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4. 4. Alžbeta Fridrichová naro−
dená v roku 1939 z Leseníc, 7. 4.

Magdaléna Debnárová nar. v r. 1940 z
Imrovho  Kopca, 8. 4. Ján Račko nar. v r. 1951 z V.

Krtíša. 

OPUSTILI NÁS

V lučenskej nemocnici sa narodi−
li detičky z nášho okresu: 

4. 4. Adam z V. Krtíša, Nina z V. Krtíša, 9.
4. Vanesa zo Sklabinej, 9.4. Radka z Obeckova, 10. 4.

Kristína z D. Strehovej a Natália z V. Krtíša.

NARODILI SA

Všetko naj Vám prajeme!
Dňa 16. 4. 2014 sa dožíva krásneho

jubilea, 70 rokov, naša drahá 
mamička, manželka a starká

ANNA HUMENAJOVÁ
Touto cestou sa Vám chceme celá 

rodina vrúcne poďakovať za všetku
Vašu lásku, starostlivosť a pochopenie,
ktorým nám napĺňate životy. Želáme

Vám do ďalších rokov hlavne zdravie,
šťastie, lásku a rodinnú pohodu.

"ĎAKUJEME, ŽE SI…"
Manžel Vincent, syn Peter s manželkou

Jankou, dcéra Anna s manželom Paľom,
syn Vincent so snúbenicou Tonkou 

a milujúce vnúčatá Anetka
s manželom Paľom, Paľko, Lenka, Peťko,

Kamilka, Vincko, Tonko a Tonka.

Blahoželanie 
k deväťdesiatke

Vieš, ako chutí tvrdá práca, vieš ako
vonia pot. Mladosť sa kdesi vzadu

stráca, tak ako sviečky knôt.
Dnes Tvoje ruky ťažké od práce

už majú právo na oddych.
Zostaň tu s nami, otecko, a nikdy 

od nás neodíď. Aj keď Ti hlavu kryjú
šediny, vždy budeš pre nás jediný. 

Aj napriek  Tvojim vráskam hreje Ťa
naša láska. Prajeme Ti zdravie, 

šťastie, nech Ti naša láska 
nikdy nezhrdzavie.

Dňa 17. 4. 2014 oslávi JÁN ŠUHAJ 
z V. Krtíša nádherné jubileum 90 rokov svojho života.

Do ďalších rokov veľa optimizmu zo srdca prajú: Manželka
Milka, dcéra Milka s manželom, 

synovia Ján a Stanislav s rodinami a vnúčatá
Viktorka, Stanko, Deniska, Karol a Katka 

s rodinami a pravnúčatá Natálka, Laurika,
Janko, Andrejko, Karolínka a malý Ondrejko.

Víťazi marcovej kupónky sú známi
Permanentku do Aquatermalu Strehová získava Želmíra
Kalmárová z V. Krtíša, druhú cenu svietidlo z predajne
KAPALUX s.r.o.  Veľký Krtíš vyhral Roland Rék z Čeboviec
a kozmetický balíček z Oriflame od Marcely Krnáčovej vy−
hrala Zuzana Sladká z V. Krtíša. Výhercom blahoželáme a
ceny si môžu prevziať v ktorýkoľvek pracovný deň od 8−16
hodiny.

cena za kg

NÁPLŇ PRÁCE: 
l Zodpovednosť za komplet−
né vedenie penziónu a jeho
zamestnancov.
lKontrola nákladov prevádz−
ky.
l Zabezpečovanie vyťaženos−
ti ubytovacej a gastronomic−
kej časti penziónu.
l Marketingová propagácia
penziónu.

PONÚKAME:
lMožnosť sebarealizácie 
a aplikáciu vlastných riešení.
lModerné vybavenie 
prevádzky.

lMotivačné odmeňovanie.
lStabilné zázemie.

POŽIADAVKY:
lFlexibilita, samostatnosť, 

aktívny prístup.
lDodržiavanie stanovených 

termínov.
lKomunikatívnosť 

a vystupovanie 
na verejnosti.
lOchota vzdelávať sa.

Informácie na:
0911 790 289  

Penzión Babičkin dvor
PRIJME UCHÁDZAČA NA PRACOVNÚ POZÍCIU

PREVÁDZKAR



„Ubolené srdce prestalo Ti biť, ale 
zaspala si, hoci chcela si ešte žiť. 

Keby tak láska divy robila a mŕtvych by
vzkriesila, nikdy by Ťa zem čierna 

nebola prikryla. Nič viac Ti už 
nemôžeme dať, len kytice kvetov 

na Tvoj hrob ukladať.“
So smútkom v srdci oznamujeme, že nás dňa

30. 3. 2014 po ťažkej chorobe navždy opustila naša drahá 
manželka, matka a starká ALŽBETA BENKOČOVÁ 

z Olovár, vo veku 64 rokov. Lúčia sa a nikdy nezabudnú: 
manžel, sestra, dcéry Iveta, Silvia a Angelika s rodinami, vnuci

Adko, Denis, Richard a vnučka Laura.

Budeš nám veľmi
chýbať†

"Neprejde deň, aby sme si 
nespomenuli na Teba, mamička naša. 

Je veľa vecí, ktoré sme Ti nestihli 
povedať… Chýbaš nám stále a všade, 

a čím ďalej, viac…"
Dňa 21. 4. 2014 uplynú dva roky, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, 

starká, prastarká a sestra 
HELENA GUBÁNIOVÁ z Glabušoviec.

S úctou a hlbokou láskou v srdci spomínajú dcéra Jutka, syn Jaroslav 
s manželkou, vnuci Miroslav a Gabriel s rodinami a sestra Matilda.

Spomienky čas nezničí†

„Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých, ktorých si rada

mala. Za všetky trápenia a bolesti, nech
Ti dá  Pán Boh večnej milosti. Odišla si
tichučko, ako odchádza deň, a v našich

srdciach zostane spomienka len.“
V tichu úprimných slov chceme 

poďakovať všetkým, ktorí spolu s nami 
1. 4. 2014 odprevadili na poslednú cestu našu

mamu, manželku, starkú, sestru a švagrinú 
VERONIKU BENKOVÚ z Hrušova, ktorá nás opustila 

29. 3. 2014 vo veku nedožitých 68 rokov.
Manžel, dcéry Veronika a Iveta, syn Jozef s rodinami, vnúčatá 

a pravnučka. Zároveň sa chcem poďakovať MUDr. Anne
Bomborovej a zdravotným sestrám za milý a príjemný prístup

počas jej liečenia v onkologickej ambulancii vo V. Krtíši.
Vyjadrujem svoju vďaku aj zdravotníckemu personálu Interného

oddelenia − ženy, vo VšNsP, n.o., V. Krtíš, kde sa o našu mamu
starali v posledných dňoch a chvíľach jej života. Dcéra Veronika

Zhasli oči, utíchol hlas… †

„Čas plynie, smútok zostáva,
v srdci bolesť neprestáva.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky

si na Teba spomíname.
Už len kytičku kvetov môžeme na hrob

dať a na všetko spomínať.“
Dňa 14. 4. si pripomíname 1. výročie úmrtia

nášho milovaného otca, manžela a starkého
JÁNA ŽILKU.

Kto ho poznal, nech mu venuje tichú spomomienku.
Spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami

Bolesť v duši neutícha †
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Hlavnými témami stretnutia bo−
li: aktuálna situácia na trhu prá−
ce v našom regióne, možnosti vy−
užitia služieb úradu práce, sociál−
nych vecí a rodiny, EURES a
služby siete zamerané na zamest−
návateľov, dôležité legislatívne
zmeny a nové povinnosti zamest−
návateľov pri zamestnávaní ob−
čanov tretích krajín, za−
mestnávanie občanov
členských krajín EÚ a
predstavenie systému
ISTP a možností jeho vy−
užitia a Veľtrh práce Job
Expo 2014.  Pracovníci
ÚPSVaR prezentovali
dôležité témy, ktoré si
prítomní so záujmom vy−
počuli . O možnostiach
využitia siete EURES
hovorila JUDr. Alexandra
Palmanová.  PhDr.
Renáta Hudecová pre−
zentovala činnosť a možnosti sie−
ťového agenta pre voľné pracov−
né miesta. Podrobnú regionálnu
analýzu trhu práce prezentoval
Ing. Marián Balko. 

Cieľom pracovného stretnutia
bolo iniciovať a rozvíjať dialóg
medzi verejnými službami za−

mestnanosti, zástupcami podni−
kateľskej sféry, samosprávou,
školskými zariadeniami za úče−
lom zmierňovania a odstraňova−
nia nesúladu medzi zručnosťami
a pracovnými miestami, s osobit−
ným dôrazom na odvetvia, v kto−
rých je dlhodobo nedostatok pra−
covnej sily. Stretnutia sa zúčast−

nil zástupca oddelenia
Cudzineckej polície, ktorý prí−
tomným podal informácie súvisi−
ace so získavaním pracovných
povolení a vydávaním informač−
ných kariet pre cudzincov pra−
cujúcich na Slovensku.
Zástupcovia Inšpektorátu práce

B. Bystrica informovali o dodrži−
avaní pracovnoprávnych vzťa−
hov v zmysle  Zákonníka práce a
dodržiavaní zákazu nelegálneho
zamestnávania, v zmysle zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní.
Zástupcovia Sociálnej poisťovne,
pobočka Veľký Krtíš zúčastne−
ným zamestnávateľom, okrem in−
ého, podali informácie o novele
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociál−
nom poistení  v prípade zamest−
nania dlhodobo nezamestnaného
uchádzača o zamestnanie a tzv.
odvodovej úľavy.  Pracovné stret−

nutie prebiehalo v priateľskej at−
mosfére. Zamestnávatelia a zá−
stupcovia Úradu práce, sociál−
nych vecí a rodiny si v rámci vo−
ľnej diskusie vymenili množstvo
poznatkov a skúseností z oblasti
súvisiacej s trhom práce.  Na mar−
go celého stretnutia je potrebné
poďakovať riaditeľke Spojenej
školy v Modrom Kameni Mgr.
Márii Žiškovej, ktorá sa opäť blys−
la chutnými a bohatými raňajka−
mi,  ktoré jej študenti pripravili a
ktorými sa všetci prítomní mohli
občerstviť.        

−  ÚPSVaR, Foto:  −rh−  

„Pódium mladých tanečníkov sa
koná každý rok pre ZUŠ−ky náš−
ho regiónu. V tomto roku bola
hostiteľkou ZUŠ V. Krtíš a priví−
tala tanečné súbory zo ZUŠ M.
Kameň, Lučenec, Tisovec, Poltár,
Revúca, R. Sobota i zo Súkromnej
ZUŠ Lučenec. Je to nesúťažná
prehliadka. Ide o to, aby  pedagó−
govia ukázali čo robia, pretože
všade sa tancuje iným spôsobom.
Niekto sa zameriava na
moderný tanec, niekto na
klasický, iný na džezový.
Deti z toho majú veľkú
radosť. Všetky choreogra−
fie boli niečím výnimoč−
né. Ako som povedala, je
to nesúťažná prehliadka,
ale aj tak jednotlivé školy
získali ocenenie naprí−
klad za choreografiu,
kompozíciu, výber hudby,
technické zvládnutie tan−
ca a podobne. Ocenenie

získali aj pedagógovia za ich prá−
cu a aj ako povzbudenie do ďal−
ších rokov, aby toto krásne povo−
lanie robili čo možno najdlhšie."  

Hostiteľská ZUŠ V. Krtíš sa
predstavila s 3 choreografiami a
2 boli ocenené diplomami.
Ocenenie získal aj učiteľ Mgr.
Patrik Rechtorík, za, u nás ešte
stále netradičný, country tanec.
Podľa E. Horváthovej sa náš re−
gión, čo sa týka choreografií a
kvality mladých tanečníkov, v
porovnaní s inými krajmi
Slovenska, nemusí hanbiť.  

E. Horváthová: "V porovnaní s
inými regiónmi je tanec na dob−
rej úrovni. Pomerne dosť sa za−
meriavame na folklór, čo bolo
vidieť hlavne pri ZUŠ M.

Kameň. Do popredia sa
dostáva scénicky tanec.
Snažíme sa aby deti ta−
nec precítili. Je to už sko−
ro divadelné predstave−
nie." 

Či to tak bude vidieť aj
odborná porota, sa taneč−
né súbory nášho okresu
budú môcť presvedčiť už
15. 4., kedy bude okresné
kolo súťažnej prehliadky
V rytme tanca. 

−P. G. −

Radosť z tanca na javisku nadnášala
Detským smiechom a veselým džavotom sa zaplnil v stredu 2. 4. veľkokrtíšsky kultúrny dom. Sálou zne−
la hudba rôznych žánrov a na javisku roztancovali mladí tanečníci a tanečníčky pestré kostými v rôz−
norodých choreografiách. Celkovo 8 Základných umeleckých škôl (ZUŠ), 27 choreografií a viac ako 100
detí z juhu Banskobystrického kraja sa predstavilo na ďalšom ročníku populárneho podujatia Pódium
mladých tanečníkov. Ako nám povedal riaditeľ ZUŠ  V. Krtíš Mgr. Marek Mišiak, celé to mala "pod pal−
com" Elena Horváthová z tanečného odboru a ZUŠ V. Krtíš, ktorá nám o tomto podujatí povedala: 

Učitelia tanca zo ZUŠ nášho regiónu sa na záver
podujatia spoločne odfotografovali

Ocenenie za technické zvládnutie získala so svojími žiakmi
aj Dis.Art. Emily Vrábelová (vpravo) zo ZUŠ M. Kameň

Ďalšie podnetné Raňajky 
so zamestnávateľmi 2014

Tradičné pracovné stretnutie s názvom "Raňajky so zamestnávateľmi"
sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš uskutočnilo
pod záštitou siete EURES dňa 27.marca 2014 a otvoril ho Ing. Jozef
Gallo, riaditeľ ÚPSVaR V. Krtíš. 

Zľava: JUDr. Alexandra Palmanová, Ing. Jozef Gallo 
a Mgr. Silvia Cellengová

Zamestnávatelia a zástupcovia
ÚPSVaR si vo voľnej diskusii vy−
menili poznatky a skúseností z ob−
lasti súvisiacej s trhom práce

PhDr. Renáta Hudecová 
a Ing. Marián Balko
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V dnešnom článku sa dozviete,
ako ušetriť významné peniaze na
vašej hypotéke. 
l AKO ZNÍŽIŤ CELKOVÉ 
PREPLATENIE ÚVERU ?

Hneď na úvod je potrebné pove−
dať, že ak by ste chceli vedieť, ko−
ľko presne zaplatíte za celé obdo−
bie splácania hypotekárneho úve−
ru, potrebovali by ste zrejme kriš−
táľovú guľu. Úroková sadzba sa po
skončení fixácie prehodnocuje,
poplatky sa časom menia.
Hodnota peňazí navyše v čase kle−
sá a pri dlhej lehote splatnosti sa
môže vo vašom živote pritrafiť vše−
ličo. Pri hypotéke preto potrebuje−
te priestor na manévrovanie. Vo
všeobecnosti platí, že čím dlhšia je
splatnosť úveru, tým je jeho splát−
ka menšia a naopak. Pre klientov
je dlhá splatnosť a teda nízka
splátka na prvý pohľad atraktív−
na. Ibaže, čím dlhšiu splatnosť ú−
veru máte, tým viac v konečnom
dôsledku za úver zaplatíte. Nič
však nie je stratené… správny po−
stup pri určení optimálnej lehoty
splatnosti je ten, že by ste si mali
najprv určiť, koľko ste v rámci ro−
dinného rozpočtu schopní dlhodo−
bo a pohodlne splácať a na aký ve−
ľký úver dosiahnete. 
Klienti sa môžu pri výbere banky

rozhodnúť aj podľa toho, akú majú
možnosť mimoriadnych splátok a−
lebo predčasného splatenia úveru
bez poplatku. Týmto spôsobom si
vedia zabezpečiť  bezplatné zníže−
nie dlhu, alebo na základe mimo−
riadneho vkladu si skrátia spláca−
nie úveru.

lAKO PREFINANCOVAŤ 
( PRENÁŠAŤ) ÚVERY ?

Prvé uzatvorenie hypotéky býva
často spojené s nejakou marketin−

govou akciou banky. Často tak zís−
kate hypotéku za výhodnejšiu
sadzbu než je tá, ktorá je v danom
okamihu na trhu obvyklá. Ako už
to ale v konkurenčnom svete bý−
va, žiadna zľava nie je zadarmo.
Banky si zvyčajne toto zvýhodne−
nie kompenzujú tým, že pri najb−
ližšej fixácii ponúknu úrok o niečo
vyšší ako je bežný úrok v tej dobe
na trhu. Pri ukončení fixačného
obdobia môže banka meniť výšku
úroku a vy ako klient môžete úver
bez sankcií doplatiť, alebo ho zme−
niť. Banky mávajú oznámenie o
novej sadzbe starostlivo načasova−
né tak, aby klient nemal veľa času
na prípadné preúverovanie v inej
banke. Často je však najvýhodnej−
šim riešením posúdiť ostatné po−
nuky na trhu a preniesť úver tam,
kde je to pre vás zaujímavejšie.

l AKO KONSOLIDOVAŤ 
( SPÁJAŤ) ÚVERY ?

