, až
na pár exteriérových scén. 

Zdravotné sestry sú prvé, s kto−
rými pacient prichádza do styku
či už pri návšteve lekára, alebo
hospitalizácie v nemocnici a prá−
cu lekára bez zdravotnej sestry si
ani nevieme predstaviť. Ich prá−
ca je často nedoceňovaná a ne−
oceňovaná. Pri príležitosti MDZS
Komora zdravotných sestier a
pôrodných asistentiek (KZSaPA)
úctu k práci, ich obetavosti a tr−
pezlivosti vyjadruje ocenením,
ktoré je celosvetovým symbolom
sestričiek − BIELYM SRDCOM.
Toto prestížne ocenenie vyjadru−
je charakter starostlivosti, vedo−
mosti a humanitu, ktorá napĺňa
prácu a ducha ošetrovateľstva. 
Regionálna KZSaPA vo V. Krtíši

si aj v tomto roku uctila prácu
sestier na seminári konanom na
počesť Medzinárodného dňa ses−
tier v piatok 16. 5. a cenu "Biele
srdce regionálneho charakteru"

odovzdala oceneným zdravot−
ným sestrám prezidentka regio−
nálnej Komory Estera Konczová.
Z jej rúk si ocenenie postupne

prevzali Bc. Katarína
Hantkeová, Emília Kiššimonová,
Marianna Cvetkovič, Hilda
Boldišová, Bc. Valéria Hívešová,
Viera Vršková, Štefánia
Mikušová, Jana Filadefiová a
Eva Snitková. Kvôli pracovným
povinnostiam si ocenenie ne−
mohla osobne prevziať Mária
Celengová. 

Za svoju prácu si toto ocenenie
vyznamenané sestričky zaslúžia

a im, ale aj všetkým zdravotným
sestrám, na oddeleniach, ambu−
lanciách či v iných pracovných
zadeleniach patrí veľké ďakujem
pacientov, ale aj lekárov a ostat−
ných pracovníkov v zdravotníc−
tve. 
Po slávnostnom ceremoniále, si

zdravotné sestry a pôrodné asis−
tentky tento významný deň sprí−
jemnili i malým sladkým občer−
stvením.                                 −red−

Na margo jedného krátkeho filmu, hovorí jeho režisér a scénarista Dominik Győrgy: 

Hračky Janyho Pampyho ako protiváha sociálnych sietí  
Bol chladný decembrový večer a ja som si vychutnával ten úžasný

zvuk vrždiaceho snehu pod  topánkami na večernej prechádzke uli−
cami nášho mesta. Keď tu zrazu moje nadšenie z tak úžasného zvu−
ku prerušilo otravné zvonenie môjho telefónu. Pozrel som sa, kto mi
volá, a zároveň mi ničí peknú chvíľu.

Biele srdcia napĺňajú láskou
Druhou najznámejšou osobnosťou viktoriánskej doby po kráľovnej

Viktórii je Florence Nightingale. Priekopníčka moderného ošetrova−
teľstva, hlavne práce zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, sa
narodila 12. mája a na jej počesť sa tento deň oslavuje ako
Medzinárodný deň zdravotných sestier  (MDZS) už viac ako 40 rokov. 

Celé natáčanie prebiehalo v miernom strese, ale stále v dobrej nála−
de. Vybitá batéria! Veta, ktorá nám všetkým neustále kazila náladu,
vždy aspoň na pol hodinu, kým sa kamera nabila. Akonáhle sa na−
bila, všetci spozorneli na tri pokyny. Kamera! Klapka! Akcia! Dnes
už je film dávno dokončený a čaká na schválenie Ministerstvom škol−
stva Slovenskej republiky ako učebná pomôcka pre žiakov základ−
ných škôl na predmet Svet práce. Ešte raz všetkým zúčastneným ďa−
kujem za spoluprácu a pánovi Ing. Jánovi Ridegovi za príležitosť. 

Práca zdravotných sestier je nenahraditeľná
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Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu vo Veľkom
Krtíši už tradične na
Sklabinskom rybníku usporia−
dala otváracie rybárske prete−
ky. Hoci počasie rybárom ne−
prialo, deti odchádzali  z prete−
kov spokojné. V sobotu 3. mája
sa otváracích pretekov zúčast−
nili naši najmladší rybári, ktorí
sa rozhodli na začiatok sezóny
vyskúšať svoje znalosti a šikov−
nosť v love rýb. Aj keď sa nám
trochu s braním rýb ako i prie−
behom pretekov zahrala zmena
počasia a poriadne pretekárov
osviežil dážď, deti − rybári od−
chádzali spokojné, k čomu znač−
nou mierou prispel štedrý spon−
zor firma Rybár ZV zo Zvolena,
ktorý venoval pre každého súťa−
žiaceho hodnotné vecné ceny v
podobe rybárskych potrieb.
Nepochybne bola pre súťažiace
deti atraktívna aj prvá cena a to
horský bicykel, ktorú venoval
pán Július Bystriansky −
Autocentrum Bystriansky
Veľký Krtíš. Po pretekoch si de−
ti s rodičmi pochutili na guláši,
ktorý pre ne pripravila naša MO
SRZ vo Veľkom Krtíši. Okrem
vecných cien boli prví traja od−
menení víťazným pohárom a
diplomom od našej organizácie.
V tejto súťaži sa hodnotil súčet
dĺžok ulovených kaprov spĺňa−

júcich lovnú mieru. Celkovo sa
detských otváracích pretekov
zúčastnilo 26 detí a ich umiest−
nenie  bolo nasledovné: 1. mies1. mies−−
to Tomáš Poliak, 2.miestoto Tomáš Poliak, 2.miesto
Miroslav Ivan a 3.miesto MatúšMiroslav Ivan a 3.miesto Matúš
Krnáč.Krnáč. Súbežne s detskými pre−
tekmi sa konali aj družobné pre−
teky rybárov z Balašských Ďar−
môt z Maďarska. 

Na druhý deň 4. mája sa kona−
li otváracie rybárske preteky
dospelých, na ktorých sa zúčast−
nilo 70 pretekárov. Každý si in−
dividuálne vyskúšal svoj rybár−
sky um a to v podobe rôznych
návnad a nástrah, ktorými sa
snažil prekabátiť ryby a získať
čím viac úlovkov do súťaže.
Možno skúsenosťami ale aj po−
časím sa v týchto pretekoch da−
rilo rybárom oveľa lepšie, o čom
svedčilo aj množstvo ulovených
rýb, keď prví traja pretekári u−
lovili spolu 24 kaprov o celkovej
dĺžke 1142 cm. Najväčšieho 56Najväčšieho 56
centimetrového kapra sa pocentimetrového kapra sa po−−
darilo uloviť Miroslavovidarilo uloviť Miroslavovi
Kiššimonovi.Kiššimonovi. V tejto kategórii
dospelých rybárov súťažilo aj
veľa mládežníkov, spomedzi
ktorých boli prví traja ocenení
taktiež vecnými cenami od
sponzorov.
Výsledky súťaže dospelí:Výsledky súťaže dospelí:
1.miesto Slavomír Kanász,1.miesto Slavomír Kanász,
2.miesto Viliam Sýkora a2.miesto Viliam Sýkora a

3.miesto Miroslav Kiššimon. 3.miesto Miroslav Kiššimon. 
Výsledky súťaže dospelí− mláVýsledky súťaže dospelí− mlá−−
dež: 1.miesto Emanuel Löcse,dež: 1.miesto Emanuel Löcse,
2.miesto Robert Bevíz a2.miesto Robert Bevíz a
3.miesto Miroslav Straka. 3.miesto Miroslav Straka. 
Víťazné poháre, diplomy ako i

vecné ceny odovzdal preteká−
rom predseda MO SRZ RSDr.
Rudolf Boroš spolu s primáto−
rom mesta Veľký Krtíš Ing.
Daliborom Surkošom. Po skon−
čení pretekov sa podával pre
pretekárov ako i návštevníkov
tohto podujatia chutný guláš,
rybacie špeciality v podobe pe−
čeného a údeného pstruha. Ako
už býva zvykom bodkou na zá−
ver rybárskych pretekov bolo
žrebovanie tomboly o hodnotné
vecné ceny.    

Na záver patrí poďakovanie
všetkým našim sponzorom, vý−
boru MO SRZ ako i všetkým,

ktorí sa spolupodieľali na zdar−
nom priebehu otváracích rybár−
skych pretekov. 

Na Sklabinskom rybníku sa o
pár dní po tomto úvodnom po−
dujatí (8. 5. 2014) uskutočnili
takzvané funkcionárske prete−
ky. Usporiadané boli pre orga−
nizátorov, ktorí zabezpečovali
otváracie preteky, na ktorých sa
nemohli zúčastniť. Pretekalo 16
organizátorov a funkcionárov
MO SRZ V.Krtíš. Hodnotilo sa
celkové množstvo ulovených
rýb. Poradie: 1.miesto Ján1.miesto Ján
Bendiak −  člen výboru MO SRZBendiak −  člen výboru MO SRZ
15,30 kg ulovených rýb, 2. miesto15,30 kg ulovených rýb, 2. miesto
Katarína Mičková −  organizátorKatarína Mičková −  organizátor
10,26 kg ulovených rýb a tretí10,26 kg ulovených rýb a tretí
skončil Albert Mičko,  hospodárskončil Albert Mičko,  hospodár
MO SRZ V.Krtíš.MO SRZ V.Krtíš.

Petrov zdar
Za výbor MO SRZ V. Krtíš
− IGOR SANDA, tajomník − 

SPONZORI, KTORÍ VENOVALI  CENY PRE OTVÁRACIE 
PRETEKY AKO AJ CENY DO TOMBOLY:

Elektro ZOLO − Pintér a syn; primátor Mesta V.Krtíš Ing. Dalibor
Surkoš; Július Bystriansky − Autocentrum V. Krtíš; Rybár
ZV,T.G.Masaryka 2, Zvolen; Lastia Detva; Robo Bendík, Nenince;
Róbert Racsko − Rybárske potreby, Čebovce; Coleus s.r.o. Rybárske
potreby − Bendiak−Bendiaková; Ing. Ladislav Balga − Čebovce;
Movino V. Krtíš; Nertik − Martin Lajtoš; Ing. Ladislav Korčog−
Výroba vín; CM Plast− Ing.Igor Cífer; Peter Adam; Kozma SK − ná−
hradné diely; Biotika Slovenská Ľupča, prevádzka Čebovce; Mário
Ďorď − Čebovce; Lekáreň CAMILCA − Krupina, Dr.Zsolt Gyerpál;
Izofema − Emil Ferko, Čebovce; Albert Mičko  − hospodár MO SRZ
V.Krtíš; Reštaurácia Fantastik, Čebovce; Salaš u Gazdu Sklabiná;
Cafík Alexander, Čebovce; Tuček Dušan, Čebovce; Matej Kanda
Bambíno V. Krtíš; Padi −Autosklo; Ing.Peter Trebuľa; Tiwa V.Krtíš −
Radomír Wágner; Remont −Vilo Vánovský; Ľudovít Gyurász
Kosihovce; VEOLIA V. Krtíš; IKE − Pôtor Slatinka; TKA V.Krtíš −
Gabriel Násaly; Hesta Gabriel Zachar. 

Počas otváracích rybárskych pretekoch na Sklabinskom rybníku 

Najdlhší ulovený kapor 
meral 56 centimetrov 

Zľava Albert Mičko − hospodár MO SRZ, Dr.Rudolf Boroš
− predseda MO SRZ, Ing.Dalibor Surkoš − primátor mesta
a pretekár na 3. mieste v kategórii dospelých Miroslav Kiššimon

Zľava Ing.Peter Trebuľa − predseda kontrolnej komisie MO SRZ,
Ing.Dalibor Surkoš − primátor V. Krtíša, RSDr. Rudolf Boroš −
predseda Mo SRZ, Albert Mičko − hospodár MO SRZ a šťastný
výherca prvej ceny v tombole Radosť mladých rybárov na stupni víťazov

Zľava, horný rad: pretekári Viliam Sýkora, Slavomír Kanász a
Miroslav Kiššimon, spodný rad zľava: Ján Bendiak − člen výboru
MO SRZ, Ing. D. Surkoš, primátor V. Krtíša, RSDr.Rudolf Boroš −
predseda MO SRZ a Albert Mičko − hospodár MO SRZ
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Zo začiatku cirkevne patrila k e−
vanjelickému cirkevnému zboru
v Dolnej Strehovej, neskôr zboru
v Závade. Z ulicovej zástavby z 19.
storočia sa v dedine zachovalo
niekoľko podpivničených s dre−
venými a murovanými stĺpikmi
rozširujúce podstrešie, ktoré nie−
kde tvorí po celej dĺžke podstien−
ku. Na ulici pod vyššie položený−
mi domami a v brehu za dedinou
sú dodnes zachované pivnice s
murovaným vchodom z kameňa.
Stará evanjelická škola, ktorá vy−
horela,  je prebudovaná na modli−
tebňu. Na architektúre viacerých
domov aj dnes vidieť, že napriek
ťažkým tunajším podmienkam,
roľníci si stavali vkusné a prie−
stranné domy a za nimi aj stodo−
ly. Od svojho založenia počtom o−
byvateľstva nemala nikdy viac
ako 250 obyvateľov, ktorí sa pre−
važne živili poľnohospodárstvom
a chovom dobytka a oviec.  Z pr−
vého súpisu vykonaného v
Chrťanoch  v roku 1715 poznáme
mená všetkých trinásť hláv rodín,
ktorí mali evidovanú usadlosť.
Boli nimi Ján Račko, Michal
Račko, Matej Palovjech (Palo),
Ján Balík, Martin Hrban, Šimon
Husár, Juraj Melich, Matej
Galovjech (Galo), Andrej Poliak,
Matej Michalovjech (Michal),
Valentin Bartoš, Simeon
Tomašovjech (Tomáš) a Pavel
Vigaš. Neskôr do obce pribudli o−
byvatelia s priezviskami Antov,
Bačúr, Baľo, Benko,  Frančok,
Gálik, Hanula, Husák, Ivan,
Jombík, Kalmár, Klátik, Kyzúr,
Nátoň, Salaj, Svetlík, Šteuko...,z
ktorých niektoré pretrvávajú do−
dnes. V Novohrade takmer v kaž−
dej, najmä vrchárskej  obci si dlho

udržiavali vlastné národopisné
tradície. Zo svadobného zvykoslo−
via sa v Chrťanoch do polovice
minulého storočia zachovala tra−
dícia kladenia orechov a želez−
ných predmetov do hlavníc  a po−
loženia jarma pod záhlavok man−
želov ako  symbol pevného zväz−
ku. Nevesta dostala  pred odcho−
dom do kostola, ktorý bol v
Závade, strúčok cesnaku, aby ma−
la iba jedno dieťa. Jednodetstvo
bolo v novohradských evanjelic−
kých dedinách dlho zaužívané,
proti ktorému cirkev márne bojo−
vala.