Konsolidácia úverov, teda ich
spájanie do jedného sa stáva čoraz
populárnejšie a hlavne nevyhnut−
né. Možno sa v podobnej situácii ná−
jdete aj vy, keď s pribúdajúcimi zá−
väzkami strácate prehľad o tom, akú
časť vašich príjmov pohltia splátky
pôžičiek alebo kreditných kariet. V
takomto prípade môže byť riešením
konsolidácia. Úverom, pri ktorom
založíte nehnuteľnosť, sa dajú konso−
lidovať všetky druhy úverov.
Dokonca sa dajú  splatiť aj nebanko−
vé úvery, ktoré nie sú evidované v
úverovom registri. Treba však rá−
tať s tým, že každá banka má svo−
je interné nastavenia a nie každá
prefinancuje všetko. Výhodou
konsolidácie teda je, že namies−
to niekoľkých záväzkov budete
mať už len jeden a že môžete u−
šetriť mesačne aj niekoľko desi−
atok eur. Táto výhoda však nie
je pre každého za každých okol−
ností. V prvom rade to nie je rie−
šenie pre ľudí, ktorí sa dostali do
problémov so splácaním.
Konsolidácia v banke je možná
len v tom prípade, ak klient ne−
má žiadne nezaplatené splátky
a nemá negatívny záznam v ú−
verovom registri. Za každých o−
kolností však platí, že nie je dob−
ré sa vrhať na ponuku prvej
banky, ale porovnať ponuky via−
cerých bánk a až potom sa roz−
hodnúť. 

lAKÉ POPLATKY SA PLATIA
PRI ÚVEROCH? 

V prvom rade je potrebné rátať s
tzv. administratívnym poplatkom
za úver, ktorý si účtujú všetky
banky od klientov. Ten sa pohybu−
je v závislosti od banky a typu ú−
veru od  0,7 % až do 2 %. Tak na−
príklad: pri hypotéke vo výške 30
000 eur a výške poplatku 0,8 % by
ste banke zaplatili len na tomto po−
platku 240 eur. Pokiaľ však žiada−
te o úver v banke, v ktorej prebie−
ha úverová kampaň, je možné na
tomto poplatku ušetriť.  

Pri vybavovaní hypotekárneho
úveru musíte ďalej počítať s tým,
že banka požaduje ohodnotenie
nehnuteľnosti, ktorá bude pred−
metom zábezpeky. V niektorých
prípadoch je možné využiť interný
odhad banky, ale väčšinou klienti
využívajú služby externých znal−
cov. Posúdenie, čo je pre klienta
výhodnejšie závisí od konkrétne−
ho úveru. S vypracovaním znalec−
kého posudku je spojený popla−
tok. Jeho cena sa rozlišuje podľa
lokality, v ktorej sa nachádza ne−
hnuteľnosť a predstavuje sumu od
80 eur. 

Takisto rátajte s poplatkom 66
eur v kolkoch, ktorý musíte zapla−
tiť katastru nehnuteľností pri po−
dávaní žiadosti na vklad zálož−
ných zmlúv. Ak si banka vyžiada
aj list vlastníctva použiteľný na
právne účely, alebo so zapísanou
plombou, tak katastru zaplatíte
ďalších 8 eur eur v kolkoch za jeho
vydanie. Ďalej musíte počítať aj s
výškou poistného pri poistení za−
kladanej nehnuteľnosti. Je to pod−
mienka každej hypotekárnej ban−
ky.  

lPREČO VYUŽÍVAŤ 
ODBORNÍKOV? 

Klienti majú tendenciu radiť sa pri
dôležitých veciach so svojimi zná−
mymi, či s rodinou. Čo je však dob−
ré pre rodinu či známych, nemusí
byť dobré pre vás. 

1.  Hypotekárny oborník berie o−
hľad na vašu celkovú finančnú

situáciu. 
Pred tým, ako začne s vami

spolupracovať, zostaví vám o−
sobný finančný plán a vašu
hypotéku nastaví s ohľadom na
vašu finančnú situáciu a ciele,
ktoré máte. Zároveň  vám odpo−
ručí zodpovedajúcu hotovostnú
rezervu a nastaví vašu hypoté−
ku tak, aby ste  sa s jej splácaním
nedostali v budúcnosti do pro−
blémov. 

2. Lepší servis a úspora času.
Hypotekárny odborník za vás
vybaví všetkú potrebnú doku−
mentáciu ( napríklad nemusíte
ísť na katastrálny úrad), vyjedná
s bankou podmienky vášho úve−
ru, naštuduje si vašu úverovú
zmluvu, sleduje neustále situá−
ciu na trhu... to všetko by vás
stálo čas.

3. Dokáže vám nájsť najlešie
podmienky na trhu.
Tým, že spolupracuje s viacerý−
mi bankami na trhu, vyhľadá
vám takú ponuku, ktorá je pre
vás v danej dobe na trhu najvý−
hodnejšia ( nielen z pohľadu níz−
kej úrokovej sadzby, ale aj ďal−
ších parametrov úveru ako sú
poplatky, dĺžka splácania úveru,
celkové preplatenie úveru...)

4. Zorientuje vás v poplatkoch.
Hypotekárny odborník vám čas−
tokrát povie aj to, kde sú skryté
poplatky, odkryje vám celú po−
platkovú štruktúru úveru, po−
môže vám nájsť taký úver, ktorý
bude pre vás najlacnejší.

5. Odporučí pre vás vhodné a
kvalitné poistenie.
Odporučí vám také poistenie,

ktoré bude zodpovedať presne
vašim potrebám a bude  vychád−
zať z vášho finančného plánu.
Kvalitné poistenie je také poiste−
nie, ktoré vás  ochráni v prípade
tých najhorších situácií, ktoré
by mali devastujúci účinok na
váš     rodinný rozpočet, ale zá−
roveň vás stojí čo najmenej.
Práve ste si prečítali tretí diel sé−
rie článkov, ktoré pre vás pri−
pravuje Drahomíra Šuppenová.

VYZNAJTE SA VO VAŠICH PENIAZOCH  

Ing. DRAHOMÍRA
ŠUPPENOVÁ

Na stránke www.drahomirasuppenova.sk 
nájdete ďalšie články, finančné tipy, poradňu a  kalkulačky.

Mojim  cieľom je zásadným spôsobom prispieť ku korektnému a kulti−
vovanému  finančnému  trhu, nakoľko v tom vidím veľkú príležitosť. Ak
ste stotožnení s touto filozofiou a chcete aktívne pôsobiť v sektore fi−
nancií,  uvítam vaše podnety ku spolupráci formou nezáväznej regist−
rácie prostredníctvom mailu.

Kontaktné údaje: Ing. Drahomíra Šuppenová, Banícka 35, 990 01
Veľký Krtíš  ( nad zdravotnou pohotovosťou)
drahomira.suppenova@gmail.com, 

alebo telefonicky na +421 902 824 515.

www.drahomirasuppenova.sk

Takúto úsporu môžeme  uviesť
na konkrétnom príklade:
Pri úvere 20 000 eur na 20 rokov
a mesačnej splátke 121 eur, , bu−
de váš dlh po 3 rokoch splácania
ešte 17 918 eur. Ak však vložíte
po 3−ročnej fixácii do banky mi−
moriadny vklad 1 000 eur a za−
chováte si výšku mesačnej splát−
ky, váše splácanie sa skráti o vi−
ac ako 1 rok a vy ušetríte na cel−
kovom preplatení asi 1 800 eur.  

Príklad úspory: 
Pri hypotéke rozdiel 1 % v úroku
pri úvere 25 000 eur na 30 rokov
znamená rozdiel v mesačnej
splátke 14 eur eur. Takáto zmena
úveru, pri ktorom ušetríte ročne
168 eur, znamená pre vás úsporu
5 000 eur eur v celkovom prepla−
tení.

Preto je ideálne poradiť sa 
s nezávislým odborníkom.

Prečítajte si hlavné dôvody, 
prečo je to tak: 
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lNové CD "Flammarion" vyšlo v
polovici januára 2014, ako prebie−
hala jeho realizácia, aké sú ohlasy
a predajnosť?
P. Ďuriš: "Materiál na nový album
sme postupne skladali v priebehu
roka 2012, samozrejme bol to beh
na dlhé trate. Sme v pozícii nepro−
fesionálnej kapely, ktorej členovia
sa živia manuálnou prácou a čin−
nosť skupiny a tvorba je na rade
len vo chvíľach voľna. Popri skla−
daní vlastnej tvorby sa ešte venuje−
me aj živým vystúpeniam, koncer−
tom v rámci celého Slovenska,
tak celý proces trvá o niečo
dlhšie. V priebehu roka
2013 sme však okrem
koncertovania začali
nahrávať aj nové CD.
Stalo sa tak po neko−
nečných 4. rokoch od
posledne vydaného o−
ficiálneho albumu.
Všetko sa tak ako dote−
raz realizovalo v našom
domácom štúdiu, vrátane
konečného mixu, masteringu,
grafického spracovania obalu, atď.
Tesne pred Vianocami 2013 sme
mali album komplet hotový. Vyšiel
19. januára 2014 vo formáte ako
DigiPack CD s dátovou multisto−
pou obsahujúcou fotky a texty.
Ohlasy na "Flammarion" sú zatiaľ
veľmi fajn a tých pozitívnych len
pribúda. Samozrejme nikdy sa ne−
dá vyhovieť všetkým a trafiť sa kaž−
dému do vkusu, robíme a hráme
metalovú muziku. Aj to nie zrovna
tú najprístupnejšiu pre široké pub−
likum v tomto okrajovom hudob−
nom žánri. Nie sme teda ani zďale−
ka komerčná kapela, čo sa samoz−
rejme odráža aj na predajnosti CD.
Rozhodne nemáme predajnosť v
závratných tisícových číslach, počí−
tame to skôr na stovky. Preto aj na−
še albumy vychádzajú vždy ako li−
mitované edície v obmedzenom po−
čte.

l Prejdime na hlavnú tému roz−
hovoru. Vráťme sa ešte do minulé−
ho roku, vyhrali ste celoslovenskú
súťaž metalových kapiel s názvom
Wacken Metal Battle (Wacken
Metalový Súboj), ktorej víťazná ka−
pela dostala možnosť účinkovania
na prestížnom metalovom festivale
v nemeckom Wackene, ktorý po−
čas troch

dní každoročne
navštívi takmer 80.000 fanúšikov.
Aký bol teda Wacken 2013 pre MS?
Od začiatku súťaže, cesta, samotný
festival?

P. Ďuriš:    "Ak to mám zhrnúť od
začiatku cesty na Wacken, začnem
výberovým kolom súťaže u nás na
Slovensku, ktoré prebiehalo počas
celého roka 2012. Do súťaže sa pri−
hlásilo asi 50 kapiel z celej krajiny.
Samozrejme,  len rýdzo metalového
zamerania, (to bola podmienka!).
Odborná porota, zostavená z ľudí z
tejto branže, žurnalisti, redaktori
webportálov i muzikanti, mapovali
prihlásené kapely, ich tvorbu, čin−
nosť na scéne, koncerty, atď.
Následne ich obodovali a vybrali
12 najlepších kapiel, kde sme s MS
postúpili z 3. miesta! Semifinále už
prebiehalo ako živé koncerty, roz−

delené do dvoch skupín po 6. kapi−
el −východnej a západnej divízie.
MS bol pridelený na východnú di−
víziu, kde sme v Prešove podľa pra−
vidiel odohrali 40 minútový set a
len vlastné skladby. Hodnotilo sa
všetko, od prípravy na pódiu, cez
nazvučenie nástrojov, image, vystu−
povanie a v neposlednom rade sa−
motná hudba a koncertný prejav. Z
tejto šestice kapiel sme do finále po−
stupovali z 1. miesta! Bol to tak

trochu šok v dobrom slo−
va zmysle, nečakali

sme to. Chceli
sme v prvom

rade za−
hrať čo
najlep−
šie kon−
certy a
dostať
sa neja−

ko do fi−
nále, to bol

vtedy náš
najvyšší cieľ,

ale že to bude po−
stup z 1. miesta, to nás

fakt milo prekvapilo. 

Finále sa konalo v Bratislave.
Tam už bolo naozaj od prvého mo−
mentu cítiť, že je tu 6 najlepších
metalových zoskupení zo
Slovenska, konkurencia bola nao−
zaj veľká. Zobrali sme to však všet−
ko v kľude, chceli sme zahrať kon−
cert ako najlepšie v danej chvíli bu−
deme schopní a ide sa domov. Dali
sme si mimo koncertného klubu v
kľude pár pív...a možno aj niečo k
tomu:), samozrejme v rámci sluš−
nosti a tesne pred naším vystúpe−
ním sme sa vrátili do miesta dia−
nia a šli sme na to. Vystúpenie sme
si fakt užili a výsledok bol pre nás
ešte viac šokujúci, ako v semifinále
... Bol som vonku pohrúžený do ne−

jakej debaty o muzike, keď mi
oznámili výsledky...: "Idete na
Wacken!"

Gratulácie a iné pochvaly nema−
li konca, až sme si to všetko nejako
v tej chvíli ani neuvedomovali. Až
neskôr doma nám došlo, koľko prá−
ce nás s tým ešte čaká.
Komunikácia s agentúrami pre
festival bola dosť komplikovaná,
do poslednej chvíle sme tam neboli
vôbec uvedení ani nijako potvrde−
ní. Asi necelé dva týždne pred festi−
valom bolo konečne všetko potvrde−
né, oznámené, všetky podmienky,
podrobnosti, atď...Festival sa konal
oficiálne  1. až 3. augusta. Všetko sa
však už začínalo 31. júla. Ten dá−
tum platil aj pre naše vystúpenie.

Cestovalo sa už deň vopred, od po−
obedia cez celú noc, aby sme si sta−
čili trochu oddýchnuť po viac ako
1300 km dlhej "štreke". Wacken
Metal Battle (WMB) prebiehalo na
dvoch veľkých pódiách na strie−
dačku. Tu bolo zúčastnených 27.
kapiel z 27. štátov z celého sveta,
medzi nimi aj MS zo Slovenska.
Tiež všetko prebiehalo ako súťaž,
hlavná cena bol kontrakt s veľkým
nemeckým labelom, pôsobiacim ce−
losvetovo na trhu a poukaz na ná−
kup aparatúry a iného hudobného
vybavenia. Teraz si už presne ne−
pamätám tú sumu, o ktorú išlo, ale
na naše pomery bola vcelku zá−
vratná. Naše vystúpenie ubehlo veľmi
rýchlo. Na všetko sme mali mini−
mum času a muselo sa to striktne
dodržiavať. Organizácia festivalu
však bola výborná po všetkých
stránkach, "premakané" všetko do
detailov, registrácia, parkovanie,
stanovanie. VIP pasy fungovali
takmer všade. Ako hudobníci sme v
deň koncertu mali svoju stravova−
ciu jednotku bez obmedzenia. Mali
sme na výber z ponuky asi 6.cho−
dov, čo sme chceli a koľko sme vlá−
dali. V pozadí pri pódiách, na kto−
rých prebiehalo WMB mala každá
kapela svoj stan ako backstage,
chladničku preplnenú pivom, ener−
gy drinkmi a minerálkou... Počas
tých 15 rokov ako spolu hráme, sme
sa konečne aspoň raz cítili ako
skutočne veľká kapela:)
Samozrejme po všetkom našom u−
činkovaní sme mali aj naďalej
možnosť zostať na celom festivale
Wacken, aj v backstage priesto−
roch, kde nebola núdza stretnúť
nejednu slávnu metalovú osobnosť,
užiť si celý festival a vystúpenia
hlavných hviezd ako Deep Purple,
Alice Cooper, Motorhead,
Rammstein, Annihilator... a stovku
ďalších, na obrovských 23 a 27 met−
rov dlhých a 13 metrov vysokých
pódiách (Dĺžka je okrem ozvučova−
cích aparatúr, s nimi je to ešte plus
ďalších 9 metrov na každú stranu!
Toto sú už naozaj hviezdne pódiá.).
Za hlavným areálom bolo  obrov−
ské trhovisko (človeka už fakt večer
boleli nohy:) s rôznymi vecami od
oblečenia cez LP-CD až po bizar−
nosti rôzneho druhu a charakteru.
Celý ten fest je jeden obrovský me−
talový kolos a sviatok. 

Splnilo sa im to, o čom sa niektoré
kapely neodvážia ani len snívať

Veľkokrtíšske metalové hudobné zoskupenie Midnight Scream (ďalej len MS),  netreba zrejme podrobne
našincovi a veci znalým predstavovať, každopádne do podrobností z ich histórie sa dopátrate na rôznych
internetových metalových portáloch. Práve na nich sa, okrem iného, v ostatnej dobe dosť často skloňuje
meno tejto našej veľkokrtíšskej stálice, pôsobiacej na scéne takmer 15 rokov. V súčasnosti sa fanúšikovia
tešia z ich nového CD albumu s názvom "Flammarion". V nasledujúcich riadkoch sa však "mrkneme" aj na
účinkovanie kapely na prestížnom metalovom festivale v Nemecku − WackenOpenAir, na súčasnosť i plá−
ny MS do budúcna. Pár slov s nami prehodil zakladajúci člen MS Pali Ďuriš.

Postúpili z 1. miesta

„Chlapci, idete 
na WACKEN!“

„Prvý raz sme sa cítili
ako veľká kapela“

(Pokračovanie na str. 7)

Metalový prípitok na jedinečný úspech, zľava: Marek Jamber, Miško Černák, Pali Ďuriš,
Veronika Veve Švecová, Jarko Šajgalík, Andrej Csuday a Renato Sanda 

Midnight Scream na scéne
megafestivalu

WackenOpenAir
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Je organizovaný za neveľkým mes−
tečkom, doslova vybudovaný areál s
asfaltkami na zelenej lúke, (všeobec−
ne o parádnych nemeckých cestách
by sa dal viesť extra rozhovor), kde
sa mimo festivalu, bežne pasú kravy
a rastie obilie. Počas celého roka tá−
to oblasť žije poľnohospodárstvom a
každoročne na pár dní  sa zmení (a
to platí doslova) komplet celé mes−
tečko na  jeden z najväčších metalo−
vých festivalov v Európe. Ľudia sú
tam úplne inak naladení, jednodu−
cho tým všetkým žije domáce obyva−
teľstvo úplne bez problémov, je až ko−
mické, keď sa nám zdravili dôchod−
covia metalovým gestom paroháča
J . Z tej symbiózy mi vyplýva doko−
nalá úroveň a rešpekt na strane ná−
vštevníkov i domácich. Bolo vidieť,
že tento festival má už 24 ročnú tra−
díciu. Ostali nám nezabudnuteľné
zážitky. K tým veselším bude určite
patriť aj neskutočne studená voda v
sprchách. Každý v sprche pod ľado−
vou vodou ručal ako jeleň, ale po ce−
lom namáhavom dni takéto extra
osvieženie stálo za to. Toľko v skrat−
ke o festivale, na ktorý je  počas
troch dní od uvedenia vstupeniek na
trh vypredaných 75.000 lístkov už
rok vopred!

lUrčite to bol nezabudnuteľný zá−
žitok, na ktorý nikdy celá kapela ne−
zabudne. Po tom, ako si celý pobyt
na Wackene opísal, možno aj niekto−
rí čitatelia − priaznivci metalovej
hudby −  ľutujú, že na tomto festiva−
le vlani chýbali.  Určite ste však ne−
zaspali na vavrínoch a chcete ďalej
napredovať. Aké máte plány ako ka−
pela v blízkej, alebo aj ďalekej bud−
úcnosti?
P. Ďuriš: "Určite sa ešte raz vrátiť na
Wacken:). To však bude možné naj−
skôr až v roku 2018. Slovensko má
teraz ako krajina pauzu v súťaži
WMB a dovtedy, ktovie čo všetko sa
ešte v MS udeje. Určite sa budeme ve−
novať skladaniu skladieb a koncer−
tom, chceme zrealizovať klip.
Uvidíme, čo ďalšie život prinesie. 
Rád by som pozval našich fanúši−
kov, ale aj ostatných priaznivcov
dobrej hudby 

Pre fanúškov sme si pripravili zloso−
vateľné vstupenky o CD a rôzne
predmety s podpismi členov kapely.
Odohráme naživo komplet nový al−
bum, plus staré skladby, ktoré sme
už roky nehrali naživo. Myslím, že
kto nebude vedieť, čo s najbližším
sobotňajším večerom, tak sme pre
neho pripravili výborný tip.

lRozhodne áno, určite to bude pa−
rádna show! Držíme palce, nech
vám všetko vyjde, prajeme mnoho
priaznivcov a želáme veľa úspechov!
P. Ďuriš: "Nápodobne a ďakujem re−
dakcii POKROK v mene celého
Midnight Scream za priestor a roz−
hovor."                                 −pď−red− 
foto:  Mgr. KATARÍNA HERCHLOVÁ−

(Dokončenie zo str. 6)

19. 4. 2014 do Imperial
Klubu (Hotel Dolina) na 
krst nášho CD, kde spolu 
s nami vystúpi aj kapela
Humana etc. s Peťom

Cmorikom za mikrofónom.
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J. Ubrankovičová si pripravila
množstvo zaujímavého materiá−
lu, počnúc obrázkami, až po mo−
del, na ktorom si žiaci vyskúšali
kardiopulmonálnu resuscitá−
ciu. Ukázala im aj štýly obväzo−
vania rôznych poranení, roz−
právali sa o pravidlách 5T a ce−

lý rad postupov pri úrazoch. Jej
pútavé rozprávanie o bezpeč−
nosti správania sa na plavárni
doplnila množstvom príhod,
keď sa žiaci nesprávali podľa
pokynov a stali sa im nepríjem−
né zranenia. 
Rozprávanie neskôr nahradila

diskusia, v ktorej aj samotní žia−
ci hovorili o svojich zážitkoch
spojených s úrazmi. Po skonče−
ní besedy J. Ubrankovičová
každému žiakovi darovala ob−
väz, aby im slúžil ako varovanie
pred poranením. Na záver
môžem skonštatovať, že sa žia−

kom na plavárni nestal žiadny
úraz. Naučili sa rôzne hry vo vo−
de a hlavne sa naučili plávať a
cítili sa doslova ako ryby vo vo−
de. Ďakujeme aj milému perso−
nálu na plavárni, za ich ústreto−
vé a milé správanie, a správcovi
Jánovi Kunštárovi za poskytnu−
tie finančnej úľavy pre našich
žiakov.              Mgr. HENRIETA 

MAGDEMEOVÁ,  
ZŠ Dolné Plachtince

Milí občania, dovoľte mi ako
prednostovi Okresného úradu
vo Veľkom Krtíši, aby som vám
predstavil okresný úrad a jed−
notlivé činnosti, ktoré vykonáva
vo vzťahu k občanovi. V tomto,
aj budúcich číslach týždenníka
Pokrok, sa vám budem snažiť čo
najlepšie priblížiť okresný úrad
ako celok a potom po jeho jed−
notlivých organizačných časti−
ach − odboroch.

Okresný úrad je miestny or−
gán štátnej správy, ktorý riadi a
za jeho činnosť zodpovedá pred−
nosta. Prednostu okresného ú−
radu menuje a odvoláva vláda

SR na návrh ministra vnútra
SR. Štátnu správu, t.j. jednotlivé
činnosti okresného úradu vyko−
návajú odbory okresného úradu
ako jeho organizačné zložky na
čele s vedúcim odboru, ktorého
vymenováva prednosta okresné−
ho úradu na návrh vedúceho ú−
stredného orgánu štátnej sprá−
vy.

Okresný úrad je inštitút pred−
staviteľa vlády na území okre−
su, ktorý má za cieľ zabezpečo−
vať efektívne fungovanie verej−
nej správy smerom k občanovi a
tým aj zjednodušiť riadenie mi−
moriadnych udalostí a krízo−
vých situácií. Okresný úrad pri
výkone svojej činnosti spolupra−
cuje so všetkými úradmi, nielen
v rámci okresu a mesta ale aj
smerom ku krajským a štátnym
inštitúciám ako sú Okresné ria−
diteľstvo policajného zboru,
Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru,
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Úrad práce soci−
álnych vecí a rodiny, Mestský ú−
rad a samozrejme z náplne svo−
jej činnosti spolupracuje s obec−

nými úradmi v okrese V. Krtíš.
Zmena názvu z pôvodného
Obvodný úrad vo V. Krtíši na
Okresný úrad vo V. Krtíši na−
stala k 1.10.2013, kedy sa začali
vytvárať okresné úrady na zá−
klade reformy štátnej správy
ESOII. Bývalé špecializované

Obvodné úrady zanikli a vznik−
li ako nové odbory OÚ VK: od−
bor cestnej dopravy a pozem−
ných komunikácií, katastrálny
odbor, pozemkový a lesný odbor
a odbor starostlivosti o životné
prostredie.

Mgr. JOZEF CUPER, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš, ktorý je 

INŠTITÚT PREDSTAVITEĽA 
VLÁDY NA ÚZEMÍ OKRESU

Mgr. JOZEF CUPER, 
prednosta Okresného úradu

Veľký Krtíš 

Sídlo Okresného úradu: Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01
Veľký Krtíš (pri pošte, v budove kde odspodu sídli Sociálna
poisťovňa). Telefónne číslo prednostu Okresného úradu
V.Krtíš: 047 4817344 

Aj vďaka besede sa plavecký výcvik zaobišiel bez zranení   
Našu Základnú školu v Dolných Plachtinciach navštívila predsedníčka Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši Jarka Ubrankovičová. Jej návšteva súvisela
s plaveckým výcvikom, ktorý sme absolvovali po jej návšteve od 10. marca 2014.

Plaveckému výcviku dolnoplachtinských žiakov predchádzala zaujímavá beseda

SOCIÁLNA
POISŤOVŇA

OKRESNÝ
ÚRAD

POŠTA
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Text ku fotografiám 
na str. 9

1. Štýlová a chutná narodeninová
torta vyzerala nádherne a ešte lepšie
chutila.

2. Rozkrojila ju majiteľka Solária
Liliana Príbeli spolu s atraktívnym
hostesom Petrom.

3. Spoločná fotografia časti návštev−
níčok oslavy.

4. Milé prekvapenie pripravil v po−
dobe desiatich červených narodeni−
nových ruží majiteľke zákazník
Patrik Bizov.

5. Liliana Príbeli so zákazníčkou a
sponzorkou tomboly Ketrin
Ivaničovou.

6. Na torte si pochutili i matka s dcé−
rou Ingrid a Klaudia Ivanišové.

7. Baby v solárku mali z vypracova−
ného hostesa evidentnú radosť :−)

8. ...dobrú chuť :−)

9. Nápad pozvať na oslavu hostesa
sa vyplatil, ocenili ho všetky generá−
cie zákazníčok 

10. − 11. − 12. Dobrá nálada a úsmevy
naznačovali, že oslava sa vydarila.

13. Petrovi z pozornosti toľkých žien
poriadne vytrávilo :−)

14. − 20. − Víťazi tomboly:
14. Aneta Kokayová sa tešila z prvej
ceny, ktorou bol darčekový kôš YVES
ROCHER v hodnote 130 eur.
Venovala ho bratislavská spoloč−
nosť VH − Cosmetics.

15. Na Simonu Filipovú sa usmialo
šťastie v podobe výhry druhej tombo−
lovej ceny. Bola ňou žehlička na vla−
sy Remington od firmy ELEKTRO
ZOLO, V. Krtíš.

16. Marta Pavlovová mala dôvod na
úsmev vďaka zisku tretej ceny, pou−
kazu na fotografovanie v hodnote 50
eur, ktorý veneovala MAŇA FOTO
Veľký Krtíš.

17. Ladislav Balík si z tomboly od−
niesol oblečenie a peňaženku od spo−
ločnosti MAYO CHIX, ktorú venova−
la J. Jakabová z MISS Q Butik V.
Krtíš.

18. Ketrin Ivaničová venovala do
tomboly štýlovú uterákovú tortu, v
ktorej sa ukrývalo aj šampanské.
Cenu získala Evka Lacková.

19. Voňavou cenou do tomboly pris−
pela mäsiareň Senatori, Pavel
Csernyik, V. Krtíš. Na fotografii
Liliana Príbeli s údenými klobáska−
mi, ktoré sa chystá odovzdať víťazke
Bibiane Krnákovej.

Slniečko *** 
"Využitie našich služieb vedie k
lepšej psychickej a fyzickej kon−
dícii a pomáha naplniť cieľ, ak
máte záujem o zdravý životný
štýl. Využívanie solária pomá−
ha predchádzať stresu, resp. ho
dokáže tlmiť a oslobodzuje vás
od bežných  starostí,  čím   pris−
pieva k lepšej celkovej duševnej
pohode. Máme príjemný a vy−
školený personál, ktorý vás obs−
lúži a poradí pri výbere kozme−
tiky a správnej metóde opaľo−
vania. Novým zákazníkom po−
skytujeme podrobné základné
informácie o tom, koľkokrát a
ako dlho sa opaľovať a čo robiť,
aby si zachovali peknú opálenú

pokožku. Stálym zákazníkom
vytvárame také podmienky, aby
sa k nám s dôverou vracali a
snažíme sa do našich služieb
vnášať "dušu" v tom zmysle, aby
si u nás našli vždy niečo iné a
zaujímavé ale najmä rady ako
čo najlepšie využiť potenciál so−
lária. Napríklad upozorňujeme
na viacnásobné opaľovanie v
priebehu 24 hodín, ktoré môže
viesť k neplánovanému sčerve−
naniu pokožky − záleží samoz−
rejme od typu. Úpal je v závis−
losti na podmienkach rozpo−
znateľný po 6 až 24 hodinách.
Pred pár rokmi začala veľká
kampaň proti používaniu solá−
riu, čo sme veľmi pocítili aj my.
Bolo veľmi ťažké prezentovať
kladné účinky nielen solárneho
opaľovania ale aj opaľovaniu
na slniečku. Napriek tomuto
všetkému som sa snažila, aby
ľudia pod vplyvom negatívnej

reklamy predsa len pochopili,
že základom nášho bytia je sln−
ko a voda a ich správne využí−
vanie je pre človeka životne
dôležité." 

−  Opaľovanie okrem iného po−
máha vytvoriť ochrannú barié−
ru v našej koži pred nadmer−
ným UV žiarením. UV−B lúče,
ktoré prenikajú do kože, podpo−
rujú tvorbu melanínu. Ten ná−
sledne obklopí bunkové jadro,
aby tak ochránil našu DNA.
UV−B lúče touto cestou spôso−
bujú hrubnutie pokožky (epi−

dermis, najvrchnejšia časť ko−
že) a zabraňujú tak tomu, aby
množstvo UV žiarenia prenika−
lo neobmedzene do hlbších vrs−
tiev kože. Opaľovanie v soláriu
je rozumná príprava na slneč−
nú dovolenku. Ale musíme po−
stupovať pomaly − vždy bez úpa−
lu aspoň počas 3 − 4 týždňov. ča−
su. Postupne sa vytvorí (na zá−
klade dávkovania) prirodzený
ochranný faktor pokožky číslo 4
až 8. Odporúčané opaľovanie v
tomto období je jeden až dva−
krát týždenne, individuálne v
závislosti na type pokožky.
Správne zhnednutie by sa malo
dosahovať cielene a postupne,
najlepšie podľa dopredu pri−
praveného plánu opaľovania.
Dôležité je, aby ste vedeli, aký je
váš typ pokožky a na základe
toho je treba dodržiavať odpo−
rúčané dávky opaľovania.

Kvôli tomuto je vhodné využiť
prípravu na slniečko v soláriu,
ktoré poskytuje kontrolované o−
pálenie, čo pripraví pokožku na
prvé letné slnenie. Mám skúse−
nosti, že výrobcovia propagujú
čím ďalej tým viac prípravky s
čoraz vyšším ochranným fakto−
rom, ktoré však podľa mňa
pôsobia negatívne na pokožku,
lebo ich účinok nie je pre nás
prirodzený. Týmto spôsobujeme
našej pokožke, že jej odbúrava−
me prirodzenú ochrannú
schopnosť a stretávam sa s tým,
že ľudia majú slnečnú alergiu,
ktorú však ja považujem vo väč−
šine prípadov skôr za reakciu
na používanie chémie s kombi−
náciou s opaľovaním na slnku.
Týka sa to najmä klientiek s cit−
livou  pokožkou, ktorým ale aj
ostatným, radím, aby sa miesto
používania vysokých faktorov
skôr dôkladne pripravovali na
slnenie. Prvé by napríklad mali
absolvovať natreté nízkym fak−
torom a pokožku zvykali na po−
byt na slniečku v intervaloch.
Toto je podľa mňa vhodné aj
pre deti. Čo sa týka kozmetiky a
dĺžky slnenia rada poradím
každému individuálne."  