Rozšírené priezvisko
Chrťan

Zemepanský útlak a nedostatoč−
ná výmera chotára s poľnohospo−
dárskou pôdou, boli  popri nábo−
ženskom útlaku hlavné príčiny ú−
tekov chrtianskych poddaných
do južnejších priaznivejších častí
krajiny, už pred rokom 1720. Z la−
tinsky písaného súpisu zbehov z
Novohradskej stolice pred rokom

1720 z Chrtian roku 1686 ušla ro−
dina Jána Tomku do Guty ( teraz
Galgaguta), 1712 Jána Šteuka do
Kirti (teraz Erdokürt) a 1714
Valentína Bartoša do Pilin, všet−
ko obce na ľavej strane Ipľa. Do
Peštianskej stolice, do Alberti ro−
ku 1713 zbehol Andrej Križan, ro−
ku 1714 do Bíňu ( Bénye) Michal
Račko, Ján a Štefan Bartoš,
Michal Ďurík, Martin Michal, do
Čemeru Martin Hrban a roku
1719 do Veľkej Tarči Pavol a
Ondrej Huďák. Svedectvo o ich ú−
teku komisárom súpisu roku
1720 to prezradil 87 ročný Ondrej
Oravec, 40 ročný Matej Pálik a 26
ročný Michal Račko.  Je zaujíma−
vé, že  v terajšej obci Bíň, ležiacej
približne 55 km juhovýchodne od
Budapešti, kde  v jej susedstve sú
aj ďalšie Slovákmi osídlené obce,
je starostom Bíňa s 1250 obyvateľ−
mi potomok chrtianskych
Račkovcov − Károly Racskó, ktorí
sa chystá obec svojich predkov
navštíviť. V obecnom zastupiteľ−

stve nachádzame aj iné slovenské
priezviská, napríklad   Maco−no−
tár, Duchenka, Lomenová,
Stodola − členovia. Takmer na ce−
lej Dolnej zemi je rozšírené prie−
zvisko Chrťan, ktoré vzniklo už
na začiatku sťahovania a to v ča−
se útekov poddaných.  Niektorí zo
zbehov a po nich aj ďalší, ktorí od
svojich zemepánov z jednotlivých
obcí utiekli si v novom bydlisku
zmenili priezviská podľa názvu
obce z ktorej utiekli, aby ich ze−
mepán nenašiel a nežiadal od iné−
ho zemepána vrátiť. Tak je to aj s
priezviskom Chrťan.  Toto prie−
zvisko je na Dolnej zemi veľmi
rozšírené a možno sa s nim  stret−
núť najmä  u Slovákov vo
Vojvodine. V Banáte ( Jánošík,
Hajdušica, Kovačica, Padina,
Vojlovica), v Báčke (Báčsky
Petrovec, Kysáč) a v Srieme v
Starej Pazove.          

Ján Tomáš už 
odchádzal slobodne

Sťahovanie Novohradčanov na
Dolnú zem pokračovalo najmä po
prijatí tolerančného patentu vy−

daným panovníkom Jozefom II.
roku 1781. Vtedy sa už mohli slo−
bodne sťahovať aj evanjelici. Tak
napríklad do Kovačice takto z
Chrtian odišla rodina Martina
Benku a Ondreja Tomáša.
Uvediem k tomu nasledujúci prí−
klad. O odchode slovenských
poddaných na Dolnú zem neraz
rozhodol aj odkaz či list ich prí−
buzných a známych, ktorí sa už
predtým vysťahovali a podarilo
sa im tam osadiť za priaznivejších
podmienok. Jeden z takýchto do−
kumentov sa zachoval u Jána
Krča v Padine, ktorého jeden z
predkov Ján Tomáš z Chrtian (v
tom čase sa úradne uvádzajú
Tóth Hartyán), ktorý sa aj s rodi−
nou rozhodol v roku 1808 vysťa−

hovať do Kovačice pravdepodob−
ne na pozvanie svojho príbuzné−
ho Ondreja Tomáša, ktorý tam
patril medzi prvých osadníkov.
Dobový dokument písaný slova−
kizovanou češtinou je morálnym
odporúčaním pre prijatie v no−
vom bydlisku a uvádzam ho v pô−
vodine :
"My Celá obec Totth Hartyánska
a wní ješte pozustáwajíci wrch−
nosť, známo činíme komu wedéty
náleží, že náš Obywatel Jano
Tomašou, A naten čas wnaši Obcy
Richtár, Umínil se prestehowaty z
naši Obcy, a ze Sl. Stolicy
Neográdske do Banátu, jmenowi−
te na Kovatšiczu, do Antalfalvy, ze
swou Manželku Marišu, ze swym
jedinim sinem Janom, y z wlast−
nim Bratem Gyurom, to jest ze
wšeckim bidlom, kterí od svého
narodzeni, y jeho predkové wždy
w naši Obcy hospodárily. Tedy žá−
den z lidí, dobré ale swedomí ma−
jícy, Ne jen doneho, ale y jeho
Manželky, a Bratra, nic neslušné−
ho nemúže powedáty, tak že jak
na kresťanuw náleží žiwot swuj
usylowaty se wésty. 

Paberky z minulosti obce Chrťany
Z Chrtian na Dolnú zem

Obec Chrťany ( 1227 Harkyan, 1339 Harakyan, 1773 Chrtyany, 1800
Tóthartyán) leží na styku Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny a
patrí k nej aj osada Jazero, ktoré leží priamo na ceste Veľký Krtíš −
Lučenec. Jej názov sa podľa odborníkov odvodzuje od chovu po−
ľovníckych psov, ktorým sa  pri vzniku osady jej prví obyvatelia za−
oberali. Vznikla v 13. storočí a patrila niekoľkým zemepánom. Od
17. storočia  bola rozdelená medzi divínske panstvo (Zičiovci) a
modrokamenské panstvo (Balašovci).

Vstup do Chrtian a stretnutie s ich obyvateľmi 

Bývalá budova školy 
prebudovaná na modlitebňu

Budova Obecného. úradu

Evanjelický kostol  v Bini
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My tedy prosíme, aby jich neoba−
waly se pryjaty, za obywatelou. S
tim se žádame dobre mity zustá−
wame.
Dátum T. Hartyán 13. júny 1808.
Vždy Dobre prajícy Račko   Jano,
tervény biro, Husák Palyo, jurát, Y
Celá Obec T. Hartyanska  (s peča−
ťou obce) Coram me Francisco
Beránszky Loci Notár / s podpisom
a pečaťou/. Hodnowernosť swede−
stwi tohto stwrdzuje. Dionys Ivan
Hajnoczy, Cirkwi Záwadskej Sl.
B. kazatel (s podpisom a pečaťou)

Chrtianska škola pred
sto rokmi

Zo školských dejín obce sú veľa−
vravné spomienky Rudolfa
Pelecha, bývalého riaditeľa školy
v Novom Meste nad Váhom, ktorý
po skončení  evanjelického učiteľ−
ského ústavu v Prešove , začínal
ako evanjelický učiteľ v
Chrťanoch. Ten okrem iného vo
svojich spomienkach pre Štefana
Mila, autora knižky
Slovenský učiteľ v rokoch prevej
ČSR, okrem iného uviedol − " Po ú−
spešných skúškach diplom som sí−
ce do ruky nedostal, nakoľko za
posledný rok štúdia mi rodičia ne−
vládali  dať mesačne  13 zlatých,
takže som ústavu ostal dlžný pl−
ných 130 zlatých. Veľký peniaz !
Na moje potešenie  mi ale známky
prečítali.  Boli pekné a ja opojený
radosťou, myslel som si, že ktovie
na aké výhodné a pohodlné mies−
to sa dostanem.  No rozpisujem sa
na konkurzy uverejnené v
Néptanitók lapja − Učiteľské listy.
A čakám, kde a kedy ma už povo−
lajú. Prejde august, september ,
október, november a tu nikde nič.
Až konečne v druhej polovici de−
cembra  1907 prišiel   zo závadskej
evanjelickej cirkvi list, aby som
prišiel na "próbu" − skúšku  do fílie
zboru  v Chrťanoch. Táto cirkev
pozostávala z troch malých obcí
Závady, Pravice a Chrtian. V ne−
deľu som vykonával ako organis−
ta služby Božie v závadskom kos−
tole a popoludní v Chrťanoch na
sucho, bez organa. Prišli sme čier−
nou kuchyňou, kde stála ohrom−
ná začadená pec,  do jednej starej
budovy. Vpravo od kuchyne vied−
li dvere do jednej veľkej miestnos−
ti, kde v kúte stál šporák, nad ním
zhnité povalové dosky, odkiaľ hli−
na, ktorou bola povala vymazaná,
visela dolu. Naproti šporáku na
kozích nohách krčmový stôl s po−
hyblivým vrchom − táfľom− a z jed−
nej a druhej strany vykresané do−
bové  lavice. Do miestnosti sa
schádzajú chlapi, zhovárame sa  a
ja prerečiem " pán farár, kedy pô−
jdeme do školy ?" . Farár vyskočí ,
hrozne sa rozchichotal a hovorí
"Však sme v škole, čakáme kým sa
ľudia zídu". Ja prekvapený , ne−
chápavo hľadím a zrazu sa mi za−
zdalo, akoby ma niekto päsťou u−
drel po nose. Keď si na to pomys−
lím, akoby som to ešte aj dnes cítil.
Vtedy som sa nenazdajky  prebu−
dil a vravím sám sebe : " Chlapče

začína holý , skutoč−
ný nefalšovaný živo." Zdalo sa i, že
ma vtedy opustila veľká čiastka
mojich plánov, nádejí a ideí. Bolo
to pre mňa veľké sklamanie.
Mojím šťastím bolo to, že som mal
silný hlas. − "dobré hrdlo"− a tak ma
jednomyselne zvolili za svojho pá−
na rechtora. Farár Štefan Algöver
, neoblomný národovec, absolvent
revúckeho gymnázia, nečakane
pýta môj diplom.  Ja som vyšiel s
pravdou a priznal som sa, že dip−
lom mi zostal zabavený v ústave a
to do času, kým nezaplatím 130
zlatých. Mojou nebojácnou odpo−
veďou a súčasne aj žiadosťou bolo,
aby mi cirkev alebo niektorý gaz−
da túto sumu požičal. Farár vy−
skočí z miesta a hovorí " Chlapče,
či viete, že koľko je to 130 zlatých?
Kto vás pozná, čo ste, kto ste ?" V
tom ale stal asi 35 ročný pekne u−
rastený sedliak  Ján Kalmár  a ho−
vorí " Pán rechtor a len toto je prí−
čina, aby  ste sa stali našim ?"
"Áno, odpovedám. Gazda stal, vzal
si klobúk a vytratil sa a neubehla
ani štvťhodina, vrátil sa a vyčítal

na stôl 130 zlatých. Farár mrzute
mrmlal pod fúzy . Zatratený
chlapčisko...! "Nikdy som tomuto
človeku nevedel zabudnúť, lebo
len tak som sa stal učiteľom s dip−
lomom v ruke. V takomto ovzduší
som 1. februára 1908 už s vymene−
ným diplomom  nastúpil svoju
prvú učiteľskú stanicu v
Chrťanoch. Obec s 245 obyvateľmi
aj s vŕbami. Ročný plat som mal
nasledovný : 6q raže, 10m3  dreva,
1 ha úrodných rolí a lúčku. Všetko
to bolo ocenené na 210 zlatých
(420 rak.uh. korún). Keďže som u−
čiteľskú stanicu zaujal 1. februára
1908 do konca októbra  1909 som
nedostal nič a žiť sa muselo.
Veselo som si požičiaval po 5 až 10
zlatých. Boli to dobrí ľudia, rád si
na nich spomínam. Sprvu mi dá−
vala obedy kostolníkova manžel−
ka. Čo navarila pre svojich, jedol
som aj ja.. Po týždni sa rodiny do−
hodli, , že mi každý  deň prinesie
obedy iná gazdiná. Skratka z do−
mu na dom ma začali chovať.
Každá gazdiná sa chcela pochvá−
liť.  Najedol som sa fazule, hrachu,

cíceru a šošovice ! Nechýbali kaž−
dý deň ani rezance. Rezance s ma−
kom, najväčšia to lahôdka, rezan−
ce s tvarohom, bryndzou a praže−
nicou. Prinášali mi aj dobrého
chutného sedliackeho ražného
chleba. Učiteľ Rudolf Pelech po−
čas svojho pobytu v Chrťanoch za−
viedol do vyučovania poriadok,
zvýšil hygienu, cirkev zakúpila
nové lavice a iné zariadenie a
školská sieň začala slúžiť ako
modlitebňa. Nakoniec uvádza, že
dlhov bolo na každom kroku plno.
Konečne 1. marca 1909 na podanú
žiadosť o štátnu podporu prišiel
pre učiteľa výmer, ktorým mu na
13 mesiacov bolo poukázaných
520 korún (260 zlatých). " Pre tie
som dva a pol hodiny musel ísť pe−
šo do berného úradu v Lučenci,
kde mi odmenu vyplatili.
Povyplácal som dlhy a zas som bol
na holičkách, ale chrbát bol chrá−
nený, mesačne som dostával 40
korún, už to bol Hore háj...− uvie−
dol na záver  spomienok chrtian−
sky evanjelický učiteľ Rudolf
Pelech. Ku chrtianskej školskej
histórii dodávam, že o pár rokov
neskôr, tam za  evanjelického uči−
teľa nastúpil, ale už do novej škol−
skej budovy, Július Ševčík, ktoré−
ho syn Július, vysokoškolský pro−
fesor a bývalý dekan
Prevádzkovo−ekonomickej fakul−
ty VŠP v Nitre, sa v nej roku 1927
narodil.  Článok o obci Bíň, ktorá
tento rok oslavuje trojsté výročie
osídlenie Slovákmi, a jej založenie
zemepánom Michalom Fáyom, u−
verejníme v niektorom budúcom
čísle.    

− JÁN JANČOVIC, foto autor −

Pamätná tabuľa s menami
padlých vo svetovej vojne

O starších domoch v Bini informovali Michal Stodola − bývalý 
učiteľ (vpravo), Zsolt Buday evanjelický farár (druhý sprava)

Staršia architektúra domov Pohľad do cirkevného protokolu

Pohľad na obec Chrťany 



"Naše jediné dieťatko sa volá
Katrin Mary Molnárová a naro−
dila sa desať dní pred
Vianocami −  14. 12. 2013 v
Lučenci. Bývame v
Kováčovciach. Katrinku sme už
netrpezlivo očakali, aby sme ju
mohli vidieť a obdivovať.
Okrem mňa ju samozrejme ča−
kal aj jej ocko. Odvtedy sa ne−
vieme vynadívať na jej malé ru−
čičky, krásne modré oči,  ktoré
zdedila po ockovi i na jej krás−
nu tváričku, ktorú zase zdedila
po mne :. 

Od prvého dňa ako sme ju o−
kúpali, má rada vodu, ale ako−
náhle zistí, že nasleduje obleče−
nie pyžamka, dá najavo svojim
hláskom, že sa jej to nepáči.
Páči sa jej však všetko, čo je pá−
sikové. Veľa sa usmieva, už spo−
znala aj svoje ručičky a rada sa
hrá s bábikami.

To všetko je dnes už len samé

krásne a radostné prežívanie ži−
vota s dcérkou, ale čakanie na
naše dievčatko až také ružové
nebolo. V 25. týždni môjho teho−
tenstva ma môj lekár MUDr.
Braunstein poslal do nemocni−
ce. Vtedy som netušila, že tam
ostanem viac ako 2 mesiace.
Hrozilo, že predčasne poro−
dím, chceli ma dokonca už
previezť do Banskej
Bystrice na novorodenec−
ké oddelenie, ale  vďaka
úžasnej práci MUDr.
Braunsteina a ostatných
lekárov sa to nekonalo.
Všetci sa počas tohto môj−
ho ťažšieho obdobia čudo−
vali, aká som bola pokojná
a usmiata, aj napriek tomu,
že som mala veľké bolesti a  3
krát denne som dostávala in−
fúzie, injekcie a tabletky.  Na
návštevy som nemohla chodiť,
lebo som musela stále ležať s no−

hami nahor. Vtedy mi veľmi
chýbal môj priateľ (Ketrinkin
ocko), ale kvôli malej sme to vy−
držali. Celý personál, sestričky,
upratovačky a sanitárky v ne−
mocnici, všetci  boli ku mne ne−

s m i e r n e
milí, 

a svojím humorom a nadsázkou
mi  spríjemnili aj tie horšie dni.
Ešte raz ďakujem všetkým na
lučenskom gynekologickom aj
na pôrodníckom oddelení.
Veľa sily mi dal Pán Boh, veľa
som sa modlila, čítala a verila
som, že vsetko bude v poriadku.
Naučila som sa, že čím viac tr−
píme, tým viac si budeme život
vážiť. Keby som brala svoje rizi−
kové tehotenstvo  na ľahkú vá−
hu, keby som odišla z nemocnice
o týždeň skôr, tak dnes by som
už možno nemohla dávať tisíce
pusiniek  a hladkať  môjho ma−
lého anjelika. Odkazujem že−
nám, že my, matky musíme s
láskou vydržať a prijať údel
od Pána, aby sme si zaslúžili
dar v podobe nového života. Ja
už dnes viem, že sa tieto útrapy
oplatili."  
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Na vojne proti Poľsku sa
Slovenská armáda zúčastnila si−
lou troch divízií a príslušnou vý−
zbrojou a letectvom. Účasť na
tomto ťažení bola považovaná za
ochranu hraníc pred poľským ú−
točníkom a prinavrátenie späť ú−
zemí v pohraničí Kysúc, Oravy a
Spiša, ktoré Poľsko zabralo v ro−
koch 1920−1938. Do operujúcich
jednotiek proti Poľsku bolo za−
členených 51 306 vojakov, z kto−
rých padlo v boji 18, 46 bolo ra−
nených a 11 nezvestných.
Slovenské letectvo prišlo o 2 stí−
hačky a jedno poľské lietadlo slo−
venskí stíhači zostrelili.
Slovenská armáda v tomto ťaže−
ní získala určité skúsenosti, kto−
ré uplatnila v operácii BARBA−
ROSSA proti Sovietskemu zvä−
zu. Na tejto operácii po boku
Wehrmachtu sa Slovensko zú−
častnilo silou (stav k 15. 7. 1942)
50 689 mužov v rámci "Armádnej
skupiny na západnej Ukrajine",
ktorá bola vytvorená za účelom
vedenia vojny velením
Slovenskej armády. Z uvedené−
ho počtu vojakov bolo 32 346 zá−
ložákov. Táto skupina mala vo
výzbroji 121− PTK, 36 mínome−
tov, 172 kanónov a húfnic, 15 o−
brnených aut, 66 tankov, 695 o−
sobných aut, 2 011 nákladných

aut a 84 lietadiel. 
Z tejto armádnej skupiny boli

podľa predpokladanej činnosti
postupne organizačne vytvore−
né: 
1. RÝCHLA SKUPINA o počte
1920 vojakov, ktorá ako prvá
prekročila hranice 24. 6.
Skupina bola podriadená ne−
meckej 17. armáde. 
2.  Táto rýchla skupina bola 7. 7.
preorganizovaná podľa požiada−
viek vedenia boja na
MOTORIZOVANÚ RÝCHLU
BRIGÁDU o sile 4 902 vojakov s
príslušnou výzbrojou. Nasadená
bola do bojov v priestore
Lipovec, kde utrpela veľké straty
v boji. 
3. Koncom leta 1941 bola vytvo−
rená RÝCHLA DIVÍZIA, ktorá
mala 20. 8. 1941 8 451 mužov s
príslušnou výzbrojou.
Zúčastnila sa bojov o Kyjev a pri−
ľahlých oblastí. 
4.  V priebehu roka 1941 bola vy−
tvorená aj ZAISŤOVACIA
DIVÍZIA, ktorá sa podieľala na
plnení úloh na okupovanom ú−
zemí. Najmä na likvidovaní par−
tizánskeho hnutia. 

Slováci dezertovali 
k partizánom

V tomto období sa pre častú de−

zerciu slovenských vojakov − aj
prechodom celých jednotiek na
sovietsku stranu a vzbudzujúcu
sa nedôveru nemeckého velenia
voči slovenským vojakom − bolo
z východného frontu na
Slovensku pod velením generála
Ferdinanda Čatlóša odsunutých
35 623 vojakov s výzbrojou.
Veľká časť z nich sa neskôr zapo−
jila aj do bojov SNP. Bol medzi
nimi aj neskorší povstalecký ge−
nerál a v tej dobe mjr.
Generálneho štábu Ján Golian.
Divízia bola 1. 8. 1943 premeno−
vaná na 2. pešiu divíziu a v ok−
tóbri bola reorganizovaná na
Technickú brigádu a odoslaná
do Talianska v počte 3 000 mu−
žov. Poverená bola výstavbou o−
pevnení pre nemecké vojská.
Výpočtom týchto skutočností je
len v skratke naplnená mozaika
účasti Slovákov v bojoch na fron−
toch 2. sv. vojny, no i napriek to−
mu tým starším tieto údaje pri−
pomínajú prežitú hrôzu vojny a
tým mladším dávajú predstavu
koľko krvi a strádania podstúpi−
li ich dedovia, aby oni mohli
dnes žiť a pokoji a mieri. V ope−

rácii BARBAROSSA zahynulo
145 Slovákov (z toho za jeden
deň v boi o Lipovec padlo 65 vo−
jakov) a 10 umrelo po ťažkých
zraneniach. Ranených bolo 265
vojakov, nezvestných 23, 34 mŕt−
vych bolo pri nebojových stra−
tách a 15 vojakov sa utopilo pri
bojoch na rieke Stryj. 

Účasť tisícov Slovákov vo vo−
jenských jednotkách a partizán−
skych skupinách krajín okupo−
vanej Európy boli významnou
súčasťou protitotalitného boja v
2. sv. vojne. Svojim dielom pri−
speli k nemeckej porážke. Tento
boj Slovákov je súčasťou demo−
kratickej protifašistickej a proti−
totalitnej tradície a zasluhuje si
prejav úcty a uznania zo strany
súčasnej, najmä mladej, generá−
cie. 

Účasť Slovákov na bojiskách 2. svetovej vojny
Do mozaiky účasti Slovákov v bojoch 2. sv. vojny zapadá aj účasť na vojne proti Poľsku a v operáci−

ách BARBAROSSA ako spojenca Nemecka vo vojne proti Sovietskemu zväzu. Nie, nechcem, aby tieto
ďalšie riadky chápal čitateľ ako oslavu tejto skutočnosti, ale ich chápal ako fakty, ktoré nie je možné
vymazať z vojenskej histórie Slovenska. 

Dnešnú maličkú súťažiacu predstavuje v krásnym 
príbehom jej maminka Miriama Balážová:

Nemeckí vojaci prechádzajú
okolo horiacej obce. 

Článok je spracovaný podľa knižných monografií: Vojenská kronika −
V. Segeš a kol.; Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I.
V operácii BARBAROSSA − Pavel Mičianik. 

Spracoval pplk. v. v. JÁN MRVA 
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Bojíte sa povedať isté skutoč−
nosti svojim blízkym, je to nie−
čo, čo vás ubíja, morí a dusí.
Tajíte to už dlhšiu dobu, stále
čakáte na vhodnejší čas.
Dokedy ešte to chcete odsúvať?
„Vypľujte“ to bez strachu z od−
súdenia alebo nepochopenia.

Uľaví sa vám a možno budete prekvapení z re−
akcie. Pokiaľ by to malo byť nasilu a vo veľkom
strachu, tak zvoľte pozvoľné nadškrtávanie a
uvidíte, čo sa bude diať, podľa toho sa zariaď−
te. V strede týždňa sa na vás navalia povin−
nosti, ktoré veľmi rýchlo splníte, preto si môže−
te urobiť predĺžený víkend a oddávať sa chví−
ľam stráveným s polovičkami alebo leňošeniu.
Zároveň sa stanete akýmsi mantinelom pre ro−
dičov, kde sa schyľuje k poriadne veľkej hádke.

Zo strachu a obáv z budúcnosti
začínate panikáriť a prestávate
veriť sebe a svojim schopnos−
tiam, pohlcuje vás nedôvera v
seba samých. Je to naozaj ne−
opodstatnené, preto s týmito ne−
gatívnymi pocitmi poriadne za−
točte a vytesnite ich z každej va−
šej myšlienky. Čaká vás nemilý stret s minulos−
ťou. Pokiaľ ste predpokladali, že ste za vodou
a že sa vás nič nedotkne, mýlili ste sa, ale na
druhej strane vám táto skúsenosť potvrdí a „o−
dobrí“ vaše konanie, ktorým ste si neboli až ta−
kí istí. Vďaka nečakaným komplikáciám bu−
dete nútení poprehadzovať všetok svoj zadele−
ný čas, ale nehnevajte sa na človeka, ktorý sa
za tým ukrýva. 

Nehazardujte v prvom rade so
svojou vlastnou silou, ktorú je
potrebné rozumne rozložiť a
vložiť do každého dňa. V dru−
hom rade nehazardujte s pe−
niazmi, pokiaľ budete k nim
pristupovať zodpovedne, kaž−
dé euro zúročíte a vám sa bu−
de skvelo dariť, obzvlášť v tie−
to dni. Viac chaosu vám do ži−

vota vnesie vaša zábudlivosť a tak sa budete
viackrát vracať a otáčať na rôzne miesta, v
ktorých sa budete pohybovať. Bude to viac ú−
smevné ako závažné a pre vás aj otravné, tak−
že pohoda. Koniec týždňa bude o niečo nároč−
nejší, pretože aj na vašu osobu budú kladené
väčšie nároky v prepojení na rýchle konanie a
jednanie. Veľmi hrejivou sa stane informácia z
kruhu vašich priateľov. 

Jediný dôvod stroskotania va−
šich plánov na tento týždeň sa
môže ukrývať v zlyhaní vašej
vytrvalosti. Dochádza vám pa−
ra a vy by ste sa najradšej na
pár dní stali neviditeľnými ale−
bo by ste niekam zdúchli. Žiaľ,
to nepôjde a tak budete vysta−
vený skúške, ktorá spočíva v pl−
není vašich vlastných plánov a bodov, ktoré ste
si zadefinovali a zapísali do diára.
Rôznorodosť dní vám zaručí menšie zadosť−
učinenie a tak v nich nájdete aj priestor na zá−
bavu, koníčky a radosť. V strehu vás udržia
komplikácie, ktoré sa vyskytnú vo vašej práci.
Neklaďte dôraz na klebety, ktoré k vám doletia
a už vôbec sa nezaraďte medzi ich šíriteľov, ne−
pristane vám to a na druhej strane, nie je to až
taká veľká senzácia. 

Úspešný štart týždňa plný
šťastia a zdaru sa pomaly
preklenie do jeho polovice,
kde zvoľníte tempo a nič
„preborné“ sa diať nebude.
Ale s blížiacim sa koncom
týždňa bude rapídne stúpať
vaše sebavedomie a ego, kto−
ré môže spáliť všetko naoko−

lo. Vďaka vášmu správaniu môžete nechať za
sebou poriadnu spúšť a vaši priatelia by si po−
vedali: „A dosť!“ Pokiaľ nechcete prísť o skve−
lých ľudí, kontrolujte sa – výhovorky, že na to
vzhľadom k tomu, čo zažívate, máte právo, ab−
solútne neobstoja. V prípade, že tejto menšej ka−
tastrofe predídete a stíšite sa, môžete očakávať
príjemné chvíľky strávené so svojou rodinou
mimo domova, čo vám padne vskutku vhod. 