− Niektoré lieky môžu vyvolať
fotoalergickú reakciu (negatív−
na reakcia pokožky akou je na−
príklad sčervenanie). Medzi
najznámejšie lieky spôsobujúce
fotoalergickú reakciu patria:
psychofarmaká, antibiotiká,
antidepresíva, antihistaminiká
ale aj rastlinné prípravky ako
napríklad ľubovník bodkova−
ný. Opaľovať v soláriu sa neod−
porúča ani osobám s typom č. 1
(biela pleť, modré oči, prirodze−
né vlasy do červena). Ani deti by
sa nemali opaľovať v soláriách,
lebo u nich nie je ešte dostatoč−
ne vytvorená schopnosť obrany
kože pred UV žiarením. Mladí
ľudia by teda mali začať s opa−
ľovaním najskôr v puberte, po
dôkladnom a odbornom vysvet−
lení všetkých pozitív a negatív.
Pre starších ľudí atraktívna 

(Pokračovanie na str. 11)

Sami na vlastnej koži, ale aj duši, sme sa v ostatných mesiacoch presvedčili, ako negatívSami na vlastnej koži, ale aj duši, sme sa v ostatných mesiacoch presvedčili, ako negatív−−
ne na nás vplýva nedostatok slnečného žiarenia. Tvorba vitamínu D pomocou slnka i dobne na nás vplýva nedostatok slnečného žiarenia. Tvorba vitamínu D pomocou slnka i dob−−
rá nálada, ktorú v nás vytvárajú slnečné lúče − to všetko potrebujeme ku správnemu funrá nálada, ktorú v nás vytvárajú slnečné lúče − to všetko potrebujeme ku správnemu fun−−
govaniu nášho organizmu. Čiastočnú náhradu za "služby" nášho slnka nám poskytujú solágovaniu nášho organizmu. Čiastočnú náhradu za "služby" nášho slnka nám poskytujú solá−−
ria. Jedným z nich je už desať rokov fungujúce Solárne štúdio Lilien na SNP vo Veľkomria. Jedným z nich je už desať rokov fungujúce Solárne štúdio Lilien na SNP vo Veľkom
Krtíši. Okrem bežných služieb, ktoré solária poskytujú, vám tu ponúkajú poradenstvo v staKrtíši. Okrem bežných služieb, ktoré solária poskytujú, vám tu ponúkajú poradenstvo v sta−−
rostlivosti o pokožku pri občerstvení, poradenstvo kozmetiky Yves Rocher, kolagénové terostlivosti o pokožku pri občerstvení, poradenstvo kozmetiky Yves Rocher, kolagénové te−−
rapie. Počas desaťročného pôsobenie solária jeho majiteľka Liliana Príbeli pozorne sledorapie. Počas desaťročného pôsobenie solária jeho majiteľka Liliana Príbeli pozorne sledo−−
vala najnovšie trendy v oblasti svojho podnikania a vždy vybrala pre svoje zákazníčky lenvala najnovšie trendy v oblasti svojho podnikania a vždy vybrala pre svoje zákazníčky len
tie najkvalitnejšie zariadenia a produkty, aby sa v jej soláriu cítili ako v príjemnom domátie najkvalitnejšie zariadenia a produkty, aby sa v jej soláriu cítili ako v príjemnom domá−−
com prostredí. Rozhovor s ňou o Soláriu Lilien začala jeho majiteľka svojou víziou ďalej pocom prostredí. Rozhovor s ňou o Soláriu Lilien začala jeho majiteľka svojou víziou ďalej po−−
skytovať svojim stálym ale aj novým zákazníkom čo najkvalitnejšie služby v nastúpenomskytovať svojim stálym ale aj novým zákazníkom čo najkvalitnejšie služby v nastúpenom
trende. trende. 

* Prichádza obdobie dovole−
niek, je potrebné, aby sme sa
na skutočné slnko pripravili
pod umelým? 

* V ktorých prípadoch by si
mali vaši zákazníci solárium
odoprieť? Je solárium vhodné
pre deti a starších ľudí? 

Solárium je vybavené špičkovými zariadeniami. Zákazníci
majú k dispozícii ležaté o stojace (foto str. 11) solárium
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(Dokončenie zo str. 10)
hnedá farba pokožky často ne−

má taký veľký význam, ako pre
mladšie ročníky. Skôr narodení
sa môžu skôr tešiť z pozitívnych
účinkov UV žiarenia napríklad
pri reumatických ťažkostiach
ako aj pri podpore vytvorenie do−
statočného množstva vitamínu
D, aby zabránili postupovaniu
osteoporózy. Po absolvovaní so−
lária sa môžu objektívne cítiť vi−
tálnejšie a pociťovať väčšiu ra−
dosť zo života.

Pigmentácia našej kože sa vy−
tvára v jej navrchnejšej vrstve −
pokožke (epidermis). Pokožka
každých 28 až 30 dní obnovuje
všetky svoje bunky. Bunky, ktoré
sa nachádzajú vo vnútorných
vrstvách pokožky sa delia a pu−
tujú k jej povrchu. Tam pomaly
odumierajú a odlupujú sa.
Hnedú farbu si môžete udržať o−
pakovanými pobytmi v soláriu
alebo na slnku a "poistiť" použi−
tím kvalitnej kozmetiky.
Napriek správnemu slneniu a
dodržaniu solárneho režimu sa
na našom tele nachádzajú mies−
ta, kde sa v koži nachádza menej
pigmentových buniek, napríklad
v podpaží. Iné miesta − ako na−
príklad tvár, majú hrubšiu ro−
hovitú vrstvu a tým hnednú po−
malšie. Keďže tvár je vystavená
slnečnému svetlu viac−menej celý
rok, čím slúži táto rohovitá vrst−
va ako ochrana pred UV−B žia−
rením.

−  Pri opaľovaní v soláriu je pou−
žité podobné spektrum, aké je ob−
siahnuté aj v prirodzenom
slnečnom svetle. Na rozdiel od
prirodzeného slnečného svetla je
však v soláriu možné opaľovanie
presne podľa typu pokožky, s
kontrolovanou dĺžkou a intenzi−
tou opaľovania. V prirodzenom
slnečnom svetle sa intenzita žia−
renia stále mení. Zloženie svetla
v soláriu je ale stále rovnaké.
Rovnaké je však to, že pred opa−
ľovaním by sme sa mali odlíčiť −
odstrániť kozmetiku. Krémy s o−
chranným faktorom proti slneč−
nému žiareniu v soláriách nie sú
vhodné. Správnym ošetrením po
slnení je použitie mlieka po opa−
ľovaní. Dosť často počúvam o−
tázku, či medzi opaľovaním a
sprchovaním netreba mať aspoň
dvojhodinovú prestávku. Pokiaľ
máte strach, že si svoju novo na−
dobudnutú hnedú farbu zmyjete,
môžeme vás upokojiť − to sa sa−
mozrejme nestane. Sprchovanie
po opaľovaní teda nie je žiaden
problém. Naopak, po pobyte v ko−

lagenáriu a v zelenom svetle je
žiarenie intenzívnejšie, liečivej−
šie a jeho pozitívne účinky do−
znievajú ešte nejaký čas po poby−
te u nás. So sprchovaním po ich
využití by preto bolo vhodné po−
čkať pol až jednu hodinu."

−  Základný rozdiel medzi nimi
je, že v ležatom soláriu sa použí−
vajú väčšinou 160 wattové a v
stojatom 180 wattové lampy. Istú
rolu pri opaľovaní hrá aj počet a
dĺžka trubíc. Ďalším rozdielom
je to, či pri opaľovaní ležíte ale−
bo stojíte. V soláriách na státie
sa používajú zväčša 180 wattové
lampy, takže 90 percent solárií, v
ktorých sa opaľuje postojačky,
sú určené na rýchlejšie opálenie.
V soláriách, kde sa leží, by sa člo−
vek mal občas trochu pohnúť.
Nemusí sa rovno otáčať, treba
však dvihnúť ruky, aby bol opá−
lený aj pod pazuchami a preni−
esť tlak z troch bodov − kostrče a
oboch lopatiek. Na týchto mies−
tach môžu vzniknúť svetlé mies−
ta, lebo je na ne vyvíjaný tlak, ne−
prekrvujú sa, a teda ani neopa−
ľujú. V soláriách na státie (verti−
kálnych) sa opaľuje rovnako te−
lo i tvár, pričom tvár sa opaľuje
oveľa problematickejšie, keďže
pokožka na nej je vystavovaná
poveternostným podmienkam a
je odolnejšia. V horizontálnych
soláriách (kde ležíte) je v oblasti
tváre vyššia intenzita. Ja by som
odporúčala pri opakovanom sl−
není striedať tieto dva druhy so−
lárií, dá sa jednoducho povedať,
že sa dopĺňajú.  
Čo sa týka kolagénovej terapie,

jej základnou myšlienkou je o−
mladzovanie pokožky s dosiah−
nutím dlhšieho efektu. Vrásky sú
dôsledkom starnutia pokožky,
ktoré spôsobuje hrubosť a su−
chosť pokožky, v dôsledku čoho
ťažšie dochádza k obnove
buniek. Zložka dermis je menej
pevná vzhľadom na zníženie ko−
lagénu a elastínu, neúčinnú kož−
nú cirkuláciu s nedostatočným
rozvrstvením kožných vrstiev.
Kolagén, fibrózny proteín, je pri−
márnou podporou pokožky.
Dodáva pokožke pevnosť a pruž−
nosť, takisto ako aj podstatnú
schopnosť zadržiavať vlhkosť a
tvorí približne 90% objemu po−
kožky. Kolagén je tvorený fibrob−
lastami, bunkami spojivového
tkaniva, nevyhnutnými bunka−
mi spojivového tkaniva. V prie−

behu rokov fyziologické uklada−
nie kolagénu sa znižuje, a ná−
sledkom toho je strata pevnosti
pokožky. Vo veku približne 40−45
rokov sa "stratum corneum"
(horná vrstva) pokožky zhusťuje,
zatiaľ čo dermis sa stáva po−
stupne tenšou. Dôvodom, prečo
sa tak deje, je vlastne to, že kola−
gén, podporujúci fungovanie, sa
postupne znižuje a práve tomuto
procesu zabraňuje kolagenote−
rapia.

− Samozrejme, že dávame veľký
pozor, aby naši klienti neskĺzli
do tejto neželanej pozície.
Všeobecne sa vie, že ide o psy−
chickú poruchu, pri ktorej si člo−
vek namýšľa, že jeho pokožka je
veľmi bledá, a preto sa neustále
vystavuje slnečnému žiareniu,
často až do úplného spálenia.
Prehnané opaľovanie môže po−
kožku vážne poškodiť. Pri honbe
za hnedou pokožkou takto po−
stihnutí ľudia sa až pričasto o−
paľujú v soláriách, kde sa ich bi−
ela a "nezaujímavá" pokožka
mení za pár minút na tmavšiu.
Majú totiž strach, že keď slnenie
jedenkrát vynechajú, tak zbled−
nú a budú vyzerať neatraktívne.
Jedinou liečbou tanorexie je psy−
choterapia, ale zvyčajne ju väč−
šina tanorektikov odmieta, pre−
tože si závislosť na opaľovaní
vôbec nepripúšťa. K tejto situácii
by nemalo dôjsť, preto sa snaží−
me usmerňovať ľudí, ako sa

majú starať o svoju pokožku,
aby zostala nielen opálená ale aj
kvalitná a tým  samozrejme aj a−
traktívna.

− Naďalej  sa budeme snažiť aj
napriek všetkým negatívnym vy−
jadreniam o opaľovaní v solári−
ách ako aj samotnom slnku, pre−
zentovať aj pozitívny vplyv slne−
nia nielen na pokožku ale na ce−
lý organizmus. Svetlo a najmä
slnečné žiarenie či je už skutočné
alebo to v soláriu v ľuďoch vyvo−
láva pocity šťastia spokojnosti,
čo je veľmi dôležité, aby sme ve−
deli zvládať všetky náročné úlo−
hy, ktoré na nás kladie naša do−
ba a ešte pri tom môžeme vyzerať
atraktívne a mlado.  

Vydarená párty − akcia na solárium,
výborná torta a sexy hostes...

Pri príležitosti 10. výročia LILIEN SOLÁRIUM pripravilo pre svo−
jich návštevníkov poďakovanie za ich dôveru v podobe veľkej naro−
deninovej párty. Uskutočnila sa v piatok 28. 3.  a  počas nej, okrem
iného, platila akcia − 50% zľava na všetky solária ako aj na krém do
solárka. Zákazníci (vo väčšej miere nežnejšieho pohlavia), ktorí na
párty prišli, sa okrem spomínanej akcie, mohli pokochať krásnou
tortou, tú však zatienilo vypracované telo hostesa Petra, ktorého
prítomnosť si dievčatá pochvaľovali a bol spestrením celej párty.
„Od takejto obsluhy bola torta ešte o čosi chutnejšia“ − nechala sa po−
čuť jedna z návštevníčok. Po občerstvení nasledovalo žrebovanie
tomboly so super cenami (jej víťazi sú na fotografiách na str. 9).
Liliana Príbeli: „Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým
svojim zákazníkom. Som šťastná, že využívajú služby nášho solária
a vďaka nim sme mohli zorganizovať túto úžasnú narodeninovú
párty. Osobitná vďaka patrí sponzorom  za ich hodnotné ceny tom−
boly. Ďakujem spoločnosti VH − Cosmetics z Bratislavy, firme
ELEKTRO ZOLO V. Krtíš, fotoateliéru MAŇA FOTO, V. Krtíš, Janke
Jakabovej z MISS Q Butik V.Krtíš, ďalej darčekovému obchodu ma−
jiteľky Ketrin Ivaničovej, mäsiarni Senatori V. Krtíš a jej majiteľovi
Pavlovi Csernyikovi. Veľmi si ich podporu cením, keďže v dnešnej
ťažkej dobe je nezištná pomoc malým podnikateľom v podobe spon−
zorstva čím ďalej tým viac vzácnejšia.“

Najnovšie akcie a ďalšie aktuálne informácie o našom soláriu nájdete na stránke: www.solarium−lilien.sk a na facebooku. 
Adresa: SNP 6, Veľký Krtíš, 0905 634 932, 047 48 317 62

* Dá sa v skratke vysvetliť, aký
je základný rozdiel medzi opa−
ľovaním na slnku a v soláriu? 

* Vo vašom soláriu ponúkate
dva druhy základných solárií −
vertikálne a horizontálne.
Kedy a ktoré je vhodné použiť.
Vieme, že už tretí rok ponúka−
te aj kolagénové terapie, v čom
spočívajú?   * Všetko, čo v človeku vyvoláva

príjemné pocity, sa môže vy−
tvoriť návyk. Rovnako je to aj
so slnením. Vysvetľujete svojim
zákazníkom riziká, ktoré so se−
bou môže priniesť táto závis−
losť, ktorá má svoje pomenova−
nie − tanorexia? 

* Čo by ste si spolu s Vašimi zá−
kazníkmi zaželali do budúcej
desiatky rokov?  
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Silnejšie, intenzívnejšie, ale o
to ľahšie, bude tieto dni zvlá−
dať ženská časť znamenia.
Ženy sa popasujú s nervozi−
tou svojich polovičiek a hlav−
ne s dusnou atmosférou na
pracovisku. Budete práve tie,
ktoré každú vec odľahčia a

dusno rozkrájajú do stratena. Muži by mali
splniť všetky sľuby a resty, čo svojmu okoliu da−
li, čo budú časovo aj vnútorne zvládať dosť ťaž−
ko. Do popredia pôjde hlavne manuálna zruč−
nosť, čo sa prejaví aj v smere domáceho kutil−
stva, či vŕtaní sa v motoroch áut alebo v mo−
torkách. Nezadaným sa črtá milostná, silná,
intenzívna avantúra… nuž, kto vie? Možno sa
z toho vykľuje aj niečo viac. V prípade, že sa cí−
tite osamelí a na avantúry nemáte chuť, riešte
to cestovaním.

Zaváňa to konfliktami, samoz−
rejme, v práci. Akosi sa to tam
stupňuje. Keď sa vám podarí
vysporiadať s touto záležitos−
ťou, príde na rad súkromie, kde
budete prekvapení samými do−
brými záležitosťami, ktoré sa
pre vás v univerze pripravujú.
Priamo do očí vám bude kla−
mať jeden člen rodiny a bude sa vás snažiť
„pretiahnuť“ na svoju stranu s tým, že od vás
niečo potrebuje. Ak to nebudú peniaze, bude to
niečo hmotné. Je len na vás, do akej miery sa
necháte obmäkčiť. Frustráciu zo stagnácie,
ktorá bude na vás doliehať ešte pred víken−
dom, napravia milé a láskavé slová od ľudí,
ktorých milujete. Zistíte, akú dôležitú úlohu v
ich životoch zohrávate a to vás nakopne a po−
sunie o poriadny kus vpred.