Stolička sa zatrasie pod vašimi
istotami a vy sa radšej rozhod−
nete pozerať na svet cez čierne
okuliare. Šťastím je, že vám
tento stav dlho nevydrží a vďa−
ka rodine aj priateľom budete
vtiahnutí predsa len do pes−
trosti, ktorú prináša každučký
jeden deň. Zaujímavým fak−
tom bude zlyhávanie vašej intuície, od ktorej sa
zvyknete odrážať. Dôvodom je cielené „dokopa−
nie“ vás k tomu, aby ste robili rýchle úsudky,
ktoré budete filtrovať cez rozum. Či chcete ale−
bo nie, nastal ten čas, kde je priam nevyhnutné
naštartovať všetky mozgové bunky a používať
rýdzi rozum. Finančné toky, ktoré boli z aké−
hokoľvek dôvodu priškrtené, budú znovu obno−
vené. Vďaka vašej práci a známostiam pomô−
žete človeku v tiesni. 

Zastane čas, všetko stíchne a
svet sa prestane točiť.
Uväzníte sa v akomsi vákuu a
ani sami nebudete vedieť, ako
sa vám to podarilo. Bude sa
vám zdať, že všetky dni sú rov−
naké a v ničom sa neodlišujú.
Nezľaknite sa ani prípadného

pocitu vnútornej vyprahnutosti a prázdna.
Tento stav, ktorý je pre levov v niektorých sme−
roch úplnou novinkou, je zároveň začiatkom
transformácie, teda zmeny, na ktorú ste pri−
pravovaní. Spolu so zvládnutím týchto situácií
sa znovu naštartujete a ako mávnutím čarov−
ného prútika vstanete v plnej lesklej zbroji.
Budete odolní voči všetkému, čo vás do dneš−
ných dní dostalo na kolená a pokorilo vašu le−
viu hrdosť. Ruka v ruke s vašou univerzálnou
obnovou príde aj úspech.

Pozor na to, čo si želáte, praje−
te a vyslovujete smerom k
Univerzu. Môže sa to stať veľmi
rýchlo realitou, preto voľte slo−
vá s chladnou hlavom, potom
už bude neskoro. Vďaka tomu,
že si dáte na slová pozor, pred−
ídete pocitu viny a aj sebaobviňovaniu. Vaše
myšlienky sú silnejšie ako si myslíte, preto ich
radšej vložte a naformulujte do príjemnejších
a pre vás potrebnejších záležitostí. Utekáte?
Áno, schovávate sa sami pred sebou, ale verte,
že nech pôjdete kamkoľvek, vaše myšlienky a
pocity pôjdu s vami. Pre tých, ktorí netápu a
majú vo veciach jasno, platí plná poľná, čiže
buďte pripravení na pekné veci, v prvom rade
v oblasti lásky. 

Cválate „ozlomkrky“ smerom
k svojej budúcnosti, ktorú vi−
díte celkom jasne. Trošku
zvoľnite a pribrzdite, niet
kam letieť, vychutnávajte si
všetko naokolo a užívajte si
to, lebo vďaka rýchlosti, kto−
rú ste nasadili, uniká vám
všetko naokolo. Pre zaľúbe−

ných nastal čas akejkoľvek formy spečatenia
dlhodobého vzťahu. V strede týždňa budete
musieť o niečo viac čítať a študovať, čo bude
potrebné, a hlavne vyžadované, v pracovnej sfé−
re. Žiadne vedomosti nie sú na zahodenie a prí−
de čas, keď ich s prehľadom zúročíte. S plynú−
cimi dňami, zvoľneným tempom a nasatými in−
formáciami, príde ku koncu týždňa vytúžená
úľava a akési vypnutie. 

To, že sa niektoré veci nenapl−
nia podľa vašich predstáv, ne−
znamená, že sa máte vzdať. Vo
veľkej miere vás ovplyvňuje va−
še typické „škorpiónske“ zmýš−
ľanie, ktoré vás niekedy ťahá k
nadľahčovaniu až odkladaniu
povinností. Nabehnite na syste−
matickosť a všetko, čo je po−
trebné, riešte priebežne, vďaka čomu si to mi−
nimálne pre tento týždeň vo viacerých smeroch
uľahčíte. Skĺzať môžete k akejsi prieberčivosti,
tým urobíte viacero ľudí smutnými. Pokúste sa
toto nutkanie potlačiť a urobte každého, s kým
sa stretnete, šťastným. To, aký spôsob si zvolíte,
je už na vás a na vašej fantázii, kreativite a pri−
rodzenosti. Vaše telo je zanesené, preto by ne−
uškodilo menšie prečistenie tela i mysle, čím sa
prečistia aj energie, ktoré do okolia vyžarujete.

Nech sa deje čokoľvek, nedaj−
te sa zahnať do kúta a už vô−
bec sa neutiekajte do samoty
a ľútosti. Práve naopak, vy−
užite každú možnosť na to,
aby ste vypadli a vyleteli z
hniezda, kde tu už veľmi dob−
re poznáte. Uletenosť si môže−
te v pohode dovoliť, ale len v

prípade, že to nebude na úkor povinností a
hlavne rodiny, ktorá vás potrebuje, síce nieke−
dy zo sebeckých dôvodov, ale predsa len potre−
buje. Príjemné vám bude vyznanie sa k citom,
ktoré k vám zdieľa trošku utajená a vašim o−
čiam neviditeľná osôbka, ktorá to už nevydrží.
Toto vyznanie vás zmätie a privedie k zamysle−
niu ako ďalej. Nastane situácia, keď si budete
voliť podľa svojho srdca. 

Úsmev na pery, čaká vás týž−
deň plný zdaru, pohody a spo−
kojnosti. Dokonca aj z kľúčo−
vých a krízových situácií vy−
kĺznete potichu a nebadane,
všetko zlé a negatívne sa vám
s pomocou „vyšších síl“ bude
vyhýbať. Máte nad sebou akú−
si ochranu, no napriek tomu budete vystavení
skúške spojenej s lojalitou k ľuďom, o ktorých
tvrdíte, že sú vaši priatelia. Tomuto sa naozaj
nevyhnete, ide o váš osobnostný rast. V tomto
týždni zistíte, aké sú vaše hranice v prepojení
na vzťahy. Konečne budete vedieť, čo je pre vás
ešte akceptovateľné a čo neprípustné. Vždy ste
so svojimi hranicami „čachrovali“ a teraz pad−
nú ich presné miery maxima. Neklamte sami
seba a to v ničom.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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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

OPTICKÝ INTERNET SLOVANET OPTICKÝ INTERNET SLOVANET 

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY OD UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

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

Do pozornosti hotelom, 
reštauráciam, svadobným a módnym 

salónom, kaderníckym a kozmetickým
salónom, kvetinárstvam, cukrárstvam,

fotoateliérom, taxislužbám, 
autodopravcom a pod., redakcia 

POKROK pripravuje plnofarebnú 
prílohu nášho týždenníka 

SVADBA
Využite plnofarebnú reklamu

s 25 % zľavou v našom týždenníku.
Informácie: 0902 302 102, 0918 59 65 65,

hornacekova.pokrok@stonline.sk 

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

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M
llR − SERVICE R − SERVICE 

− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVISAUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie Regionálne zastúpenie PNEUPNEU

VRANÍK. Využite predaj pneumaVRANÍK. Využite predaj pneuma−−
tík za skvelé ceny! Digitálna geotík za skvelé ceny! Digitálna geo−−

metria − diagnostika.metria − diagnostika.
Písecká 3, V. Krtíš, Písecká 3, V. Krtíš, 
tel. 0915 832 193tel. 0915 832 193

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

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
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. 

STE ZÁVISLÍ OD NIKOTÍNU? 
Cieľom Svetového dňa bez tabaku je vyzdvihnúť zdravotné riziká spo−
jené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania
jeho konzumácie.  Ak ste fajčiar a chceli by ste prestať, alebo
chcete zistiť, aký je stupeň Vašej závislosti na nikotíne, po−
zývame Vás na "Deň otvorených dverí" dňa 30. 5. 2014 v ča−
se od  8.00 do 12.00 hod.pred budovu RÚVZ, v prípade ne−
priaznivého počasia do Poradne zdravia na Baníckej ul. č.5. Veríme, že
aj tohtoročný Svetový deň bez tabaku prispeje k zlepšeniu zdravia na−
šich občanov.                                             Pracovníčky Poradne zdravia



15 / 26. máj  2014

Bolo to dvadsať osem rokov po
moháčskej bitke, keď im padla
do rúk ďalšia pevnosť − fiľakov−
ský hrad. Jedným z jeho obran−
cov bol aj kapitán Ján Balašša.
O mesiac neskôr 29. októbra
1554 sa narodil vo Zvolene jeho
prvorodený syn.
Dali mu meno
Valentius, Bálint.
Keď chlapec pod−
rástol, sám otec ho
priúčal vojenskému
umeniu, účasťou na
poľovačkách zoceľo−
val jeho zdatnosť a
vôľu. Časť detstva
prežil aj v Modrom
Kameni. Stal sa z
neho vzdelanec, vo−
jak, ktorému nechý−
bala odvaha, muž s
dušou umelca, vese−
lý kumpán, ale aj
spoľahlivý druh v
boji, neskrotný búrlivák. Čakali
ho roky bojov, tvrdých skúšok,
odriekanie, bolesti, hľadania
lásky, ktorá je zmyslom života,
no sprevádzala ho aj múza ne−
všednej sily a krásy. Dr. Czeizel
Endre píše: "Prv, než sa dosta−
nem k tragickému koncu jeho
života, stručne zhodnotím tú je−
ho vlastnosť, ktorá ho do dneš−
ných čias robí jednou z najjas−
nejších hviezd maďarskej poé−
zie a tou je jeho poetická geniál−
nosť." Dôkazom veľkých literár−
nych schopností Bálinta
Balašiho je "bylinková záhrada
pre choré duše," ktorou chcel
potešiť svojich milovaných rodi−
čov. Toto dielo Michala Boecka
preložil z nemčiny ako 18 ročný.
Vyšla v roku 1572. V rokoch
1588 − 89 napísal podľa predlohy
talianskeho renesančného auto−
ra Castalettiho hru "Pekná ma−
ďarská komédia Credulus a
Júlia." Údajne mala byť uvede−
ná v deň jeho sobáša s Annou
Losonczyovou, ku ktorému
však nikdy nedošlo. Na oslovu
lásky k tejto panej vznikol cyk−
lus prekrásnych básní venova−
ných Júlii. Za básnikovho živo−

ta nevyšli v tlači jeho diela, a−
však mužné vojenské piesne sa
spievali pri táborákoch. Jeho
"Pobožné piesne" boli vydané až
v roku 1632 v Bardejove a v ro−
ku 1633 vo Viedni, čo bolo dôka−
zom popularity jeho poetickej

tvorby a zároveň úcty voči krá−
ľovi poézie" ( Dr.  Czeizel Endre).
Dodnes sa tiež teší záujmu lite−
rárnych vedcov a historikov a
vydávajú sa jeho diela. 

Neviem, či je pravdivá do−
mnienka, že Bálint Balašši po
rokoch búrlivého života plného
sklamaní akoby hľadal smrť v
šialene odvážnych bojoch, isté
je, že ju našiel niekoľko mesia−
cov potom, ako cisárske vojská
pod vedením generála Krištofa
Triefebacha dobyli späť Modrý
Kameň. Balassi sa pripojil k ci−
sárskemu vojsku, ktoré oblieha−
lo Ostrihom. Po nepremysle−
nom útoku na baštu Vodného
mesta pod vedením ctižiadosti−
vého kapitána Kurtza Balašši sa
hnal vpred  na čele útočiacich

vojakov. Priam sa ponúkal
ako terč nepriateľským zbra−
niam. Zasiahla ho delová guľa,
čo sa mu stalo osudným.
Jedenásť dní vzdoroval smrti,
prehodnocoval svoj život a
prosil o odpustenie svojich
hriechov. Urobil to aj svojou
poslednou básňou " K
Všemohúcemu". Skonal 30.
mája 1594. Jeho synček Ján
mal vtedy len osme rokov. 

Koniec tureckého panstva v
Uhorsku nastal až 89 rokov po
básnikovej smrti − 12. septem−
bra 1683. 

− EVA ŠOÓŠOVÁ − 

Bálint Balassi
K Všemohúcemu

Nekonečne milosrdný, 
všemohúci Bože,
buď milostivý!

Vylej na mňa všetko 
dobro svojej hrude,

dušu mám v nebezpečí,
Tajne sa zhrýza pre moje 

hriechy poranená do hĺbky.

Previnil som sa voči tebe, 
spáchal hriech,
ó, milostivý Bože,

Ktorého nemožno oklamať, 
či podviesť,

strojiť skryté úklady.
Z veľkého modrého neba 

sťa kráľ z trónu
na všetky skutky hľadíš.

Som zlý, nehodný vďaky, 
predsa k tebe volám

neviditeľný Bože,
Očistiť ráč ma svojím 

milosrdenstvom, 
priznávam ako trpím.

Ak sa moje vnútro zbaví 
hnusnej viny,

budem krajší ako som.

Nech zbeliem viac ako sneh, 
aby som počuť smel

tvoj hlas plný radosti. 
Svojím aleluja oživ moju myseľ,

nevysuš miazgu z kostí
Bolesťou a žiaľom, nehľaď 

na mňa s hnevom,
zmy zo mňa moje viny.

Bohaté obety, môj Pane, 
dobre viem, 

radosť ti neprinesú.
Keby si tie žiadal, moja 

smutná hlava
tými by ti vzdala úctu.

S úprimnou pokorou všetko
ti rozpoviemv svojej vrúcnej 

modlitbe.

Hľaď, pred tvojou tvárou 
odkrývam si rany, 

sú hnusné, horia v ohni. 
Len ty máš moc vyliečiť,

vrátiť k životu,
zmilovať sa nado mnou.
Telesnej bolesti, utrpenia 

z hriechov,
osloboď ma, Pane môj.

Tohto úbožiaka si prijal 
s milosťou,

neopusť ma ani dnes. 
Podľa svojich zvykov plných

láskavostí,
múr Sionu znova vzkries, 
Slová mojej vďaky nech 

sú ti obetou,
vzlietnu k tebe do nebies.

Preklad Eva Šoóšová 

Bálint Balassi  ( 29.10. 1554  − 30.5. 1594) a XVI. storočie
poznamenané tureckým vpádom do Uhorska 

Vojak s dušou umelca
Čiernym dňom v histórii Uhorska sa stal 29. august 1526, keď tu−
recké vojsko zvíťazilo v osudnej bitke pri Moháči. Medzi tisíckami
padlých bol aj mladučký dvadsaťročný kráľ Ľudovít II.
Jagelovský. V močariskách vykrvácal s prestreleným hrdlom aj
sriemsky a chorvátsky bán František Balaša. Jeho synček Ján mal
vtedy len 8 rokov. Vyrástol z neho vzdelaný muž, krajinský hod−
nostár, neskôr kapitán banských miest, obávaný turkobijca.
Votrelci vytrvalo plienili, pustošili, brali ľudí do otroctva, dobýjali
ďalšie a ďalšie pevnosti. 

Básnik, vojak, pôžitkár Bálint Balaša spoznal počas života
aj tri veľké lásky, ktoré mali vplyv na jeho konanie. Hru Tri
lásky Bálinta Balašu napísala Eva Šoóšová a na bašte
mdrokamenského hradu v nej účinkovali ako B. Balaša
Rado Sýkora a jeho tri lásky stvárnili zľava − Darinka
Králiková, Lenka Stanková a Silvia Svákusová.  
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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 Dáme do prenájmu
nebytové priestory na
Ul. M. R. Štefánika č. 14
(predajňa STIHL) od 1.
6. 2014. Cena dohodou.
Inf. m0908 884 889. 

np − 437
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 1 −
izbový byt vo V. Krtíši.
Inf. 0919 291 755, 0917
794 146.              np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám prerobený 3
− izbový byt v OV na
Píseckej vo VK. Inf. m
0907 750 947.   np  − 453
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 1 −
izbový zariadený byt.
Inf. m0904 647 477. 

np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu
obchodný priestor s
parkoviskom. Inf. m
0904 647 477.    np − 471
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu v
3 − izbovom byte jednu
izbu − pre nefajčiara/−
ku. Inf. m 0910 638 572
(NIE SMS!).        np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo dám
do prenájmu  2 − izbový

byt v priamom centre mesta V.
Krtíš. Inf. m0905 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Neninciach, 48 árový pozemok
za 20.000 eur. Inf. 0917 18 22 54. 

np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Lučenskej 87. Cena dohodou.
Inf. 0905 73 49 02.             np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sklabinej po čiastočnej rekon−
štrukcii. Inf. m0918 859 097. 

np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový družstevný
byt na Novohradskej vo VK. Inf.
0940 373 834.                      np − 488

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám udržiavaný rodinný
dom v Dolných Plachtinciach
č.47. Tri izby, kuchyňa, kúpeľňa,
garáž, hospodárske stavby, poze−
mok 856 m2, zastavaná plocha
181 m2. Elektrina, plyn, voda,
žumpa, prístup z dvoch strán,
možnosť chovu hospodárskych
zvierat. Cena 20.000 eur (23,40
eur/m2), pri rýchlom jednaní vý−
razná zľava.Inf.: 0949 247 627.

np − 489

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izb. byt na Ul.
Venevskej 9. Inf. m0908 42 19 16. 

np − 491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nadštandardný 3 − iz−
bový byt, 110 m2, na Ul. M.R. Š−
tefánika vo V. Krtíši. Inf. m 0905
343 379, 0905 380 519.       np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2 − izbový byt. Inf.
0908 527 535.                     np − 495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový a 3 − izbový
byt po úplnej rekonštrukcii. Inf.
m0908 527 535.                  np − 496
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − izbový byt na
Ul. Venevskej, na 7. poschodí.
Inf. m0915 767 707.           np − 497
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul.
Novohradskej − 20m2. Inf. m0905
766 204.                             np − 498
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredájm rodinný dom v S. Ďar−
motách, 4 izby, 2 kuchyne, 2
chodby, 2 špajze. Na dvore sa na−
chádza murovaná klenbová piv−
nica. Všetky IS (voda, plynové
kúrenie, elektrina). Cena 16.000
eur. Inf. m0911 148 780. np − 503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
SNP vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m0905 245 095.          np − 505
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Neninciach. Inf. m0918 772 904.  

np − 506

nPredám veľký 2 − izbový byt s
balkónom v OV vo V. Krtíši. Celý
byt je prerobený, treba vidieť.
Inf. m047/ 433 07 92.         np − 516
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej ulici s balkónom,
čiastočne prerobený. Inf. m0911
079 201.                               np − 517
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Viničkách. Inf. m0905 526 321. 

np − 513
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf.m0907 621 145. 

np − 422

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.           np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                     np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám žltú gaučovú súpravu
+ 2 kreslá. Cena 150 eur + doho−
da. Inf. m0905 830 043.     np − 499
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu rohovú
súpravu (pravú). Cena 500 eur.
Inf. m0907 766 055.         np − 500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rádiátory − rebrové,
nové − lacno. Inf. 0949 076 332. 

np − 504
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu spálňu a obý−
vačku − LACNO!. Inf.m 0905 362
184.                                      np − 507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám čiernu obývaciu stenu
(staršia, štýlová), hnedú staršiu
sedaciu súpravu, predsieňovú
skriňu, váľandu a staršiu bielu
spálňu. Všetko dohodou − lacno.
Inf. 0908 496 375, 0905 530 218. 

np − 510

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716. 

np − 1244

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

l STAVEBNÝ MATERIÁL

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 na−
chádza v zateplenom tehlo−
vom bytovom dome na 4. pos−
chodí. Byt prešiel komplet−
nou rekonštrukciou , plastové
okná , dvere, plávajúce podla−
hy, jednoznačne treba vidieť.
V kuchyni je na mieru vyro−
bená kuchynská linka so sto−
lom s barovým pultom, so za−
budovanými spotrebičmi:
umývačka riadu, rúra, varná
doska − elektrická. V spálni je
na mieru zabudovaná vstava−
ná skriňa 5m KOMANDOR.  V
blízkosti sa nachádza, škola,
škôlka, potraviny. Orientačná cena:
45 000 eur, pri rýchlom jedaní
možná dohoda. V prípade záuj−
mu kontaktujte: 0915 835 360.   

np −432

" 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 OV na B.Němcovej 14 000,− eur

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 biele tehly, cena 0,20
eur/ ks. A šamotové tehly. Cena
0,90 eur/ ks. Inf. 0908 805 120.

np − 454

nPredám Škoda Fabia sedan 1.4
Mpi, bordová, vo výbornom sta−
ve. Inf.m0908 964 470.    np − 452
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík
120x95x45, STK do 2016. Inf. m
0907 851 074.                     np − 460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám babettu, dvojrýchlost−
nú vo veľmi dobrom stave za 180
eur + prilba. Inf. m0908 287 954. 

np − 462

nPredám palivové drevo − agát,
cer, dub, hrab. S dovozom. Cena
dohodou. Inf. 0917 698 979. 

np − 372
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf.m0917 421 614.

np − 393

nPredám malý obilný kombajn
CLAAS a skúter Simson. Inf. m
0917 18 22 54.                   np − 483

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 vietnamské prasatá.
Inf. m0919 199 762.          np − 455
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOd 20. 5. začínam predávať 6 −
týždňové mládky ISSA BROWN,
vakcinované, znáška 320 ks va−
jec ročne. Inf. m0905 368 131. 

np − 465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám fenku NO. Inf. m0904
692 915. Cena dohodou. np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 8 týždňové morky. Č.t.
0907 871 019.                       np − 501
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuriatka, Inf. m 0905
924 787.                             np − 512

l 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                        np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689.                              np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím malé dieťa alebo star−
šieho človeka. Inf. m 0917 636
457.                                      np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                       np − 494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPokosím a upravím každú zá−
hradu a väčšiu plochu. Inf. 0917
754 682.                           np − 502 b

n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí, alebo detí,
pomocná sila v kuchyni, uprato−
vačka, chyžná, krčmárka... Inf.
m0949 121 407.                 np − 514

n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m0902 846 552. 

np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 0910 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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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
−1

2

l RÔZNE

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/309 258 102, 

NOVÉ ČÍSLO:
0905 95 24 59 np−260

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

l AUTO − MOTO

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

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

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nn Predám Škodu OctaviaPredám Škodu Octavia
r.v. 1998, 1.8, 125 PS, STK ar.v. 1998, 1.8, 125 PS, STK a
EK nová, zelená metalíza,EK nová, zelená metalíza,
zohrievanie sedadiel, strešzohrievanie sedadiel, streš−−
né okno, rádio, nové zimné ané okno, rádio, nové zimné a
letné gumy, najazdenýchletné gumy, najazdených
175.000 km, elektronické ok175.000 km, elektronické ok−−
ná. Cena 2.000 eur. Tel. č.ná. Cena 2.000 eur. Tel. č.
0949 489 369.             np − 5020949 489 369.             np − 502

nOPRAVA 
OSOBNÝCH 

A NÁKLADNÝCH ÁUT,
TRAKTOROV

PRÍPRAVA NA STK,
DIAGNOSTIKA 

+ NÁHRADNÉ DIELY.
Inf. m0917 765 720. 

np − 515
n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a

Prijmeme čašníka−/čku 
do AMBIENT CAFE 

v OC KOCKA na SNP 
vo V. Krtíši. Inf. m 0905 825 103.

np − 509
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FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 18. 5. 2014

1. FC Baník Veľký Krtíš 22   18 2   2 117 : 31 56   23
2. TJ Vinohrad Čebovce 22   16 5   1 121 : 28 53   20
3. TJ Družstevník Sklabiná 22   17 2   3 89 : 20 53   20
4. TJ Nenince 21   14 2   5 100 : 32 44   11
5. TJ Prameň D. Strehová 22   14 2   6 77 : 37 44   11
6. FK Slovenské Ďarmoty 22   11 1   10 89 : 49 34     1
7. FK Bušince 21  10 2   9 54 : 44 32     2
8. TJ Partizán Hrušov 21  10 1   10 68 : 74 31     4
9. ŠK Vinica 22   7 3   12 49 : 89 24     −9
10. TJD Príbelce 22   7 2   13 54 : 61 23   −10
11. OFK Olováry 22   6 1   15 45 : 82 19   −14
12. TJ S Plachtince 22   4 1   17 31 : 133 13   −23
13.  FK Záhorce 22   3 0   19 21 : 123 9     −24
14. TJ Sokol Opat. N. Ves 21   1 4   16 15 : 127 7     −26

OKRES ŽIACI − PO 18. 5. 2014

OKRES DORAST − PO  18. 5. 2014

1. TJ Družst. Sklabiná B 17   13 1   3 64 : 23 40   13
2 . OFK Olováry B 17   10 3   4 50 : 28 33   6
3. FK Bušince 17   8 3   6 47 : 38 27   3
4. TJ Vinohrad Čebovce B 17   5 3   9 33 : 50 18   −6
5. TJ  D. Strehová B 17   5 2   10 37 : 41 17   −10
6. TJ Družstevník Želovce 17   3 2   12 20 : 71 11   −13

1. TJ Ipeľ Balog n.I. 21   15 3   3 102 : 42 48   15
2. TJ Družst. Sečianky 21   15 2   4 66 : 38 47   17
3. OFK Olováry 21   13 2   6 68 : 38 41   8
4. ŠK Vinica 20   8 2   10 63 : 50 26   −4
5. TJ Družs. Želovce 21   7 3   11 43 : 41 24   −9
6. TJ Slovan M. Kameň 21   6 2   13 50 : 70 20   −13
7. FK Lesenice 21   2 0   19 22 : 135 6   −21

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 − Detva

V. liga D: Sklabiná  − S. Ďarmoty

V. liga D: D. Strehová − Tornaľa

V. liga D: Olováry − Príbelce

I. trieda okres: K. Kosihy − Záhorce

IV. liga JUH: Vinica − Žarnovica

V. liga D:  Balog n.I. − Lubeník

I. trieda okres: M. Kameň − Nenince

V. liga D: Buzitka − Čebovce

I. trieda okres: Kosihy n.I. − S. Plachtince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 11. KOLO

Mária Mericová, Vrbovka, 75 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 74 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 74 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 74 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 73 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 73 b. 
Gejza Mlynárik, Želovce, 72 b.
František Petényi, Vinica, 70 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 70 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 70 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 69 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 69 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 69 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 68 b.
Ján Kiss, Vinica, 68 b.
Erika Macková, Záhorce, 68 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 67 b.
Jozef Kováč, Vinica, 67 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 67 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 67 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 65 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 65 b.
Ján Macka, Záhorce, 65 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 64  b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 64 b.
Jozef Košík, Čebovce, 64 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 64 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 63 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 63 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 62 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 61 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 61 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 57 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 56 b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 56 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 55 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 55 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 53 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 50 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b.
Ladislav Kiss, Vinica 45 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b.
František Fónod, Kosihovce, 35 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Prípadné info na 047/ 48 31 333

Poradie futbalovej 
tipovačky po 9. kole:

n Úvery s úrokom od 3,99%,
možnosť refinancovania úveru
s nižšou splátkou, bez prevere−
nia príjmu. Inf.m0905 135 649. 

np − 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                             np − 394
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame úvery bez zabez−
pečenia ručiteľa. Inf. m 0905
871 851.                             np − 457
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám železnú konštrukciu
3,65 x 1,25 m. Inf. m0949 076 332. 

np − 459
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vyliečim "zlatú žilu" bylinka−
mi. Inf. m 0905 689 938 np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám domáce klobásy. Inf.
m0902 846 552.              np − 508

nn Rýchla pôžička Rýchla pôžička 
PROFICREDIT.PROFICREDIT.