Tak nič prevratné sa u vás
diať nebude, skôr budete
dňami lenivo prechádzať,
pričom aj samotné preklada−
nie z nohy na nohu bude vy−
žadovať patričnú námahu.
Nikam sa nebudete poná−
hľať a na všetko budete mať
more času. Vaša „komót−
nosť“ bude poriadne vytáčať

okolie, všetci navôkol fungujú strategicky ako
v mravenisku, iba vy sa nechcete zaradiť. O
rozprúdenie energie a nakopnutie sa postará
správa, ktorá k vám doletí rýchlosťou blesku
už v druhej polovici týždňa, víkend zasvätíte a−
kémusi vzdelávaniu a napredovaniu svojho
duchovného ja. 

Väčší pozor by ste si mali dá−
vať na zdravie, prípadná dlho−
dobejšia absencia v práci by
narobila poriadny škrt kole−
gom a všetkým, na koho má va−
ša práca vplyv. Už v úvode
týždňa vás prekvapia menšie a
milšie zmeny, ktoré potrebujete
k tomu, aby ste sa viac začali presadzovať tam,
kde ste mlčali. Rozviazanie jazyka pôjde len k
vášmu prospechu. Veľkú radosť vám spraví ne−
jaké menšie dieťa v rodine alebo medzi zná−
mymi, pri ktorom pookrejete a poriadne sa od−
viažete a pobavíte. Vo vzťahu nastanú nečaka−
né, ale o to príjemnejšie obraty, ktoré sa posta−
rajú o váš celotýždenný úsmev. Pozor na
cestách (rýchlosť) v prípade nepriazni počasia
ako aj v obytných zónach.

Vy sa môžete usmievať na
všetky strany a smery. Tento
týždeň vám praje všetko a vo
všetkom. Či už sú to samotné
vzťahy, práca alebo zdravie.
Tiež financie máte podpore−
né, takže u vás nejaká stopka
alebo brzda po tieto dni ne−
platí. Cestujte, obchodujte,

pracujte a milujte. Dokonca sa vám rysuje aj
lepšia pracovná pozícia, no iba ak o ňu stojíte.
Jediné, čo vás hodí do smútku, je postoj ženy,
ktorá na vás zaútočí slovne. Za jej výstupom sa
bude ukrývať žiarlivosť, lepšie povedané to, že
jej nevenujete toľko pozornosti a času, ako od
vás očakáva, preto na seba upozorní týmto ne−
taktným spôsobom. Zelenú majú aj zásnuby, či
stanovenie termínov svadieb. 

Úvod týždňa bude náročnejší,
ten sa však veľmi rýchlo prek−
lenie k jeho krajšej časti. Viac
vás potrápia problémy a sta−
rosti vašich priateľov, zná−
mych, ako aj rodinných prí−
slušníkov. V tomto prípade si
dávajte väčší pozor na to, čo
poviete na adresu osoby, ktorá
nie je prítomná. Lepšie povedané, „bacha“ na
ohováračky, lebo človek, ktorého sa budú týkať,
sa to dozvie a nechá vám to poriadne „vyžrať“.
O niečo väčšiu pozornosť venujte svojmu part−
nerstvu, kde sa schyľuje ku konfrontácii a mož−
nému, nezmyselnému konfliktu, ktorý naozaj
nie je potrebný. Pohltia vás práce okolo domu,
ktorý si budete viac zveľaďovať a tešiť sa z kaž−
dého posunu vpred. 

Peniaze, ktoré vás trápia a kto−
rých nedostatok pociťujete,
prídu k vám až koncom týžd−
ňa. Vašou „záludnou“ záleži−
tosťou bude rozhodnutie, ktoré
sa bude týkať samotného živo−
ta a životného postoja.
Vyberiete si morálku alebo po−

vrchnosť? Do toho, čo si vyberiete, budete sta−
točne ťahaní o dušu spasenú. Je len na vás,
kam skĺznete. Jediné, čo vám môžem povedať s
istotou je, že pokušenie bude poriadne veľké a
zaodeté v tej najkrajšej forme. Až ku koncu
týždňa sa vaše srdce aj myseľ upokoja, o čo sa
pričiní veľmi príjemná správa podčiarknutá
rozhodnutím, ktoré sa bude týkať jedine vás. 

Hádky, rozchody a „akože“
postrašenie rozvodom, toto
všetko sa vám zomelie na
partnerskej úrovni. Nesústreďte
sa na to, akože zlé a zbytočne
nerobte z komára oslíka. Tu
vám pomôže práca, teda spo−
ločná práca a záujmy, pri kto−
rých nebudete mať čas hľadať, rýpať a vyťa−
hovať akékoľvek nedostatky toho druhého na
svetlo sveta. Radšej sa zamerajte na chod a
fungovanie domácnosti, kde to ide dolu vo−
dou a chýba tam akákoľvek systematickosť.
Stále riešite len peniaze, peniaze a ešte raz
peniaze, poukazujete na tých, ktorí podľa
vás oplývajú hojnosťou. No, milé Panny, ta−
diaľto cesta nevedie, radšej začnite ďakovať
za všetko, čo máte, inak aj o to „málo“ môžete
prísť, hoci len na krátky čas. 

Po dohode s partnerom si zo−
beriete niekoľko dní voľna a
spolu utečiete na menší výlet.
Zašijete sa do súkromia, ktoré
si budete vychutnávať hádam
každou bunkou tela. Budete
chcieť byť pre okolitý svet ne−
viditeľnými, čo sa vám aj po−
darí. Zo snívania vás však vy−

trhnú pracovné záležitosti prepojené na finan−
cie a investovanie. Zamrznutosť v práci sa blí−
ži ku koncu a znovu sa vám otvárajú možnos−
ti na úspech. Viac by ste sa mali zamerať na
svoju životosprávu, ktorá vám robí v tele akúsi
„paseku“ na úrovni energie, trávenia a samot−
ného pocitu pohody. Víkend bude rovnako sl−
nečný ako obloha a vy sa rozhodnete pre väč−
šie rodinné stretnutie. Podporená bude naďa−
lej komunikácia, pri ktorej by ste mali nechať
razantnosť bokom.

Vami v prvom rade zamá−
vajú vzťahy. Cítite sa zatlače−
ní do kúta a máte pocit, že o−
pačné pohlavie vám ani tro−
chu nerozumie. Je to v tom, že
ste zo seba vo svojom vnútri
spravili obeť. Vylezte späť na−
vonok do plnej krásy a ne−
chajte sa znovu vábiť farebným perím opač−
ných pohlaví. Táto pozícia(zakríknutosť) vám
ani trochu nepristane. Vy ste predsa hviezdy,
ktoré žiaria za každých okolností, tak prečo to
pod pseudotrápením (akože) meniť? V práci
budete pokrivkávať, čo sa odrazí aj na vašich
výkonoch, nenakladajte si toho viac, inak úpl−
ne pohoríte. Tempo zrýchlite až v priebehu bu−
dúceho týždňa.

Nebite sa so životom, ani so si−
tuáciami, ktoré vám prinesie.
Čím viac sa budete vzpierať
prirodzenému chodu a bude−
te sa snažiť všetko „násilne“
zmeniť o to viac sa budete cí−
tiť stratení. Voľne plynúce
dni prijímajte s tým, čo vám

prinesú. Dajte si pozor na peniaze a prípadné
okradnutie pod zámienkou požičania a pod. V
práci ste pevne zastabilizovaní, čo je fajn, iba
viac povinností príde, keď to budete najmenej
čakať a budete si myslieť, že si na pár dní vy−
fúknete. Vychutnávajte si slnko a teplo vo svo−
jich záhradách alebo v prírode, získate veľa
dobrej a pozitívnej energie a to aj do zásoby. 

Vaše správanie je úplne roz−
poruplné – jedno hovoríte a
druhé konáte. Idete tým iba
sami proti sebe a okolie už len
nechápavo krúti hlavami.
Energeticky si v tomto čase, a
aj svojím správaním, budete
ľudí iba odpudzovať, preto si
nájdite akú – takú mieru, aby
ste to spracovali len na vnútornej úrovni a nie
tak, aby to zasahovalo ľudí okolo vás. Áno, cí−
tite to správne, je potrebné, aby ste sa posunuli
vpred a neživili v sebe nefunkčnú minulosť,
spomienky, výčitky, spomienkové veci (darče−
ky). Toto všetko hoďte do roviny minulosti, za
ktorou ste už dávnejšie zavreli dvere, preto sa
zbytočne netýrajte. Unikajú vám totižto pod−
statné veci, v ktorých by ste mohli nájsť iskru,
ktorá vás privedie k novej a podotýkam,  plno−
hodnotnej láske. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Nachádza sa na adrese Mierová 1, Veľký Krtíš.
POSKYTUJEME PRÁVNE SLUŽBY 

VO VŠETKÝCH OBOROCH PRÁVA.

Oznamujeme Vám, že dňa 3. 3. 2014 
bola otvorená novovytvorená 

Advokátska kancelária 
JUDr. Zuzany Šimovej

Telefonický kontakt:  0915 875 198

Krby, komíny, solárne systémy.

PREDAJ  − MONTÁŽ − SERVIS
Inf. 0915 825 364  BEŤO

KKOMPLETNÉOMPLETNÉ VYKUROVACIEVYKUROVACIE

SYSTÉMYSYSTÉMY NANA DREVODREVO, , PELETKYPELETKY, , PLYNPLYN

4,00

3,00

0905 808 616, 
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
POŽIČKA

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

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

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

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

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, Veľký Krtíš 

obchodného, občianskeho,
pracovného, rodinného, 
správneho a rodinného  

tieto služby: 
lZastupovanie vo veciach 
ochrany spotrebiteľa 
lprávne poradenstvo 
lzastupovanie pred súdom 
lvypracovanie zmlúv, 
právnych podaní a vymáhanie
pohľadávok a iné. 
m 0908 925 291, 047 38 11 492,

danazlnkova@stonline.sk

lPri kúpe, predaji a prenájme  
nehnuteľností, 
ladministratívne služby − 
vypracovanie zmlúv a žiadostí, 
návrhy na prejednanie 
dedičského konania, 
lpotvrdenie o trhovej cene a iné.

Katarína Sarvašová, 
m 0908 787 713, 

sarvasova.katarina@gmail.com,
Soňa Sarvašová 0904 829 389,

sona.sarvasova@gmail.com

Advokátka 
Mgr. Dana Žlnková 

ponúka v oblastiach práva:  

S+K realitná kancelária
− realitné služby 

a odborné poradenstvo:
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LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

pondelok − piatok 16.00 −  20.00
h., sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −

12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Služby lekární −APRÍL 
Dr. Max: 1, 7, 19, 20, 25.
Panacea: 2, 8, 14, 26, 27, 
Aqua viva: 3, 9, 15, 21.

Biely lev: 4, 10, 16, 22, 28, 
Čierny orol: 5, 6, 11, 17, 23, 29.
Belladonna: 12, 13, 18, 24, 30.

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

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

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

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne 

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

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

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

Z nášho okresu v nej hrali 4
mužstvá, z ktorých sa najlepšie
umiestnilo mužstvo ŠKST V.
Krtíš A na 3. mieste. Hneď za ni−
mi skončili hráči Balogu nad
Ipľom. Siedma priečka patrí M.
Čalomiji a na 8. mieste skončili
Želovce A. V jarnej časti sa dari−
lo najmä Veľkokrtíšanom, ktorí
iba raz prehrali, aj to tesne s ví−
ťazom súťaže. O lepšie postave−
nie v tabuľke sa pripravili hor−
ším začiatkom v jesennej časti.
Oblastná liga pokračuje nad−
stavbou, kde sa stretávajú prvé
4 mužstvá z výhodnej a západ−
nej skupiny. Svojej účasti v nad−
stavbe sa vzdal ŠKST V. Krtíš A
a nahradili ich hráči Lučenec−
Kalinovo D. V prvom vyraďova−
com kole sa z našej skupiny po−
darilo zvíťaziť nad svojimi sú−
permi Málincu i STK
LCKalinovo C, kým Balog nad
Ipľom i STK Lučenec−Kalinovo
D, svoje zápasy prehrali.
Odvetné zápasy prvého kola
nadstavby dopadli pre mužstvá
zo skupiny Západ ešte horšie.
Všetky prehrali a do semifinále
postúpili iba mužstvá zo skupi−
ny Východ. Najdramatickejší
bol duel medzi  mužstvami STK
Lučenec−Kalinovo C a Revúca
–Tisovec B. Obe mužstvá vyhra−
li domáce zápasy pomerom 12:6
a tak pri rovnosti vyhratých zá−
pasov rozhodol o postupe
Revúcej jeden set (72:71). O ví−
ťaza IV. ligy oblasti R. Sobota,
Lučenec a V. Krtíš i o možnosť
postupu do III. ligy, tak budú
hrať iba celky zo skupiny
Východ.   Skončila sa aj okresná
liga, kde v tabuľke na prvom
mieste sa umiestnila Dolinka a
obhájila tak vlaňajšie prven−
stvo. Za ňou s rovnakým po−
čtom bodov skončili M. Kameň
a V. Krtíš B. O 2. mieste ŠKST
rozhodol lepší pomer setov zo
vzájomných zápasoch. Na štvr−
tom mieste skončili hráči
Sečianok a na 5. mieste Želovce
„B“. Pôvodne plánovanú nad−
stavbu vedenie súťaže zrušilo aj
kvôli nedostatku času i kvôli
kolízií termínov a povinnosti−
am hráčov jednotlivých mužsti−
ev. 

Výsledky IV. liga18. kolo: 
n TJ Malá Čalomija −  STK
Lučenec−Kalinovo D  5 : 13;
n ŠKST V. Krtíš  A − Victoria Že−
lovce A  15 : 3

n STK Lučenec−KalinovoF −
STK Lučenec−Kalinovo E 7 : 11 
n Fiľakovo A − J. Málinec   1: 17;

Tabuľka:  
Výsledky −  nadstavba 

IV. ligy, osemfinále  
n R. Sobota C − STK Lučenec−
Kalinovo D  13 : 5; 15:3
nŠKP R. Sobota A − Ipeľ Balog
nad Ipľom  16 : 2; 11:7
n STK Lučenec−Kalinovo C − 
nRevúca −Tisovec B  12 : 6; 6:12
n Jednota Málinec − Gemerské
Dechtáre  10 : 8; 4:14.

Výsledky V. liga, dohrávky:
n Inter Dolinka  − Victoria Že−
lovce B 15 : 3; body Dolinka: A.
Radosz, Zs. Rados a Papp po 4/0,
Nagy 2/2, štvorhry Nagy, Papp
1/0, Rados, Rados 0/1; body Že−
lovce: K. Kalmár 1/3, P. Rég 0/4,
M. Rég 1/3, Račák 0/4, štvorhry
Kalmár, P. Rég 0/1, Račák, M.
Rég 1/0;
n Slovan M. Kameň − Inter
Dolinka   9 : 9; body M. Kameňa:
Mráz 2/2, Fekete 2/2, Knápek
2/2, Vámos 3/1, štvorhry Mráz,
Fekete 0/1, Vámos, Knápek 0/1;
body Dolinka:  A. Radosz 4/0,
Zs. Rados 2/2, Papp 0/4, F. Dobos
3/1, štvorhry Dobos, Papp 1/0,
Rados, Rados 1/0
n TJ Sečianky − Victoria Želov−
ce B  13 : 5; body Sečianky:
Bodzsár 4/0, Gergely 4/0, Górasz
1/3, Zőllei 2/2, štvorhry  Bodzsár,
Zőllei 1/0, Gergely, Górasz 1/0;
body Želovce: K. Kalmár 2/2,  P.
Rég 1/3, M. Rég 2/2, Račák 0/4,
štvorhry Kalmár, Račák 0/1,  P.
Rég, M. Rég 0/1;

−P. GAŠPAROVIČ− 

Konečná tabuľka V. ligy: 

Stolnotenisti skončili 
základnú časť súťaží

Oblastná IV. Liga v stolnom tenise skupina Západ,  kde hrajú muž−
stvá z okresov V. Krtíš, Lučenec a Poltár, skončila základnú časť
ročníka 2013/2014 18. kolom. 

ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
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Spolu s JUDr. Katarínou
Racskovou, členkou ZO ÚNSS
Lučenec, sme deťom priblížili
problematiku Braillovho pís−
ma, zvukových kníh a ako vyu−
žívajú IT technológie pri získa−
vaní informácií ľudia so zrako−
vým postihnutím.
Ďakujeme Hontiansko − novo−

hradskej knižnici, Anne

Kubániovej za možnosť priblížiť
problematiku osôb so zrako−
vým postihnutím. Ďakujeme aj
žiakom 3. B triedy zo ZŠ Nám.
Škultétyho a  učiteľke Mgr.
Zuzke Bartošovej za ich milý zá−
ujem a úžasnú aktivitu.

RENATA OLÁHOVÁ
Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska

Marec bol mesiacom knihy aj pre zrakovo postihnutých
Už niekoľko rokov v marci organizuje ZO Lučenec v spolu−
práci s Krajským strediskom ÚNSS a s Novohradskou kniž−
nicou Lučenec besedy o tom, ako čítajú knihy ľudia so zra−
kovým postihnutím. Túto dobrú tradíciu sa snažíme presú−
vať do ďalších knižníc v rámci Banskobystrického kraja. Svoju pre−
miéru sme mali 4.3.2014 v Hontiansko − novohradskej kniž−
nici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Vo veľkokrtíšskej knižnici zástupcovia Únie nevidiacich deťom
priblížili problematiku Braillovho písma, zvukových kníh a ako vyu−
žívajú IT technológie pri získavaní informácií ľudia so zrakovým
postihnutím

Tretiaci z II. ZŠ vo Veľkom Krtíši prejavili o túto problematiku 
veľký záujem a do prezentácie sa aktívne zapájali

Jej prvým stupňom sú regio−
nálne výstavy. Vo Veľkom Krtíši
to bola na jeseň minulého roka
výstava "Výtvarný salón 2013",
na ktorej sa verejnosti  predsta−
vilo 16 autorov z nášho okresu.

Štyria z nich sa v marci tohto ro−
ku zapojili do krajského kola
súťažnej výstavy Výtvarné
spektrum 2014 v Banskej
Bystrici. V silnej konkurencii 48
autorov so 105 prácami naši vý−

tvarníci nesklamali, z 9 udele−
ných cien putovali dve priamo
do Veľkého Krtíša. Odborná po−
rota na čele s doc. PaedDr.
Jaroslavom Uhlom, ArtD. udeli−
la cenu Mgr. Martinovi Sitárovi

za kresbu Architektúra a cenu
Pavlovi Rebrošovi za plastiku z
dreva pod názvom Totem. Sú to
obdivuhodné diela dosahujúce
požadovanú umeleckú hodno−
tu. Krajskú výstavnú kolekciu
obohatili aj diela Petra Rebroša
a Róberta Tótha z Veľkého
Krtíša. Pre každého vystavujú−
ceho autora je poctou a úspe−
chom "prebojovať sa" do kraj−
ského kola súťaže a vystavovať
v atraktívnom priestore Múzea
SNP v Banskej Bystrici, kde vý−
stava potrvá do 25. apríla t.r.  
Podľa slov predsedu poroty nás
želania usmerňujú a motivujú,
vďaka tomu poháňajú náš život.
Nech je pre autorov ideálom na
ceste do budúcnosti priestor, je−
ho rozpínanie, vznešenosť duše
a najviac zo všetkého potreba si−
ahať ďalej a slobodne sa realizo−
vať. Všetkým výtvarníkom od−
poručil naladiť sa na svoj čistý
vnútorný priestor zbavený den−
nodenných starostí, aby nám o−
statným dali možnosť nahliad−
nuť do ich koncentrovaného JA,
pretože toto je najväčší dar, kto−
rý od života dostali. 

Miestom celoštátnej výstavy
Výtvarné spektrum 2014 bude
mesto Trenčín, kde sa stretnú
nielen víťazi z 9 krajov našej re−
publiky, ale aj ďalší pozoruhod−
ní výtvarní tvorcovia. 

Mgr. IVANA LEŠKOVÁ
Foto: J. SCHOLTZ

Súťaž Výtvarné spektrum  načala druhé polstoročie svojej existencie
Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej
tvorby v Slovenskej republike (v tomto roku je to už 51. ročník). Poslaním súťaže, ktorá sa realizuje kaž−
doročne je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR, ako jednej z významných
oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Zároveň poskytuje výtvarníkom významný priestor pre prezen−
táciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. 

Martin Sitár pri preberaní ceny od predsedu poroty J.
Uhela a riaditeteľky banskobystrickej osvety M. Palúchovej

Vernisáž krajskej výstavy "Výtvarné spektrum 2014" v Múzeu SNP v B. Bystrici

Pavol Rebroš pri 
preberaní ceny
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Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: 
− odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné  
školy a materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej  a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
zamestnancov v znení neskorších predpisov 

− najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
− absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa  
osobitného predpisu (vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej  
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení  
neskorších predpisov)
Iné kritéria a požiadavky: 
− znalosť školskej  legislatívy a príslušných predpisov  
− komunikatívnosť 
− riadiace a organizačné schopnosti

− bezúhonnosť,  osobnostné a morálne predpoklady 
− zdravotná spôsobilosť na prácu 
− znalosť práce s PC  (internet, Excel, Word, PowerPoint)
Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá 
do výberového konania:  
− prihláška do výberového konania − profesijný  životopis
− overené kópie o vzdelaní 
− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší 

ako tri mesiace
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi  
− písomne spracovaný návrh  koncepcie rozvoja školy 
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z.  o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
− kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti 

− najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
− osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov
− písomná prihláška účasti na výberovom konaní, 
− doklady o vzdelaní (overené kópie) 
− štruktúrovaný profesijný životopis
− potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne
5 rokov pedagogickej praxe

− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace

− písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia 
a rozvoja materskej školy v rozsahu min. 2 strany A4

− lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon  
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca 
nie starší ako 3 mesiace 

− písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných 
údajov na účely výberového konania

− overené čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uchádzačov v prílohe žiadosti 

k.ú. Vrbovka, obec Vrbovka, okr. Veľký Krtíš

Rodinný dom s pozemkami
o výmere 1325 m2

Otvorenie dražby:   13.05.2014 o 10,30 hodine  
Najnižšie podanie: 11 400 eur

Dražobná zábezpeka:  2 000 eur 
Miesto dražby:   Notársky úrad JUDr. Viery Kalinovej, 

Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Termín obhliadky pre verejnosť:   5. 5.2014 o 15,00 hodine
(po tel. dohovore 1 deň vopred)     7. 5. 2014 o 15,00 hodine

Bližšie informácie na čísle 0905 343 254 
alebo na  www.domdrazieb.sk

Obec Hrušov vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a v 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 

Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99, Tel./fax: 047/ 48 941 96, e−mail: obecslov.darmoty@mail.t−com.sk 

Výberové konanie na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU HRUŠOV

Termín a miesto doručenia prihlášok:  12. máj  2014, do 14.00 hod. na adresu: Obec Hrušov, 991 42 Hrušov č. 526.  
Obálku označte "Výberové konanie − riaditeľ ZŠsMŠ − Neotvárať". Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania

oznámený písomne, najneskôr 7 dní pred  jeho konaním. 
Hrušov, 7. 4. 2014 Ing. Pavel Bendík,  starosta obce  

Starostka obce Slovenské Ďarmoty podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/−ky MATERSKEJ
ŠKOLY V SLOVENSKÝCH ĎARMOTÁCH

DÁTUM A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ: Prihlášku a ostané doklady do výberového konania
je potrebné doručiť do: 12. mája 2014 na adresu: Obec Slovenské Ďarmoty, 991 07 Slovenské Ďarmoty 99 v zalepenej obálke, s uvedením
adresy odosielateľa a označenej heslom "Výberové konanie riaditeľa MŠ − Neotvárať". Do výberového konania nebudú zaradení
uchádzači, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí
spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

FREUS s. r. o., Lučenská č. 1053, 
Veľký Krtíš 

Oznamuje majiteľom 
motorových vozidiel, že vo V. Krtíši

OPÄŤ OTVORILA STK

kde vykonávame technické a emisné kontroly
osobných, nákladných a prípojných vozidiel. 

STK sa nachádza na pôvodnom mieste − v areáli
Agrochemického podniku Veľký Krtíš. 

Bližšie info a objednávky na tel. čísle: 047 38 120 46

S T A N I C U  T E C H N I C K E J  S T A N I C U  T E C H N I C K E J  
K O N T R O L YK O N T R O L Y



n Ponúkam na prenájom ob−
chodný priestor  vo Veľkom
Krtíši na ulici SNP 1, v Dome slu−
žieb na 1. poschodí (28 m?).
Priestor je k dispozícií od
1.4.2014. Cena 160 eur/mesiac.
Inf. 0907 421 360.                 np 133b

n Kúpim ornú pôdu
na rovine juhu okresu
(min. 3 hektáre). Veľmi
výhodne vykúpim! Inf.
m0917 573 281. np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prena−
jmem 1−izbový byt na
Novohradskej vo V.
Krtíši na 3. poschodí.
Inf. m0905 459 217.  

np−273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám poschodový
rodinný dom s predzá−
hradkou, s plynovým
kúrením neďaleko
Bratislavy.  Inf. m0903
793 747.               np−277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt vo Veľkom Krtíši v
osobnom vlastníctve.
Inf. m47/43 307 92. 

np − 291
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na 5. poschodí, na
Lučenskej vo V. Krtíši,
s balkónom a pivnicou.
Inf.m0905 709 687  

np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom vo Veľkom Krtíši.
Inf.m0915 387 948. 

np − 326 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 3−4 izbový byt
s balkónom, komplet−
ne zariadený. Inf.m
0948 651 666.     np − 327
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám garáž vo Veľkom
Krtíši na Novohradskej, 3x zá−
suvka na 220 V, 2x bezpečnostné
kovanie, top stav. Inf. 0905 766
204.                                      np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s chatkou
na Priemstave. Z rodinných
dôvodov. Inf. m0903 534 933. 

np − 311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu kancelárske
priestory v centre mesta. Inf.
0917 265 596.                        np − 312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt na SNP
č. 19 vo V. Krtíši. Cena 23 000 eu−
ro. Inf. m0905 245 095.  

np − 330

n Predám pozemok na
Sklabinskom rybníku pri vode.
Inf. m0915 972 164.            np − 339
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Lučenskej 87. Inf. m 0905 73 49
02.                                       np − 341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Venevskej vo VK, 53 m2, pôvod−
ný stav, 7. poschodie. Cena
16.900 eur. Inf. m0905 554 069. 

np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradnú chatku 24
m2, ZO Banícka 1, elektrina + zá−
hrada 400 m2. Cena 6.000 eur.
Inf. 0905 459 879.                 np − 347
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2−izb.byt v OV vo VK a
záhradku s chatkou. Inf. m 0907
388 526.                             np − 348 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám záhradku s podpivni−
čenou murovanou chatkou za
Vodojemom v OV (voda+elektri−
na). Inf. m0905 636 420.  np − 351
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nSúrne hľadám 1 − izbový byt do
podnájmu.  Inf. m0911 165 802.   

np − 358
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii, alebo 3 −
izbový v pôvodnom stave. Inf. m
0918 632 966.                      np − 352
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový zrekonštru−
ovaný byt na Ul. Nemocničnej vo
VK. Inf. m0918 888 043.  np − 356
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodné
priestory na Ul. M. R. Štefánika
vo VK. Inf. m0905 526 321. 

np − 357
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt s balkó−
nom, B. Nemcovej 13, komplet
prerobený, zateplený, plastové
okná,  murované jadro. Cena
19.000 eur + dohoda. Inf. m 0917
101 392.                              np − 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený, za−
riadený. Cena 219 eur s energia−
mi. Inf. m0907 315 161.     np − 361
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dom za hotové (6 000
euro) alebo na splátky (8 000 eu−
ro) v Neninciach. Inf. m0944 096
611.                                      np − 362
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem firme 1 − izbový
byt − zaridený vo VK − dlhodobo.
Inf. m0907 683 232.          

np − 365
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt, prero−
bený na 3 − izbový v OV na
Píseckej vo VK. Inf. m 0907 750
947.                                     np − 366

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.         np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám staršiu zachovalú obý−
vačku a spálňu. Výhodne.  Inf. m
0905 362 184.                      np−263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám jedálenský stôl so 6−ti−
mi stoličkami.  Inf. m 047 43 307
92.                                         np−292
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim staršiu váľandu do 10

euro. Inf. mv redakcii.      np−297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu sedačku
(2 postele + 2 kreslá), páperové
paplóny a demižóny. Inf. m0949
145 220.                             np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                    np − 332

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mramorové skaly
vhodné aj na skalku.  Inf. m0911
745 028.                              np − 303

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Mégane, r.v.
1999, 1.6 B, Cena 300 eur. Inf. m
0902 549 836.                      np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Renault Mégane com−
bi na súčiastky. Inf. m 0911 225
813; 0911 235 871.                np−307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim zachovalý motocykel
JAWA, MZ alebo skúter − do 250
cm3. So ŠPZ alebo bez. Inf. m
0905 100 840.                      np − 337

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 NEHNUTEĽNOSŤNIK NEPOZNÁ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
LEPŠIE NEŽ MY. SME TU PREDSALEPŠIE NEŽ MY. SME TU PREDSA

UŽ 22 ROKOV!UŽ 22 ROKOV!

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

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

np − 053np − 053

n Kúpim ornú pôdu na ro−
vine juhu okresu (min. 3
hektáre). Veľmi výhodne
vykúpim! Inf. m 0917 573
281.                           np − 161

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

Milí čitatelia, vzhľadom k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom si vás dovoľujeme upozorniť na skoršie
časy uzávierky inzerátov. Ak chcete, aby váš inzerát alebo oznam do spoločenskej rubriky vyšiel v Pokroku č. 16
v utorok 22. apríla, musíte si ho podať do stredy 16.apríla do 12.00 hodiny. Ďakujeme za zhovievavosť a veríme, že našu
redakciu navštívite včas, alebo pošlete váš oznam či inzerát čím skôr na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk a že si
spoločne užijeme pohodu sviatkov Veľkej noci. 
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*  1 − izbový čiast. zrekonštruovaný 
byt na POH 

*  3 − izbový čiast. zrekonštruovaný 
byt na POH 

*  2− izbový DB na B.Němcovej − lacný

n Firma Izona poskytuje
služby vo svojich priesto−
roch na ubytovanie, pranie
a žehlenie bielizne. Ďalej
ponúka na prenájom GRIL−
BAR ZETKO a voľné kance−
lárske priestory. Inf. m 047/
48 31 334, 0907 870 694. 

np − 367 



n Predám predný nárazník a
pravý predný blatník na
Daewoo Nexia. Cena dohodou.
Inf.m0918 815 987.             np − 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám SUZUKI IGNIS, 1.3 B,
r.v. 2001, strieborná metalíza,
130 tisíc km, vo veľmi dobrom
stave. Cena 2500 eur. Inf.m 0907
111 926.                            np − 369 

nPredám zachovalé detské di−
evčenské veci do 3 rokov. Inf. m
0902 363 278.                     np − 180

n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.         np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355. 

np − 101

n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku, vy−
orávač zemiakov, cirkulárku,
"dvojak" pluh za TZ−4K−14. Inf.m
0908 805 260.                       np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim viničné stĺpy. Inf. m
0915 307 056.                     np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj sadbových a konzum−
ných zemiakov na tržnici + prie−
sady paprika, paradajky, zeler.
Inf. m0907 317 220.         np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám semená lucerky. Inf.m
0905 230 767.                     np − 345

nHľadám  psíka havanského bi−
šona na krytie − za odmenu. Inf.
m0915 816 643.                np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nn Predám 3−dňové kuriatPredám 3−dňové kuriat−−
ka Hempšír − plymutka bieka Hempšír − plymutka bie−−
la a holokrčka. Inf. la a holokrčka. Inf. mm 09050905
358 071.358 071. np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Inf. m 0911 225
813; 0911 235 871.                np−306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka čivavy, 2
fenky a 1 psík. Odber možný od
31. 3. Cena dohodou. Inf. m0915
225 626.                               np − 320
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dve krásne šteniatka
labradora čiernej farby.
Možnosť vidieť oboch rodičov.
Cena dohodou. Inf.m 0915 836
746.                                    np − 144b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 620 345.                        np−344
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence,
kačky, morky a nosničky. Inf. m
0905 230 767.                     np − 346

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

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                        np 350

n Hľadám prácu ako murár, o−
vládam všetky murárske a mali−
arske práce (obklady, dlažby,
plávajúce podlahy). Inf. 0907 229
634. Zn. Len seriózne.     np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem brigádničku. Inf. m
0903 534 933.                     np − 310

nHľadám si brigádu ako kuchár
alebo čašník na piatky, soboty a
nedele. Inf. m0944 241 798. 

np − 363

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                       np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných by−
tových doplnkov − koženkou aj
látkou. Inf. m 0911 152 658.

np − 204

n Prerábanie bytových jadier,
obklady, dlažby, stierkovanie.
Inf. m0904 016 735. 

np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 7 demižónov s obalom
po 20 eur/ kus. Inf. 0907 184 279. 

np − 340

nKúpim použité koberce. Inf.m
0905 691 164.                   np − 336
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nNOČNÝ KLUB 
NA OKRAJI

BRATISLAVY 
www.goldenlife.sk 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické di−
evčatá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, nad−
štandardný zárobok a penia−
ze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádne. Možná finanč−
ná výpomoc. Staň sa finanč−
ne nezávislou. Tel. m 0905
244 226.                    np − 612 a
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
m 0905 497 133. np − 159