Inf. Inf. mm 0902 767 838. np − 4920902 767 838. np − 492

nHľadám priateľku nízkej po−
stavy do 60 rokov z okresu VK.
Inf. m0908 232 053.          np − 441

n Zabudli ste si kľúče v leZabudli ste si kľúče v le−−
kárni Aqua Viva? Informujtekárni Aqua Viva? Informujte
sa priamo v lekárni.  Zn.sa priamo v lekárni.  Zn.
Čierne púzdro so sväzkomČierne púzdro so sväzkom
kľúčov.                    np − 475kľúčov.                    np − 475

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

l RÔZNE

nPONUKA: 
UBYTOVANIE 

V KLIMATIZOVANÝCH 
CHATKÁCH PRIAMO V AREÁLI 

KÚPALISKA V ŠTÚROVE. 
Informácie:  0907 808 649  np − 461

l ZOZNÁMENIE

l STRATY A NÁLEZY



19 / 26. máj  2014

Návštevu Bane Dolina
sme spojili s  prípravou na
celoslovenské kolo súťaže
− Vitajte v našom regióne −
modelový veľtrh študent−
ských cestovných kance−
lárií, ktoré môžu pomôcť
zviditeľniť miestny región.
Súčasťou prípravy bolo
vytvorenie výstavného
stánku  so všetkým, čo k
tomu patrí  ( výzdoba a de−
korácia panelov, tvorba
prezentačných materiá−
lov, darčekových predme−
tov, prieskum trhu a pod.)
a samozrejme aj vytvore−
nie produktu, ktorým v
našom prípade bola ex−
kurzia do Bane Dolina.
Týmto produktom sme sa
rozhodli upútať pozornosť
návštevníkov výstavy, ako
aj samotnej odbornej po−
roty zloženej z osobností z
praxe. Predtým sme si
však chceli všetko vyskú−
šať na vlastnej koži a po−
riadne zdokumentovať.

V piatok 25. apríla 2014
sme vyrazili za dobrodruž−
stvom do ozajstnej bane.
Boli sme plné očakávania a zve−
davé na to, ako to v ozajstnej
banskej prevádzke vyzerá.
Podľa vopred dohodnutých po−
kynov sme si pripravili vhodné
oblečenie do bane, obuv, opa−
sok, i náhradné oblečenie. Pri
vstupe do areálu, nás privítal
technický riaditeľ Bane Dolina
Ing. Branislav Mojžiš, ktorý nás
v priestoroch bane sprevádzal a
počas celej návštevy odpovedal
na naše zvedavé otázky. Ešte
pred vstupom do podzemných
priestorov, bolo nevyhnutné ab−
solvovať preškolenie o bezpeč−
nosti a pohybe v banských
priestoroch. Dozvedeli sme sa
zaujímavé informácie nielen o
fungovaní a používaní kyslíko−
vej masky, o záchranárskych
prácach, ale aj o samotnej práci
v podzemí, jej pekných i nebez−
pečných stránkach. Dostali sme
prilby a v "lampárni" sme znám−
ku (kovový pliešok s číslom, kto−
rý baník vždy odovzdá pri vstu−

pe do bane ) vymenili za
lampy, ktoré sme si pri−
pevnili na opasok a
mohli sme v plnej zbroji
nasadnúť na vláčik.
Odviezli sme sa do naj−
bližšej banskej chodby,
do vzdialenosti asi  300
metrov. Videli sme ako vyzerá
pracovný  deň baníka, aká ná−
ročná a ťažká je práca a existen−
cia pod zemou. Fascinovala nás
skutočnosť, že ložisko hnedého
uhlia, ktoré nás zo všetkých
strán obklopovalo je niekoľko
miliónov rokov staré a my sa
práve nachádzame niekde u−
prostred. S nadšením sme foto−
grafovali nakaždom kroku a do−
kumentovali atrakcie, ktoré by
mohli byť zaujímavé pre turistu.
Stále sme mysleli na to, aké fan−
tastické by bolo, keby táto mož−
nosť reálne existovala a z Bane
Dolina  sa raz stal skanzen, prí−
stupný pre verejnosť.  Nás táto
exkurzia veľmi povzbudila a na−

štartovala  do záve−
rečných prác v prí−
prave na súťaž.
Odniesli sme si na−
ozaj perfektný, a
podľa všetkého aj
neopakovateľný
banícky zážitok, za
ktorý vedeniu bane
ďakujeme. 

Po niekoľkých
dňoch od samotnej
návštevy, prišiel
čas na zúžitkova−
nie nadobudnu−
tých informácií a
získaných vedo−
mosti o okrese
Veľký Krtíš. V uto−
rok 29. 4. 2014 sme
sa zúčastnili celo−
slovenskej súťaže
"Vitajte v našom re−
gióne". 12. ročník sa
konal v obchod−
nom centre Mirage

v Žiline, kde sme postavili stá−
nok pod názvom CK BANÍK a
počas celého dňa  sme ponúkali
verejnosti i odbornej porote
produkt − Exkurzia do Bane
Dolina, ktorým sme chceli po−
ukázať na tradíciu baníctva u
nás, veď práve baňa stojí na po−

zadí  vzniku mesta Veľký Krtíš,
mesta, v ktorom žijeme i študu−
jeme.
Naše úsilie prinieslo svoje ovo−

cie. Výsledok bol pre nás prí−
jemným  prekvapením a zadosť−
učinením za vynaloženú snahu.
V konkurencii 36 škôl z celého
Slovenska sme obsadili nádher−
né 1. miesto v kategórii −
Najlepší prezentačný tím v zlo−
žení  Vanesa Dugovičová,
Viktória Pecníková, Viktória
Bobálová, Angelika Gergelyová
a  Dorota Kuráková.  Bola to ka−
tegória, v ktorej porota hodnoti−
la vzájomnú spoluprácu členov
tímu, spôsob ich komunikácie
medzi sebou i navonok, zohra−
tosť, ako i spôsob akým repre−
zentujú súťažiaci svoj tím i regi−
ón. Posudzovaná bola aj  znalosť
členov tímu a ich informovanosť
o danom regióne. Veľkú radosť z
úspechu s nami v Žiline prežíva−
la aj naša vyučujúca, Mgr.
Miroslava Čopová, ktorej ďaku−
jeme za rady a pomoc pri prí−
prave. Dôležitú úlohu mal aj náš
spolužiak Pavol Skrutek − naša
morálna podpora, ktorý celý
priebeh podujatia dokumento−
val.  Poďakovanie patrí aj vede−
niu školy za podporu programu
na škole a povzbudzovanie po−
čas príprav na súťaž. Oplatilo sa,
veď sme boli v tomto ročníku je−
diné gymnázium medzi mnohý−
mi odbornými školami z celej re−
publiky. Chceli by sme sa poďa−

kovať aj  R. Slobodníkovi zo
Želoviec a  J. Gyorgovi z V.
Krtíša, ktorí nám zo svo−
jich súkromných zbierok
ochotne požičali banícku
výbavu potrebnú na názor−
nú prezentáciu a vďaka
nim sme sa mohli  ukážko−
vo pripraviť a vyzdobiť stá−
nok. Sme šťastné, že sa
nám podarilo zvíťaziť a te−
šíme sa aj z množstva no−

vých zážitkov, inšpirácií a
odborných skúseností do budúce−
ho študentského a pracovného ži−
vota. Zdar Boh!

Študentky predmetu 
Podnikanie v cestovnom ruchu, 

Gymnázium 
A. H. Škultétyho. Krtíš

Kradol v kostole
Polícia vo Vinici pátra po páchateľovi, ktorý sa vlámal do  rímsko−
katolíckeho kostola v obci Balog nad Ipľom. Ku krádeži vláma−
ním došlo od  presne nezistenej doby do soboty (17.5.) popoludnia.
Páchateľ rozbil nad vchodovými dverami a po vniknutí do  kos−
tola poškodil pokladničku  na milodary, ktorá sa nachádza pri
vchode do kostola a ukradol z nej peniaze. Následne vošiel do
sakristie a odtiaľ ukradol drevenú pokladničku s peniazmi.
Krádežou a poškodením páchateľ spôsobil škodu pre Farský ú−
rad  Balog nad Ipľom viac ako 100 eur. Poverený policajt začal
trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.                     − KRPZBB−

Pätica študentiek Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši obsadila nádherné 1. miesto v kategórii − Najlepší prezentačný tím 
v zložení  Vanesa Dugovičová, Viktória Pecníková, Viktória Bobálová, Angelika Gergelyová a  Dorota Kuráková so svojou prezentáciou: 

Vitajte v našom baníckom regióne 
V apríli  sa študentkám Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši naskytla jedinečná príležitosť − na−
vštíviť a prehliadnuť si priestory Bane Dolina, a.s. , člena skupiny Energy Group Veľký Krtíš (ďalej len
Baňa Dolina). Takýto nevšedný zážitok si mohli vychutnať študentky II. A triedy (Angelika Gergelyová,
Dorota Kuráková a Martina Rigóová ) a sexty (Viktória Pecníková  a Vanesa Dugovičová ). Zámerom
návštevy bola predovšetkým príprava na súťaže z voliteľného predmetu  − Podnikanie v cestovnom ru−
chu. Ide o pomerne nový vyučovací predmet, ktorý naše gymnázium ponúka. Zastrešuje ho profesio−
nálna, nezisková organizácia, líder podnikateľského vzdelávania na Slovensku  − Junior Achievement
Slovensko. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu aj
zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska.

Poznatky z Bane Dolina, a.s.,
naše dievčatá dokonale 

zúžitkovali a v celoslovenskej 
súťaži „Vitajte v našom
regióne“ získali 1. miesto
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Ako sme si už zvykli, úvodný
tlak domácich opäť nevydržala
obrana hostí a už v  úvodnej mi−
núte inkasovali gól kvôli nedo−
rozumeniu v 16−tke. Krupčiak
mal v 15.́   šancu na vyrovnanie,
ale v poslednej chvíli ju zmaril
obranca domácich.

Dosť prísny verdikt rozhodcu
prišiel v 26.́ , keď vylúčil hosťu−
júceho obrancu Oroszlányia. V
28.́  inkasovali hostia druhý gól.
Šťastena nestála na strane hos−
tí ani v 41.́ , keď Pap streli vlast−
ný gól.

V II. polčase do 80.́  držali hos−

tia výsledok 3:0, ale po prudkej
strele brankár Mics iba vyrazil
loptu pred domáceho útočníka,
ktorý ľahko trafil do prázdnej
brány hostí. O týždeň privíta
Balog n. Ipľom doma Lubeník. 

– JOZEF STRIHO −

Dorast: Balog n. Ipľom –
Olováry 7:0

V. LIGA SKUPINA D: RADZOVCE − BALOG N. I. 4:0 (3:0)

Smola na kopačkách už od úvodu

V 2.´ po prihrávke Dibalu stre−
lil úvodný gól zápasu Kollár.
Domáci vyrovnali po priamom
kope v 10.´, keď Korístek na
dva razy prekonal Adamíka.
D. Strehová išla znovu do ve−
denia v 25.´ po strele Sokola.
Po prestávke v 47.´ si za obra−
nu hostí nabehol Golian a

prudkou hlavičkou vyrovnal.
V 59.´ mohli domáci futbalisti
ísť do vedenia, keď Báťka fau−
loval v 5−ke Korístka a rozhod−
ca nariadil pokutový kop.
Adamík však jedenástku
Trebuľovi vyrazil. 
Žiaci: D. Strehová  − S. Ďarmo−
ty 16:0 (8:0)           − JÁN HRIŇ− 

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA D. STREHOVÁ 2:2 (1:2)

Remízový súboj
Góly: 2.´ Kollár, 10.´ Korístek,
25.´Sokol, 47.´ Golian; ŽK:
42.´  Kollár − 4.´Trebuľa, 67. ´
Karman; rozhodca: Slašťan;
divákov 58

Okresné derby sa konalo na
výborne pripravenom teréne
na krásnom ihrisku. Zápas za−
čal od prvých minút silnou o−
fenzívou domácich, ktorí chce−
li pred početnou diváckou ku−
lisou ukázať, kto je pánom na
ihrisku. V 7.´nastrelili tyčku z
priameho kopu Péterom. V
13.´dostal ŽK hráč hostí Krnáč
za faul na Nozdorovického a v
15.´ ju zase dostal Nozdrovický
za faul na Matúšku, ktorý mu−
sel byť vystriedaný. V 27.´pek−
ne potiahol akciu M. Bendík a
nechytateľná hlavička Denisa
Čepa dostala domácich do ve−
denia. Potom sa hra vyrovnala
a aj hostia začali  vystrkovať
rožky, ale strely Žingora a

Glucha ostali nevyužité.
Najväčšiu šancu hostí z kopač−
ky Žingora v prvom polčase v
45.´ bravúrne chytá domáci
brankár Bojtoš. Druhý polčas
začali hrať hostia útočnejšie,
ohrozovali bránku, mali veľa
rohových kopov, do remízy ich
dokonca tlačil aj rozhodca ale
vyrovnať sa im nepodarilo,
pretože domáca obrana stála
na pevných nohách a odoláva−
la. Najväčšiu šancu v 2. polča−
se mali domáci, keď D. Čepo po
peknej akcii M. Macka prestre−
ľuje z 5 m prázdnu bránku.
Musíme pochváliť aj skúsené
družstvo hostí, ktoré hralo veľ−
mi pekný technický futbal
hlavne v 2.polčase. 

− ERIK FÓNOD − 

ŽIACI: ČEBOVCE −
VEĽKÝ KRTÍŠ 7:0 (2:0) 

Mladí Čebovčania si
zaslúžia pochvalu

Góly: M. Marko 2, T. Balga 2,
D. Balga, A. Balga a K. Győrgy.  

Vedenie TJ, obec Čebovce na
čele so starostom Ladislavom
Martinom, ale aj rodičia mla−
dých futbalistov chcú pochvá−
liť žiakov za vynikajúci výsle−
dok, ktorý dosiahli na domá−
com ihrisku. Vidieť, že tréner
Berényi Béla robí svoju prácu
naozaj dobre, a že ho mladí
zverenci poslúchajú a jeho ra−
dy si berú k srdcu, čo sa odzr−
kadlilo na hre a výsledku, kto−
rý hladko dosiahli voči lídrovi
súťaže.           − ERIK FÓNOD − 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − OLOVÁRY 1:0 (1:0)

Mladí vyhrali nad skúsenými 
Gól Čepo v 27.´; rozhodoval Havran.