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

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

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

np−260

nPRIJMEM KUCHÁRA
/KUCHÁRKU 
NA TRVALÝ 

PRACOVNÝ POMER.
Inf. 0918 613 809. np−274

nHľadám
brigádničky 

do bufetu na KUPKO 
Aquatermal D. Strehová

počas leta 2014. 
m 0910 296 485.

np − 284

n Prijmem prácu − upratova−
nie školských alebo kancelár−
skych priestorov.  Inf. madre−
sa v redakcii.                     np−299

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 

Inf. H − 0036 20 463 90 99, 
SK − 0908 844 868.           np − 224

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nOZNAM PRE DRŽITEĽOV
ZBRANÍ. Vykonávame tlakové

skúšky vašich zbraní.
Objednávky do 25. 4. 2014 na
tel. č.: 0907 288 687. np − 343

nSTAVEBNÉ PRÁCE. 
Inf. m 0902 730 441.  np−294

l PREDAJ DREVA A UHLIA

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab.  S do−
vozom. Cena dohodou.
Inf.m 0917 698 979.    np − 319

nPrijmeme vonkajšiu
obsluhu na ČS SHELL

vo V. Krtíši. 
Inf. m 0918 846 539. np − 364

nPríjmem čašníkov, čašníčky.
Inf. m 0905 657 689. np − 359

n Úvery s úrokom od 3,99%,
možnosť refinancovania úveru
s nižšou splátkou, bez prevere−
nia príjmu. Inf.m 0905 135 649. 

np − 350
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Už v 2.́  a 4.́  musel brankár D.
Strehovej zasahovať pri strelách
Domíka a Farkaša. V 11.́  už hos−
tia lovili loptu z brány, keď
Juhászovu strelu tečoval Novák

a zblízka loptu do brány dotisol
Pintér. Po priamom kope
Juhásza v 16.́  dotlačil loptu do
brány Kudlík. Po priamom kope
Farkaša v 17.́  strela trafila brv−

no. V 20.́  po rohu Farkaša dal
neobsadený Pintér do prázdnej
brány gól hlavou. D. Strehová sa
vrátila do zápasu v 22.́ , keď
Tóth nečakanou strelou z 25
metrov trafil brvno domácej
brány a od neho sa lopta odrazi−
la do siete. Z pravej strany v 27.́
prudkou strelou prestrelil
Kollár domáceho brankára
Draka a znížil na 2:3. 
Po prestávke,  v 65.́ , sa dokon−

ca podarilo D. Strehovej vyrov−

nať, keď po dlhom aute Sokola
na polovici ihriska ušiel Kollár a
svoj samostatný únik premenil
na gól. V 72.́  si však neobsadený
Juhász po rohu nabehol  za chr−
bát obrany D. Strehovej a prud−
kou strelou vsietil štvrtý gól do−
mácich. Od tejto chvíle boli do−
máci na koni. Po rohu Farkaša v
77.́  a zmätkoch v obrane hostí
zvýšil zblízka Pál na 5:3. V 79.́  u−
nikol domáci Uhrín a Báťka si
zrazil loptu do vlastnej siete, čím
stanovil na konečných 6:3.  

−JÁN HRIŇ−   

V. LIGA SKUPINA D: JESENSKÉ − D. STREHOVÁ 6:3 (3:2)

Kto nevidel, neuverí

Zápas sa začal za veľkého vetra,
ale s dobrým úvodom pre domá−
cich, keď už v 4.́  sa ujali vedenia
po zlom vyhodení lopty branká−
rom, po ktorom pohotovo z hra−
nice 16−tky dal vedúci gól

Lukács. V 7.́  po akcii z kraja ih−
riska Mi. Varholák trafil tyčku
brány hostí. Po peknom centri v
8.́   Ma. Varholáka dáva gól
Molnár − 2:0. Po peknej kombi−
načnej akcii z kraja strieľa

Pixiades z hranice 16−tky, bran−
kár vyrazil loptu pred seba, do
brány ju však už nikto nedora−
zil. Berec zahodil tutovku v  23.́ ,
keď z 5 metrov trafil hráča na
bránkovej čiare. Po viacerých
zahodených šanciach dal v 44.́
Berec hlavičkou na 3:0 po pres−
nom centri Ma. Varholáka. Po
zbytočnej chybe domácej obra−
ny v 48.́  zahrávali hostia štan−
dardku, no bez efektu.  Po strele
z 20 m zvýšil Berec v 50.́  na 4:0.

Po centri v 57.́  dal Lukács svoj
druhý gól. Berec v 75.́  tesne mi−
nul pravú  žrď a zatiaľ nevyužil
šancu na hetrik. Po rohu v 77.́
minul aj Ma. Varholák. V 80.́  bol
v 16− tke faulovaný Berec a z ná−
sledného pokutového kopu stre−
lil šiesty gól striedajúci brankár
Ján Holub. Domácim hráčom
ďakujeme za predvedený výkon
s množstvom nepremenených
šancí a tešíme sa na derby do
Olovár.        − JOZEF ĎŐRĎ −

Žiaci: S. Ďarmoty − Vinica 2:1 

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − PRÍBELCE 6:0 (3:0)

Po mnohých šanciach spŕška gólov 

V 4. kole privítali domáci sú−
pera zo šiestej priečky − Buzitku.
Hru začali aktívnejšie domáci
hráči, vypracovali si množstvo

šancí, ale bez gólového efektu. V
30.́  sa zranil hráč hostí, keď sa
zrazil s vlastným brankárom
tak nešťastne, že ku zranenému

hráčovi musela byť privolaná
záchranka. V tej istej min. vylú−
čil rozhodca hráča hostí za neš−
portové správanie. Domáci sa u−
jali vedenia v 34.́ , keď po štan−
dardnej situácii sa lopta dostala
pred P. Gyurásza a ten trafil do
prázdnej brány. 

Po dlhom autovom hode v 65.́
Jozefa Ďurása loptu predĺžil E.

Krupčiak pred P. Gyurásza −
ktorý neomylne dal gól. Po štan−
dardnej situácii hostí  v 78.́   do−
máca obrana už iba sledovala,
ako  hráč hostí znížil na 2:1.
Trochu nervózny zápas skončil
víťazstvom domácich, ktorí po−
trebujú všetky body. Budúci
týždeň cestuje Balog do Dolnej
Strehovej.     −  JOZEF STRIHO −  
Dorast: Balog n. Ipľom − Vinica
6:4 

V. LIGA SKUPINA D: BALOG N. I. − BUZITKA 2:1 (1:0)

Po nervóznej hre víťazstvo domácich

Zostavy: D − M. Holub, Béreš, Lukács, Mi. Varholák, Berec, Pixiades,
Ma. Varholák (K), Rajťuk, Zachar, Havrila, Molnár, stried.: Ďőrď, J.
Holub, Ondrejkov; H − F. Špaldoň, Rybár, Holik, Balik, Prešinský,
Nácesta, Červoč, Cesnak, Pomoti, M. Ďurčok, I. Ďurčok, stried.: Čier−
ny; Diváci: 200,. 

Zostava D. Strehovej: Hriň − Novák, Marek Klátik, Báťka (K),
Martin Klátik, −  Drozd, Tóth, Abelovský (85.́  Dibala), Sokol,
Hudec − Kollár; góly: 11.́  Pintér, 16.́  Kudlík, 20.́  Pintér, 22.́  Tóth,
27.́  Kollár, 65.́  Kollár, 72.́  Juhász, 77.́  Pál, 79.́  Báťka (vlastný);
ŽK: 41.́  Marek Klátik,  rozhodca M. Jačmeník, 200 divákov

Rozhodoval: Katreňák, divákov: 80; Zostavy: D − Mics, Radoš,
Oroszlányi, Nagy, Pap, P. Gyurász, Krupčiak, Nedela, Páldi, Ďuráš,
Kalmár, stried.: Faršang, Molnár, Gyurász, Ďurás;  

Na zápas pricestovali Olováry
bez štyroch opôr zo základnej
zostavy: R. Motošku, A. Zolnaya,
M. Švoňavca a T. Krnáča. Zápas
sa začal aktívnym pohybom do−
mácich, ktorí predčili svojho sú−
pera hlavne po stranách a z to−

ho padol aj prvý gól po vynikaj−
úcej individuálnej akcii
Majkúta, ktorý dal spätnú loptu
a Ďuriško fantasticky zakončil −
1:0. Tím Olovár sa potom dostal
trošku do hry, ale ďalšia šanca
Tomášoviec skončila gólom. V

10.́ sa zranil hráč hostí Koštial a
bol vystriedaný N. Šarankom.
Po tej istej strane ušiel Marcel
Majkút a prihráva na druhý gól.
Tomášovce mali do polčasu via−
cero príležitosti, ktoré ale nezu−
žitkovali. Na druhý polčas vy−
behlo mužstvo Olovár vymene−
né, hneď si aj vytvorilo viacero
šancí, ktoré ale nezužitkovalo.
Prišla 56.́ a rýchly protiútok do−
mácich a prvú strelu brankár

hostí ešte vyrazil, ale druhú už
dokopli do prázdnej brány a to
už bol pre Olováry hrozivý stav
3:0. Potom Olováry akoby vstali
z mŕtvych, trošku zatlačili na
súpera a po štandardnej situácii
Žingorom upravili na 3:1. Potom
sa už domáce mužstvo iba brá−
nilo, ale Olováry nezužitkovali
ďalšie svoje šance, preto si do−
máci víťazstvo aj zisk bodov za−
slúžili. 

− PAVEL KALMÁR − 

V. LIGA SKUPINA D: TOMÁŠOVCE − OLOVÁRY 3:1 (2:0)

Zostava Olovár: P. Kalmár, T. Fajčík, M. Miškei, E. Karasy, Cs.
Csányi, D. Dobra, J. Nemčok, J. Matuška, M. Gluch, V. Žingor, J.
Koštial; na stried.: N. Šaranko, P. Toman a A. Bablena. 

Domáci si body zaslúžili

Na horúcu pôdu do Radzoviec
cestovali Čebovce so snahou bo−
dovať. V prvom polčase sa im da−
rilo domácich zatlačiť na ich po−
lovicu, hralo sa prakticky na
jednu bránu. Hostia si vypraco−

vali viacero dobrých príležitosti,
ale Kovács Čepo a ani Bendík
ich však nevyužili. Ak by viedli
Čebovčania do polčasu 4:1, nikto
by sa nečudoval. 
Po prestávke však nastal prud−

ký obrat. Domácim pomáhal aj
rozhodca, ktorý akoby nechcel
hostí pustiť za poliacu čiaru. Pri
viacerých nevyberaných zákro−
koch na hostí privieral oči, nao−
pak v 64.́  vylúčil hosťujúceho
Nozdrovického. Po oslabení o
jedného hráča hostia dostali
druhý úder v 66.́ , keď domáci z
priameho kopu strelili jediný
gól zápasu 1:0. Domáci potom
výsledok bránili aj neférovým

spôsobom (likvidačný faul bez
karty, opľutie hráča hostí, neš−
portové správanie po ošetrovaní
hosťujúceho hráča a pod.).
Nečudo, že hosťom nebolo súde−
né vyrovnať a do konca stretnu−
tia sa už výsledok nemenil. 

Čebovčanom v poslednom ob−
dobí robia radosť hráči B−muž−
stva i žiaci, ktorí po dobrých vý−
sledkoch (Olováry 3:2) okupujú
popredné miesta v tabuľke. 

−ERIK FÓNOD− 

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

Športový duch ostal v šatni
Zostava Čeboviec: L. Bojtoš − A. Balga, P. Balga, Slávik, Gyénes,
Nozdrovický, Péter, Bendík, Čepo, Macko, Kovács; na striedanie: L.
Bakša, P. Bojtoš, E. Bojtoš, Š. Balga; rozhodca: M. Spišiak

(Komentáre Zvolen −  Vinica a Mýtna − Sklabiná na str. 22)
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VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
19. kolo −nedeľa 13.4. o 15:30 hod.

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

TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

17. kolo − nedeľa 13.4. o 15:30 hod.
Mýtna − Sklabiná 
Lubeník − Tornaľa 
Radzovce −  Čebovce 
S. Ďarmoty  − Príbelce 
Tomášovce  − Olováry 
Balog n. Ipľom− Buzitka 
Jesenské − D. Strehová

TABUĽKA

I. TRIEDA  − TABUĽKA

II. TRIEDA  

1 : 0
5 : 0
0 : 4
4 : 1

−
2 : 0
2 : 0

3 : 2
2 : 3
1 : 0
6 : 0
3 : 1
2 : 1
6 : 3

Čebovce B – Olováry 3 : 2
Bušince – D. Strehová B 2 : 0

Želovce – Sklabiná 0 : 1

Zápas bol od samého začiatku
úplne vyrovnaný. Trošku viac
z hry mali domáci, keď zaslúže−
ne vyhrávali 3:0 po góloch
Nováka (2x) a P. Filipa z 11m.
Hostia znížili stav pred kon−
com zápasu na 3:1. Vedenie
klubu aj spoluhráči blahože−
lajú  M. Filipovi k okrúhlym na−
rodeninám. − JOZEF KARASY −

Domáci začali zápas veľmi roz−
pačito. Hostia ani domáci nedo−

kázali poriadne vystreliť na
bránu až do 42.´, do faulu hostí
v 16−tke na prenikajúceho
Vargu, ktorý rozhodca potre−
stal pokutovým kopom a ten už
tradične M. Fašang premenil.
Situácia si zopakovala hneď na
začiatku II. pol. a faulovaný bol
M. Hojsa. M. Fašang z pokuto−
vého kopu upravil stav na 2:0.
Potom už prišla spŕška striel
domácich − v 50.´ Koncovu stre−
lu chytil brankár v 16−tke, v 64.
a 67.´ opäť chytil strelu Baláža,
avšak v 71.´ už nestačil na cent−
rovanú loptu od Stančíka, kto−
rú Varga predĺžil hlavou a
Korpáš dorazil − 3:0. Konc dob−
re zahral v 77.´ a M. Fašang svo−
jim hetrikom upravil skóre na
konečných 4:0. Hostia nepred−
viedli veľa z hry, v 56.´ mali gó−
lovú šancu, ktorú z 5−tich met−
rov pred brankárom prekopli
nad bránu. Všetky ostatné ich
strely išli mimo.

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −

V I. pol. boli futbalovejší do−
máci a v II. iniciatívu prevzali
hostia, ktorí aj naznačili výsle−
dok zápasu. Rozhodca odpískal
v 31.´  priamy kop pre domá−
cich a Majer po strele do vinkľa
otvoril skóre − 1:0.  Tak isto v
42.´  z priameho kopu trafil
nádhernou strelou bránu I.
Galčík − 2:0.  V II. pol. v 46.´ vy−
nechal tutovku Marinyec, ale z
protiútku Mitter znížil na 2:1.     

− JÁN PAVLÍK −  

Diváci videli výborný futbal,
keď sa koncom I. pol. ujali ve−
denia domáci jedným gólom,
hoci mali aj viac šancí.

Začiatkom II. polčasu v hre do−
máci poľavili. Mužstvo hostí za−
bralo viac, podarilo sa im vy−
rovnať. Po vylúčení domáceho
hráča Neninčania otvorili o−
branu s úmyslom vyhrať.
Hostia výborne brejkovali, ma−
li dve tutovky, ktoré vynechali.
Vedenie domáceho klubu ďa−
kuje za korektnú hru hosťom,
za ktorú ich pozvali po zápase
na posedenie pri dobrom guľá−
ši, hoci im tri body nezostali do−
ma.               − TOMÁŠ KUZMA − 

Domáci jarný zápas začali ako
z veľkej knihy futbalu, nič ne−
nechali na náhodu, hoci ich
hra bola trochu nervózna, aj
tak v I. pol. vyhrávali zaslúže−
ne. Najlepší hráč na ihrisku  J.
Kotian dal v 22.´ prvý gól. 
II. pol. začali domáci opäť per−
fektne a všetky sily sústredili
na víťazstvo a hetrikom J.
Kotiana zvíťazili zaslúžene. 

− LADISLAV  BORBÁŠ − 

Domáci začali svižne, dobre
kombinovali, no nevyužili ich.
Po chybe domácej obrany hostia
viedli 0:1 gólom Kuchárskym. V
nasledujúcich chvíľach hostia
dobre kombinovali a udržali vý−
sledok do polčasu, keď mali viac
loptu na svojich kopačkách. II.
pol. začali domáci dobre, zatlači−
li hostí pred ich 16−tku, vypraco−
vali si šance, no nevyužili ich.
Hostia po ďalšej hrubej chybe
domácej obrany získali vedenie
0:2 opäť Kuchárskym. Po góle sa
domáci prebrali, začali tlačiť a z
množstva šancí využili iba jednu
− gól dal Sliacky − 1:2. Zápas sa do−
hrával medzi 16−tkami a hostia si
víťazstvo zaslúžili za bojovnú a
obetavú hru.  − ŠTEFAN BőJTőŠ

I. TRIEDA OKRES 13. KOLO 
* Opatovská Nová Ves −
Modrý Kameň 1:2 (0:1)
Slabý deň domácich 

Diváci: 60; Zostavy: D − Jánoška,
Balga, Sliacky, Iždinský (K), Béreš,
N. Híveš ml., Jánoška, Hudec,
Balla, Kováč, Híveš; stried.: Belák,
Krekáč, J. Zőllei, R. Zőllei; H −
Fekete, Ladislav Bednár, Lukáš
Bednár, Režnák, Gőmőry, Pűšpőky,
Horn, Kuchársky, Laššan, Špal−
doň, M. Pűšpőky; stried.; Melicher,
Barcaj a Hriň. 