Baník nastúpil v bráne s
Holovicom, pretože Kaczorek
sa v týždni zranil. Domáci mali
v 5.́  čistú gólovú šancu, ale ich
strela išla vedľa brány.
Postupne sa osmeľovali aj hos−
tia a v 18.́  vystrelil Kukolík, ale
jeho strela išla vysoko nad. V
20.́  nebezpečne vystrelil Fűlőp,
ale brankár loptu chytil.
Priamy kop Sabóa v 22 .́ skončil
iba v múre domácich. Domáci
znovu pohrozili v 32.́ , s ich stre−

lou si však Holovic poradil.
Príležitosť na strelenie gólu mal
v 36.́  Fridrich, ale strelu z uhla
brankár domácich vyrazil. O
dve minúty našiel pekným pa−
som Šár Németha, ale jeho stre−
la z voleja išla tesne nad bránu. 

Druhý polčas začali
Veľkokrtíšania veľmi dobre a
už v 46.́  ušiel po krídle Németh
a jeho strela od tyče skončila v
sieti 0:1. Strela Martina
Horvátha v 50.́  skončila na tyči

domácej bránky. Ďalšiu jeho
strelu v 65.́  domáci brankár
chytil. Príležitosť vyrovnať mali
domáci v 70.́  z priameho kopu
približne z 18 metrov, ale prud−
kú strelu Holovic chytil.  Zvýšiť
mohol v 72.́  Laššan, ktorý po−
stupoval sám na brankára, ale
trafil iba jeho nohy. Domáci za−
hrávali v 78.́  priamy kop, ale o−
brana hostí nebezpečenstvo od−
vrátila. V 90.́  vypichol Sabó lop−
tu domácej obrane a postupo−
val sám na bránku, ale jeho
strela išla vedľa nej. 

−TIBOR KRNÁČ−

IV. LIGA SKUPINA : HNÚŠŤA − V. KRTÍŠ  0:1 (0:0)

Tri body na súperovej pôde
Gól: 46.́  Németh, ŽK: Cibuľa, Fridrich; rozhodca: I. Tokár,  

divákov: 120; 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
25. kolo − Ne 25. 5. o 17:00

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

TABUĽKA

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

−

I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

23. kolo − Ne 25.5. o 17:00
Príbelce − Sklabiná 
Čebovce − Olováry 
Tornaľa − Buzitka 
Mýtna − D. Strehová 
Lubeník − Jesenské 
Radzovce − Balog n. Ipľom 
S. Ďarmoty − Tomášovce

TABUĽKA

1 : 2
1 : 0
4 : 0
2 : 2
1 : 8
4 : 0
5 : 0

* Čebovce „B“ – Sklabiná „B“ 
0:3 (0:1)

Góly: Takáč 2x, Bakoš
* Bušince – Olováry „B“/M.

Zlievce 3:2 (2:1)
Góly: D – Rácz, Kiss, 

H – Švonavec 2x

II. TRIEDA OKRES  

Tabuľkové postavenie zodpovedá kvalite predvedenej hry oboch
súperov na príbelskom ihrisku.                          − IVAN ĎURČOK − 

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − SKLABINÁ 1:2 (0:1)

Slabé okresné derby
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Zápas sa začal veľkou šancou
domácich − v 2.́  Havrila nájazd
zakončil do brankára. Strely
Pixiadesa v 6.́  a v 8.́  Havrilova
z 10 m znovu nezvlnili sieť.

Rajťuk vystrelil v 18.́  ale vedľa.
Po peknej akcii v 22.́  trafil
Lukács z 25 m brvno a o 4.́  už
trafil tyčku brány. Hostia si
žiadnu šancu nevypracovali,

boli pod tlakom domácich − no
bez efektu. V 33.́  sa konečne po−
tvrdil tlak domácich gólom
Lukácsa z 10 m, keď z otočky
prehodil brankára. V 38.́  po
peknej akcii Lukácsa a spätnej
prihrávke Pixiadesa Lukács po−
isťuje na 2:0. II. pol. sa začal tu−
tovkou Pixiadesa, ktorý po ná−
jazde trafil do ležiaceho branká−

ra. Nasledovala krásna akcia v
70.́  po osi Havrila − Lukács, v
ktorej Lukács po čistej šanci
zvolil nahrávku Havrilovi − 3:0.
Peknou hlavičkou v 75.́  zvýšil
stav nestarnúci Ďorď, ktorý
vstupom na ihrisko oživil hru
domácich. Po Havrilovom cen−
tri v 83.́  završuje hetrik na 5:0
hlavou najlepší hráč na ihrisku
Lukács. 

− MARIAN BEREC −   

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − TOMÁŠOVCE 5:0 (2:0)

Góly: D − Lukács 3x, Havrila, Ďorď.

Domáci prevýšili súpera po všetkých stránkach 

Góly: D − Andok; H − Špaldoň 2x, Kuchársky, Ladislav Bednár.
Domáci futbalisti nastúpili na zápas veľmi laxne, a keď sa k tomu
pridala efektivita hostí, v 20.́  už bolo 0:3. Hostia boli lepší a viac tú−
žili po víťazstve. Domácim sa v závere podarilo skorigovať na 1:4.
Zostávajú im posledné 3 zápasy, aby odčinili dnešný výkon. 

− MILAN MIKUŠ −   

S. Plachtince − M. Kameň 1:4 (0:4)
DOMÁCA BLAMÁŽ

Góly: D − Málik 3x, Buriš 2x, Hudec; H − Villám, Pástor. 
Susedské derby je derby bez ohľadu na postavenie v tabuľke.

Hostia hrali zmierení so zostupom do II. tr. Pred peknou diváckou
návštevou začali domáci útočne, keď už v 30. sek. dali 1. gól. Hostia
neprišli iba brániť, ale aj útočili a v 7.́  Villámova delovka išla tesne
nad a v 13.́   netrafil Pástor odkrytú bránu. V 15.́ prekvapil Buriš
brankára gólom z 30 m. Hostia útočili, no šance nevyužili. Domáci v
37.́  zvýšili na 4:0 a výsledok I. pol. uzavrel Hudec z 11 m − 5:0. II. pol.
začali domáci zostra − v 47.́  Buriš zvýšil na 6:0. Hostia ani za takého
stavu nezložili zbrane, podali sympatický výkon a útočili. Villám v
64.́  z 35 m nádherne znížil na 6:1. Domáci v 70.́  Nasvadin opečiat−
kovali brvno; no po tomto domáci prestali hrať. Hostia  v 74.́
Pástorom prikrášlili výsledok na 6:2.                       − JÁN LAURÍK − 

V. Čalomija − Kosihy n. Ipľom 6:2 (5:0)
NA DERBY BOHATÁ ÚRODA GÓLOV 

Góly: D − Gőrőg. V I. polčase sa domáci snažili tvoriť šance, no k váž−
nejšej sa nedopracovali. Hostia sa spoliehali na protiútoky, no bran−
kára súpera neohrozili. II. pol. sa hral presne ako I. pol. − domáci sa
snažili hrať, zatiaľ čo hostia bránili nerozhodný výsledok. Na konci
zápasu sa ukázalo, že futbalový boh predsa len existuje a Gőrőg
strelil víťazný gól. Veľká vďaka patrí neninským hráčom, ktorí pri−
šli na zápas a odovzdali v ňom všetko.                       − IVAN ZAŤKO − 
MILAN KOTIAN (hostia): "Ďakujeme našim hráčom za slušný a bo−
jovný výkon."  Dorast: Nenince − Revúca 1:0, Žiaci: Nenince − Záhorce
5:0 

* Nenince − Kamenné Kosihy 1:0 (0:0) 
ZASLÚŽENÉ VÍŤAZSTVO DOMÁCICH 

Góly: D − Jánoška, Béreš; H − Vrbovkai, Majer.  
I. pol. bol bojovný, šance mali obidve mužstvá. Domáci získali ve−

denie po peknej akcii a hostia kvôli nedorozumeniu domácej o−
brany vyrovnali. II. pol. hrali obidva mužstvá svižne o každú lop−
tu. Domáci si vypracovali viac šancí, no využili len jednu. Hostia po
peknej strele vyrovnali. Domáce vedenie ďakuje hráčom za výkon,
keby mali viacej šťastia, mohli vyhrať.     − ŠTEFAN BŐJTŐŠ −

Opatovská N. Ves − Lesenice 2:2 (1:1)
SUSEDSKÉ DERBY NEROZHODNÉ 

Góly: D − P. Filip, M. Filip, Liska, I. Jánošík 2x; H − Konc, Hojsa. 
Na dobre pripravenom trávniku domáci z pokutového kopu dali ú−
vodný gól. Hostia sa  snažili tiež, no domáci ich nepúšťali do šancí,
rovnako ako aj v II. pol. Hostia pred koncom zápasu skorigovali
stav 2 gólmi vo svoj prospech. Ďakujeme rozhodcovskej trojici ako
aj hráčom za dobré výkony.                                 − JOZEF KARASY −

Záhorce − Hrušov 5:2 (2:0)
DOMÁCI NEPÚŠŤALI HOSTÍ DO ŠANCÍ

Góly: D − Koncz, Fodor, H − Kubolek, Turan 2x, Zuzina. 
Napriek tomu, že sme dvakrát viedli, nepodarilo sa nám zvíťaziť.

Hostia nás prevýšili herne aj kondične, za čo im môžeme iba gratu−
lovať. Našim hráčom vedenie odkazuje, nech porozmýšľajú, či chcú
hrať I. alebo II. triedu.                                             − TIBOR KONCZ − 

Sečianky − D. Lom 2:4 (2:2)
SEČIANKY MIERIA DO II. TRIEDY  

I. TRIEDA OKRES 
25 5. 2014

Na zápas k súperovi, s ktorým
sa na jeseň rozišli v rušnej atmo−
sfére, cestovali hráči Vinice zno−
vu v pozmenenej zostave.
Domáci vyskúšali postreh bran−
kára Geregaia v 3.́  Po faule na
Csatlósa zahrával priamy kop v
9.́  Zachar a zakončil ho Csatlós
strelou vedľa brány. Viničania
stratili v 12.́  loptu pred 16−tkou,

čo domáci využili na rýchly pro−
tiútok a strelenie vedúceho gólu
− 1:0. Vyrovnať mohol Nemčok
už o dve minúty, keď prehodil
vybiehajúceho brankára, ale
lopta skončila vedľa brány. V
20.́  Nemčokovu strelu zrazil do−
máci obranca v 16−tke rukou, ale
nariadený pokutový kop Zachar
nepremenil. Hostia sa dočkali

vyrovnania v 27.́ , Zachar uvoľ−
nil Nemčoka a ten nedal bran−
károvi šancu 1:1. Nemčok sa te−
šil znovu v 34.´, keď po
Skabellovom centri dal z otočky
druhý gól 1:2. Domáci sa potom
snažili o vyrovnanie, ale ich stre−
lecké pokusy mierili vedľa brá−
ny. V 44.́  útok domácich chlad−
nokrvne odvrátil Régi. 
Domáci pokračovali so snahou

o vyrovnanie aj v druhom polča−
se. V 47.́  vyhlavičkoval loptu z
brány Csatlós a Geregai ukázal
svoj postreh v 51.́ , keď prudkú
strelu vyrazil na roh. Zraneného
Poboriho v 54.́  vystriedal Halko.

Ten v 62.́  namiesto založenia ú−
toku prihral súperom a "hasiť"
musel Régi. V 76.́   Sz. Tóth na−
miesto streli zvolil prihrávku,
čím hostia prišli o možnosť zvý−
šiť svoj náskok. V 77.́  znovu ča−
roval na bránkovej čiare
Geregai. Aktívneho Nemčoka
vystriedal v 79.́  Tibor Tóth a
hostia už potom umnou hrou
priaznivý výsledok udržali až do
konca zápasu. Hráčom Vinice
treba poďakovať za bojovnosť a
obetavosť v celom zápase. 

O týždeň privítajú  Viničania
vedúce mužstvo zo Žarnovice. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA SKUPINA : POLTÁR − VINICA 1:2 (1:2)

Viničania bodovali na horúcej pôde
Góly Vinice: 27. a 34.́  Nemčok; rozhodca: Kuteľ, divákov 200;

Domáci sa ujali vedenia gólom
v 18.́  a mali niekoľko ďalších
šancí. Hosťom v prvom polčase
prakticky nič nedovolili. Po
zmene strán hostia trošku pri−

dali a vyrovnali v 50.́  krížnou
strelou z hranice pokutového ú−
zemia. Domáci sa začali obávať
o výsledok, ale pridali na dôra−
ze a znovu prevzali taktovku

hry do svojich rúk. Po prieniku
stredom obrany v 64.́   prestrelil
brankára Lancini a domáci sa
opäť ujali vedenia. Hru potom
kontrolovali a v poslednej mi−

núte zápasu upravil na koneč−
ných 3:1 hlavou Gibala.
Nasledujúci zápas odohráme

vonku vo Fiľakove 1.6.2014 o 14
hod .                      −  P. PETRUS−

III. liga dorast juh − 23. kolo − 24. mája
FC BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ − MFK STROJÁR KRUPINA 3:1 (1:0)



nPredám odstavčatá (18 kilové
po 50 eur/kus) Inf. 0910 254 546. 

np − 519
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii, prípadne
zariadený. Inf. 0902 905 382.

np − 520
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám smrekové hranoly
10x14 cm, dĺžka 5 a 10 m a dlaž−
bu 33x33 cm. Inf. 0902 59 48 67.  

np − 521
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom. Inf. 047/
488 92 83 − po 17.00, +36308 939
356, +36205 860 970.        np − 524

n Predám zajace. Inf. 0917 075
588.                                    np − 525
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame na prenájom
priestor pre kozmetičku v lu−
xusnom salóne, v ktorom sa už
nachádza zabehnuté nechtové
štúdio, masážny salón a kader−
níctvo so širokou klientelou. Inf.
0907 675 397 alebo facebook: moj
salón VK.                 np − 526
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou, elektrina, voda,  plyn.
Cena 11. 700 eur, inf. 0908 559
836.                                   np − 527

nPredám Škodu Felicia, r.v. 97,
STK a EK, ťažné, šíber, dobrý
stav. Inf. 0918 565 355.     np − 529
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. 0908 337 401, 0905
507 995.                              np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vietnamské odstavča−
tá, čierne aj biele. Inf. 0907 840
647.                                     np − 531
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám práčku, ústredné kú−
renie a bojler. Inf. 047/ 48 873 25. 

np − 533
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo V.
Krtíši, kompletne prerobený.
Inf. 0917 632 608.                np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame prácu vodiča ná−
kladného auta s vodičským o−
právnením C, D a T na trasu SK
− HU. Plat dohodou. Inf. 0908 93
43 71.                                  np − 534

nKúpim lacno staršiu váľandu
s úložným priestorom. Inf. 0910
638 572.                              np − 535
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám hovädzie mäso v 5 kg
balíčkoch. Cena za 1 kg je 5 eur.
Inf. 0907 317 220.              np − 536
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izb. byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši, komplet
prerobený. Cena 28.000 eur. Inf.
0903 506 524.                      np − 537
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lištovú kosačku MF
70 v dobrom stave. Inf. 0907 433
709.                                    np − 540

nPredám obývaciu stenu PALI−
SANDER − 3,5 m, stôl a 4 stolič−
ky, konferenčný stolík a 2 TV
stolíky. Cena spolu 150 eur. Inf.
0944 179 510.                   np−  541
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadáme pilčíka a vodiča s VP
skupiny C a T na traktor Tatra.
Podmienkou je oprávnenie na ob−
sluhu hydraulickej ruky.
Minimálna prax 5 rokov. Kontakt: v
pracovné dni od 8.00 − 16.00 hod.
na tel. č. 048/418 03 96.    np − 545
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n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

Predmet dražby: 
TROJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM SO SÚPISNÝM ČÍSLOMTROJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM SO SÚPISNÝM ČÍSLOM

209 S POZEMKAMI NA MALINOVSKÉHO ULICI 209 S POZEMKAMI NA MALINOVSKÉHO ULICI 
V  OBCI ŽELOVCE, OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ V  OBCI ŽELOVCE, OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ 

Miesto konania dražby:   priestory spoločnosti PRO aukcie, s.r.o.,
Zelená 2, 811 01 Bratislava

Dátum a čas konania dražby:    20. Júna 2014 o 10.00 hod.
Ohodnotenie predmetu dražby: 32 200 EUR
Najnižšie podanie:  1 000 EUR
Výška dražobnej zábezpeky:   5 000 EUR
Minimálne prihodenie:   1 000 EUR
Opakovanie dražby:   1. kolo dražby   

SPOLOČNOSŤ PRO AUKCIE, s.r.o. 
VYHLASUJE  DOBROVOĽNÚ DRAŽBU

NEHNUTEĽNOSTI:

Bližšie info na tel. č.:  02/ 326 619 20, 0911 433 330, 
info@proa.sk, www.proa.sk

l PO UZÁVIERKE

OK (PREDSEDA, ING. LADISLAV HLINICA): OK/1−2014: Zápisnica zo za−
sadnutia Odvolacej komisie ObFZ zo dňa 21.5.2014. Prítomní : Ing.
Ladislav Hlinica – predseda OK, Ervin Vladár, Gabriel Zsigmond, − členo−
via. Odvolanie  voči rozhodnutiu DK ObFZ  pod D94 a D95  zverejnené v
Spravodaji č.46/2013−2014 zo dňa 2.5.2014.
VV/2. 2.     mimoriadne zasadnutie VV ObFZ V .Krtíš dňa 22.5.2014:
− VV ObFZ akceptuje a prijíma abdikáciu Ing. Jozefa Mišta z  funkcie pred−
sedu DK ObFZ, − VV ObFZ v zmysle stanov čl. 34/6 dočasne poveruje
Michala Húdeka za predsedu DK ObFZ, − VV ObFZ, na návrh predsedu
ŠTK ObFZ v zmysle stanov čl. 47 písmeno g) odvoláva Zoltána Kuzmu ml.
z funkcie  člena ŠTK ObFZ.
ŠTK (PREDSEDA, LADISLAV DOBOŠ): ŠTK/1. ŠTK po vzájomnej dohode
nariaďuje odohrať MFS žiakov 23. kolo  O. N. Ves – Vinica dňa 24.5.2014 o
17:00 h. FK Vinica uhradí poplatok 10 eur v MZF. ŠTK/2. − ŠTK  po vzá−
jomnej dohode nariaďuje odohrať MFS žiakov Bušince – O. N. Ves dňa
7.6.2014 o 14:00 h.. ŠTK/3. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. trieda dospelých
18. kolo Hrušov – Nenince dňa 30.5.2014 o 17:30 h. ŠTK/4. Dohodnutý ná−
hradný termín medzi klubmi Hrušov – Nenince I. trieda dospelých na deň
22.6.2014 o 17:00 h. ŠTK zamieta. ŠTK/5. ŠTK po vzájomnej dohode naria−
ďuje odohrať MFS žiakov 22. kolo Hrušov – Nenince dňa 11.6.2014 o 17:30
h. ŠTK/6. ŠTK nariaďuje odohrať MFS dorastu 24. kolo Balog – Olováry  v
pôvodnom termíne, t. j. 24.5.2014 o 17:00 h. ŠTK/7. Potvrdenie od lekára o
PN hráčov, ktoré predložil klub O. N. Ves ŠTK akceptuje, zároveň žiada
predložiť menný zoznam hráčov, ktorí boli v tom čase PN. Termín predlo−
ženia zoznamu do 28.5.2014 na sekretariát ObFZ.  ŠTK/8. Pod písomnou
formou podávania žiadostí resp. vyjadrenia,  uvedenou v RS 2013/2014, čl.
2, písmeno d)(zmena termínu resp. hracieho času, treba uviesť aj dôvod)
rozumieme ISSF,  papierovú, e−mailovú, resp. skenovú formu žiadosti.
Preferovanou formou je žiadosť, alebo vyjadrenie prostredníctvom ISSF,
prostredníctvom ktorého môže vyjadriť svoje stanovisko k preloženiu ter−
mínu stretnutia aj druhá strana ( súper ). ŠTK/9. ŠTK upozorňuje FK, že
posledné kolá vo všetkých súťažiach sa odohrajú v jednom hracom dni a
v jednom hracom čase. ŠTK/10. MFS sa zásadne predohrávajú, pričom len
vo výnimočných prípadoch riadiace komisie schvália dohrávanie MFS,
najneskôr však do 14.06.2014.

DK (POVERENÝ PREDSEDA, MICHAL HÚDEK)
D108 Tibor Béreš 1172015 (O. N. Ves I. trieda dospelých) ČK po 2 ŽK – DO
pozastavenie športovej činnosti 1 MFS podmienečne podľa čl. 37 ods. 3, čl.
40 ods. 2 od 22.5.2014 do 21.8.2014, poplatok 10 eur v MZF. D109 Róbert
Federl 1324502 (Príbelce žiaci) ČK po 2 ŽK – DO pozastavenie športovej
činnosti 1 MFS podmienečne podľa čl. 37 ods. 3, čl. 40 ods. 2 od 22.5.2014 do
21.8.2014, poplatok 5 eur v MZF. D110 Bohdan Kalmár 1257121 (Želovce II.
Trieda dospelých) ČK po 2 ŽK – DO pozastavenie športovej činnosti 1 MFS
podmienečne podľa čl. 37 ods. 3, čl. 40 ods. 2 od 22.5.2014 do 21.8.2014, po−
platok 10 eur v MZF. D111 DK predvoláva R – Tibor Zolczer, hráča Slovan
M. Kameň – Juraj Gömöry 1151315 dňa 28.5.2014 o 16:30 h. D112 Štefan
Zaťko nar. 04.02.1952 – tréner FK Želovce ukladá DO pozastavenie výkonu
funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 22.5.2014 podľa čl. 48ods.1/c, fi−
nančná pokuta 20 eur  podľa čl. 12/4. Poplatok 10 eur v MZF. D113 Jozef
Filkus nar. 14.10.1963 DK ukladá DO pozastavenie výkonu funkcie s pri−
hliadnutím  na rozhodnutie DK D73, 6 mesiacov od 22.5.2014 podľa čl. 49
ods. 1/b, finančná pokuta 30 eur podľa čl. 12/4. Poplatok 10 eur v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti
Tretej hlavy DP. 
KR/1. KR žiada FK S. Plachtince doručiť videozáznam z MFS I. trieda do−
spelých zo dňa 18.5.2014 medzi S. Plachtince – V. Čalomija, termín do
28.5.2014. KR/2. KR žiada R – Ladislava Majera o doručenie zápisu o stret−
nutí I. trieda dospelých S. Plachtince – V. Čalomija zo dňa 18.5.2014, termín
do 29.5.2014. KR/3. KR predvoláva R – Jána Ambróziho dňa 29.5.2014 o
15:30 h. KR/4. Delegovanie DZ na MFS I. trieda dospelých 25.5.2014 o 17:00
h. Nenince – K. Kosihy (Jozef György).
SPRÁVA ZO SEKRETARIÁTU: S/1. Oznam celej futbalovej verejnosti –
Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí:  odkaz
na stiahnutie, www.obfzvk.sk – Dokumenty – Ostatné dokumenty – zákon
č. 1/2014 Z.z.           G.BACSA, predseda ObFZ, J. ČERNÁK, sekretár ObFZ

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538

nPredaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. 0918 565
355.                         np − 528

n Dám do prenájmu zrekon−
štruované nebytové priestory
aj so zariadením, vhodné na
podnikanie − Ul. Banícka
703/10, V. Krtíš. Inf. 0905 459
479.                                 np − 542

nPrenajmem 2 − izb. byt − pre−
robený na 3 − izbový, Ul.
Písecká. Inf. 0905 840 734.             

np − 544

OBFZ VEĽKÝ KRTÍŠ Č. 49
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Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
lOdborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa usta−
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia−
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov,
lnajmenej päť rokov pedagogickej praxe,
labsolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedago−
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).

Iné kritériá a požiadavky:
lObčianska a morálna bezúhonnosť,
lznalosť príslušnej legislatívy,
lzákladná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
lkomunikatívnosť,
lriadiace a organizačné schopnosti,
lzdravotná spôsobilosť na prácu (telesná i duševná),
lspôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
lpráca s počítačom (práca s internetom, e−mail, Excel, 
Word a iné).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá
 do výberového konania:

lPrihláška do výberového konania,
lštruktúrovaný profesijný životopis,
loverené kópie dokladov o vzdelaní,

lpotvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
ldoklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace,
l lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
zamestnanca,
lpísomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy 

v Čebovciach (1−2 str. A4),
lsúhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov,
lčestné vyhlásenie o pravosti uvedených údajov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 20. 06. 2014 na adresu:
Obecný úrad Čebovce, Ulica Szedera Fabiana 320/162
99125 Čebovce 

Obálku označte: 
l Výberové konanie − riaditeľ ZŠ s MŠ − Neotváraťl

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. 

Čebovce,  21. 5. 2014
LADISLAV MARTIN,  starosta obce

Kvalifikációs előfeltételek:
l megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a Szlovák
Köztársaság Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437. számú ren−
delete értelmében
lminimum 5 év pedagógiai gyakorlat 
laz első atesztáció megszerzése

Egyéb kritériumok és követelmények:
lbüntetlen előélet és erkölcsi fedhetetlenség,
la vonatkozó jogszabályok ismerete,
la menedzsment és közgazdaságtan alapismeretei,
lkommunikációs készség,
lvezetői képesség,
legészségi alkalmasság (fizikai és szellemi),
laz államnyelv ismerete,
lszámítástechnikai ismeretek (internet, e−mail, Word, Excel, stb.).

A jelentkezéshez szükséges iratok:
l írásbeli jelentkezési lap,
lszakmai önéletrajz,
lvégzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
la pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat másolata,
l3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi 

bizonyítvány,

lorvosi igazolást a pedagógiai tevékenység végzéséhez 
szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról,
laz iskola írásban előterjesztett fejlesztési koncepciójavaslata 
(1−2 A4 oldal),
la pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak 

a felhasználására a Személyi adatok védelméről szóló
122/2013−as sz. törvény szerint, 
lbecsületbeli nyilatkozat a pályázatban feltüntetett adatok igaz 

mivoltáról.

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratok−
kal együtt, lezárt borítékban postázni 2014. június 20−ig a követ−
kező címre:  Obecný úrad Čebovce, Ulica Szedera Fabiana
320/162, 99125 Čebovce 

A borítékon kérjük feltüntetni:
l Výberové konanie − riaditeľ ZŠ s MŠ − Neotváraťl

A pályázat meghirdetőjének jogában áll kizárni a pályázati fo−
lyamatból azokat a jelentkezőket, akik nem teljesítik a meghird−
etett követelményeket. A pályázat időpontjáról és helyéről a fel−
tételeket teljesítő jelentkezőket írásban értesítjük legalább 7 na−
ppal a megvalósulás előtt.

Csábon, 2014. május 21−én
MARTIN LÁSZLÓ, polgármester

Obec Čebovce, ulica Szedera Fabiana 320/162, 99125 Čebovce 
Tel./fax.: +421 47 4882211, e−mail: obec@cebovce.sk ako zriaďovateľ Základnej

školy s Materskou školou v Čebovciach − Alapiskola és Óvoda Csáb 

Csáb Község, Szeder Fábián utca 320/162, 99125 Csáb
Tel./fax.: +421 47 4882211, e−mail: obec@cebovce.sk mint a Csábi Magyar 

és Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda fenntartója
az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatról szóló 596/2003 sz. törvény 3. és 4. § és a 

közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeletei értelmében pályázatot hirdet a
CSÁBI MAGYAR ÉS SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA

IGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE.

vyhlasuje 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
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/−KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

S MATERSKOU ŠKOLOU V ČEBOVCIACH − ALAPISKOLA ÉS ÓVODA CSÁB 