* Záhorce − Sečianky 
3:1 (3:0)

Domáci potešili svojich 
fanúšikov 

Diváci: 80; Zostavy: D − I.
Hromada, Balga, P. Filip (K),
Sabó, Novák, M. Filip, R.
Jánošík, Majoroš, I. Jánošík,
Liska, I. Filip; stried.: Lalík,
Bavko, Černík, D. Hromada; H
− Čengel, Blaško, Celleng (K),
Szabó, Koncz, Tatrai, Mezei,
Fodor, Jónás, Gorasz, Bartoš,
H − Blaško, Zőlei a Kováč. 

*  Lesenice − Dačov Lom
2:1 (2:0)

Zápas výbornej úrovne 
na obidvoch stranách 

Diváci: 70; D − Bartoš, Galčík,
Macko, Berecký, Majdán, Majer,
Marinec, Vrbovkai, Kováč, Babka,
Pavlík, stried.: Balga, Husár, Košík,
R. Babka; H − Veľkov, Oláh,
Kubolek, Odaloš, Zuzina, Turan, M.
Mitter, Matejkin, Petkov, P. Mitter;
stried.: Jelcha, Mozola, Hlivár,
Bariak, Drozd. 

*  Kamenné Kosihy −
Stredné Plachtince 

5:0 (1:0)
Futbal ako z veľkej knihy
Diváci: 100; Zostavy: D −
Rusnák, Dovičin, Z. Balla,
Horňák, R. Balla, T. Tóth,
Nászaly, Barányi, Szabó,
Povalač, Kotian, stried.: Bača,
Sliacky, Gynes;   

* Hrušov − Kosihy nad
Ipľom 4:0 (1:0)

Hrušov otváral jarnú 
sezónu doma víťazstvom
Diváci: 50; Zostavy: D − Tuhársky, P.
Augustín (K), M. Korpáš, Baláž,
Fašang, Kereš, Varga, Keťko, Konc,
Ján Kováč, Hojsa, stried.: Martin
Kováč, Stančík, Milan Kováč, T.
Korpáš, Š. Kováč; H − Pásztor,
Smiknya, Kováč, Zlatovský, Cseri,
Cibuľa, Zolcer, Kalmár, Buriš,
Kissimonyi, Básti; stried.: Rezníček,
Kmeť a Widner. 

* Nenince − V. Čalomija
1:1 (1:0)

V I. polčase boli dobrí 
domáci a v II. hostia  

Diváci: 200; Zostavy: D − Mužík,
Schmidt (K), Krivánsky, Bodzsár,
Varga, Cibuľa, Lichvár, Očko,
Zaťko, Barányi, Görög, stried.:
Nozdrovický, Hampachel, Tóth,
Sebenský, Kati, 
H − Hudec, T. Szuchetka, Málik, E.
Varga, Balázs (K), Buriš, Naszvadi,
Heimlich, Nagy, Lukács, Pap, stri−
ed.: B. Szuchetka, P. Varga,
Zsigmond, O. Krupčiak, Husár, A.
Krupčiak. 

Zostava Baníka: Čepo − Lauko(
Ľ. Matikovský), Fodor, Weisz,
Balla, Petrus, Kušický, Hodási
(Laššan), Gemer, Kliment
(Lancini), Góly za Baník :Balla
(11m), Ľ. Matikovský. 

Zápas bol od začiatku vyrovna−
ný, s miernou územnou preva−
hou domácich,  ktorú ale v
1.polčase nevyužili na strelenie
gólu. Hostia kontrovali nebez−
pečnými breakmi a pri jed−
nom z nich Golian pekne pre−
hodil vynikajúceho brankára
domácich. Na konci 1. polčasu
sa zranili dvaja hosťujúci hrá−
či, ktorí potom hosťom dosť
chýbali. V druhom polčase
tlak domácich vyvrcholil fau−
lom v šestnástke, a z pokuto−
vého kopu vyrovnal Balla. V
72.min. sa domáci po góle
Matikovského ujali vedenia a
predĺžili si tak neporaziteľnosť
v súťaži. V nasledujúcom kole
cestuje Baník do Jelšavy.

−PAVEL PETRUS−

III. liga dorast Juh −
17. kolo: Baník 

Veľký Krtíš  
− MFK Detva  2:1  (0:1)

Domáci mali na mále



22 / 14. apríl 2014

l PO UZÁVIERKE
n Predám Fiat  Marea
Weekend, r.v. 1999.   Inf. m0908
183 334.                          np − 370 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo − po−
pílené na klátiky − minimálny
odber 3 prm. Cena za prm 37
euro.  Inf. m0917 698 979.

np − 373 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Favorit − benzín,
plyn. Cena 400 euro. Dohoda
možná.   Inf. m0911 305 650. 

np − 374 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredaj sadbových a konzum−
ných zemiakov na tržnici + pri−
esady paprika, paradajky, ze−
ler. Inf. m0907 317 220. 

np − 318b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kompletne zrekonšt−
ruovaný veľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkónom, na dru−
hom poschodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná, murova−
né jadro, nová elektrina, stier−
ky. Inf. m0917 341 712.  np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo − na
klátiky, aj štiepané. Inf.m 0915
867 594.                           np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme invalida nad 70%
do pracovného pomeru (chrá−
nená dielňa) − predavač v ob−
chode s autosúčiastkami. Inf.
m0907 832 014.             np − 378

nPrenájom nebytových pries−
torov − nápojový automat. Inf:
www.sos−vk.sk.             np − 383
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Venevskej 35 vo V.Krtíši Inf. m
0907 473 029.                    np − 384
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky na mäso aj
na chov. Inf. m0908 805 144.

np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Baníckej
(oproti polícii). Inf.m 0915 211
163, 047/48 23 300.           np − 386

Sakrálne obrazy v kaplnke
SNM − Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Hrad M. Kameň vás pozýva na výstavu akade−
mickej maliarky Dariny Gladišovej −
Kontemplácie, v hradnej kaplnke. Výstava sa ko−
ná pri príležitosti roka Sedembolestnej Panny
Márie. D. Gladišová sa venuje hlavne sakrálnej
maľbe a je aj autorkou oltárneho obrazu v hrad−
nej kaplnke sv. Anny. Výstava je pre verejnosť o−
tvorená od 15. 4. a návštevníci ju môžu navštíviť
počas pracovných dní od 9.00 do 15.00 hod. a po−
čas víkendov od 9.00 do 17.00 hod. Múzeum bude
otvorené aj počas Veľkonočných sviatkov, okrem
piatku 18.4. 2014.   

Na javisku sa predstaví hmyz 
Občianske združenie Divadlo bez groša a MsKS V.
Krtíš. vás pozývajú  29. 4. 2014 o 19.00 hod. do
Kultúrneho  domu vo V. Krtíši na divadelné pred−
stavenie hry Karola a Jozefa Čapkovcov  "Zo života
hmyzu", ktorú upravil a režijne viedol Mgr. art.
Cyril Páriš. Hudba: Michael Szatmary, scénické ná−
vrhy, kostými: Mgr. Bianka Kollová, choreografia:
Dis. Art. Emily Vrábelová, technická spolupráca:
Rado Sýkora, Miško Mazúch.   Hrajú: Eva
Henteková, Lenka Stanková, Darinka Králiková,
Timea Čániová, Magda Stanková, Vlastimil Krajči,
Juraj Matiaš, Braňo Danko, Miloš Varga, Juraj
Nedorost, P. Gašparovič.  Vstupné 4,− eurá.
Nevhodné pre mládež do 15 rokov. 

n Predám palivové drevo,
poctivých 10 m za dobré ceny.
Inf.m0917 341 712. np − 379

n Prijmem invalidného/−ú
dôchodcu/−kyňu na pozíciu
predavača/−ky − evidovanú na
ÚP s ohodnotením nad 70%.
Inf. m0911 883 814.    np − 380

n Reštaurácia Slovenská
Haluškáreň príjme kuchára/−
ku, čašník/−čku. Inf.m 0918
429 159.                         np − 381

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

n HOTEL AQUATERMAL***
príjme do pracovného pomeru

čašníka/čašníku na TPP.
Ponúkame motivujúce platobné
podmienky, výborný kolektív a

zamestanencké benefity. Inf.: 0917
146 705, prevadzka@strehova.sk

Čelná zrážka pri 
S. Ďarmotách

Počas jazdy medzi obcami
Opatovská Nová Ves a S. Ďarmo−
ty v pondelok okolo 9.00 hod. sa
33−ročná vodička z Čeboviec
pravdepodobne nevenovala do−
statočne vedeniu vozidla Opel
Astra a prešla do protismeru, kde
sa čelne zrazila s oproti idúcim
Volvom, ktoré viedol 31−ročný vo−
dič z Leseníc. Havarované vozid−
lá bránili v premávke v oboch
jazdných pruhoch.  Privolaní ha−
siči zabezpečili vozidlá proti po−
hybu, urobili  protipožiarne o−
patrenia. Pri nehode došlo aj k ú−
niku prevádzkových kvapalín,
ktoré príslušníci HaZZ posypali
sorpčným materiálom a násled−
ne zozbierali. Po zdokumentova−
ní nehody, boli vozidlá odstráne−
né z vozovky na bezpečné miesto,
aby nebránili premávke. Pri ne−

hode sa ľahko zranili vodička, vo−
dič i spolujazdec vo Volve. Ani u
jedného vodiča nebolo zistené
požitie alkoholu pred alebo po−
čas jazdy. Na vozidlách však
vznikla škoda najmenej za 8 000,−
eur. Presné príčiny nehody sú eš−
te v štádiu šetrenia.

Zhorel celý kamión
Krátko po druhej hodine poobe−

de v pondelok 7. 4. viedol 24−roč−
ný vodič zo Širákova nákladné
vozidlo MANN s návesom sme−
rom od Čeboviec na Príbelce. Pri
jazde do kopca sa z motorovej
časti ozval nejaký buchot a ná−
sledne za z motora začalo dymiť a
horieť. Pri príchode privolaných
hasičov už rozsiahlym požiarom
horela kabína nákladiaku.
Hasiči požiar uhasili, ale praktic−
ky zhorel celý kamión.
Odstránenie vozidla z cesty za−
bezpečil majiteľ pomocou žeria−

vu. Príčinou požiaru bola tech−
nická porucha motora.
Zhorením auta vznikla škoda za
12 000,− eur, ale celková škoda,
ktorá vznikla majiteľovi, sa vy−
šplhala až na 50 000,− eur.  

Pred Kockou
horel Opel

Požiar motorového vozidla Opel
Astra, zaparkovaného pri ob−
chodnom centre Kocka vo V.
Krtíši oznámil na dispečing OR
HaZZ  8. 4. približne okolo polud−
nia jeho majiteľ. Na miesto požia−
ru dispečer poslal 4 hasičov so zá−
sahovým vozidlom Mercedes. Už
počas jazdy hasičov na miesto,
oznámil majiteľ horiaceho vozid−
la, že sa mu požiar podarilo uha−
siť. Hasiči po príchode dôkladne
skontrolovali pomocou termoka−
mery priestor motora a uhasili
tlejúce časti. Pri vlastnom hasení
požiaru sa zranil vodiča vozidla,
ktorému hasiči poskytli predle−
kársku prvú pomoc.          −red−

Na stretnutie s bývalým treťoligi−
stom cestovali Viničania znovu
bez Régiho a ďalších zranených
hráčov. Zvolenčania začali nátla−
kom a už v 3.́ sa ujali vedenia 1:0.

Hostia potom hru vyrovnali a sna−
žili sa o strelenie vyrovnávajúce−
ho gólu. Vypracovali si viacero
šancí, ale nepodarilo sa ich pre−
meniť. 

Aj po prestávke sa Vinica snažila
o útočný futbal a mala viac z hry.
V 69.´ však rozhodca vylúčil
Szilágyiho a domáci presilovku
využili o desať minút a v 79.́  stre−
lili druhý gól 2:0.  Keď v 86.́ dostal
Kálmán po druhej žltej karte aj
červenú, zápas sa už iba dohrával.
Napriek prehre a oslabeniu poda−
li Viničania proti vedúcemu muž−
stvu súťaže dobrý výkon a hrá−
čom treba zaň poďakovať. V nede−
ľu privíta Vinica Málinec. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

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

Napriek prehre dobrý výkon hostí
Zostava Vinice: Geregai − Csatlós, Súth, Kálmán, Szilágyi − Zachar
(87.́  Pobori) Boros, Halko, Skabella − Nemčok, Antal (83.́  T. Tóth); ŽK:
Zachar, Kálmán 44.́ , Kálmán  86.́ ; ČK: Szilágyi 69.́ , Kálmán 86,́ ; roz−
hodca M. Franek, 200 divákov. 

Nehody i požiare áut

Súperi sa v jesennej časti rozišli
výhrou hostí v Sklabinej 2:1.
Hostia po úspešnom vstupe do
jarnej časti vycestovali s odhodla−
ním uhrať priaznivý výsledok. V
úvode zápasu mali domáci mier−
nu prevahu ale obrana hostí kon−
trolovala priebeh hry a domácich
nepustila k vážnejšej príležitosti.
V 25.́ domáci obranca zastavil u−
nikajúceho Matikovského faulom
a nariadený 11−m kop, bezpečne
premenil Kalmár a hostia sa ujali
vedenia. Ďalšie dopolčasové min−

úty priniesli vyrovnaný boj a hra
sa prevažne odvíjala v strede ih−
riska. Hostia v 44.́ udreli po dru−
hýkrát, keď šikovný Matikovský
znovu unikol domácemu obran−
covi, ktorý ho následne fauloval.
Na trestný kop zahrávaný
Kalmárom si nabehol Takáč a
hostí posiela do dvojgólového ve−
denia. Druhý polčas začali hostia
rýchlym útokom, ale príležitosť
Maslaňáka ostáva nevyužitá.
Následne sa potvrdilo: nedáš − do−
staneš, keď domáci Demanko zní−

žil na 1:2. Hostia po inkasovanom
góle z nepochopiteľných príčin
začali hrať ustráchaný futbal a
výsledok sa rýchlo dostavil, keď v
62.́  Malatinec vyrovnáva stav zá−
pasu. Domáci v 64.́  boli blízko k
streleniu tretieho gólu, ale hlavič−
ka Plačka išla tesne nad. V 78.́
hostia prepásli zatiaľ najväčšiu
príležitosť Masaňákom. V posled−
ných minútach sa hostia snažili
strhnúť zápas na svoju stranu a
hostí zachraňuje v 85.́ tyč.
Následne v 88.́  M. Drienovský
fauluje domáceho útočníka a na−
riadený pokutový kop Trebuľa u−
pravil na konečných 3:2. Hostia v
druhom polčase predviedli, ako
sa dá stratiť prakticky vyhratý zá−
pas. V nedeľu privíta Sklabiná na
domácom ihrisku lídra súťaže
Jesenské.       −JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA − SKLABINÁ 3:2 (0:2)

Hostia stratili takmer vyhratý zápas 
Zostava Sklabinej: Š. Koči, J. Havrila, M. Ďurica, T. Žingor, P.
Kováč, D. Drienovský, J. Kalmár, B. Boľoš, F. Matikovský, V. Takáč,
M. Maslaňák; na stried.: M. Drienovský, R. Kováč a P. Tuhársky.
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IV. liga JUH:  Vinica − Málinec

IV. liga D: Sklabiná − Jesenské

IV. liga D: Olováry − S. Ďarmoty

V. liga D: Čebovce − Lubeník

I. trieda okres: D. Lom − Hrušov

IV. liga JUH: V. Krtíš − Podbrezová B

IV. liga D: D. Strehová − Balog n.I.

I. trieda okres: M. Kameň − Lesenice

V. liga D: Príbelce − Radzovce

I. trieda okres: S. Plachtince − Nenince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 5. KOLO

Gabriel Skabella, V. Čalomija, 31 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 26 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 25 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 25 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 24 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 24 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 24 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 24 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 24 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 24 b.
Ján Kiss, Vinica, 23 b.
Jakub Holoda, V.  Čalomija, 23 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 22 b.
Erika Macková, Záhorce, 22 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 22 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 22 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 22 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 21 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 21 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 21 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 21 b.

Svetozár Havrila, Obeckov, 21 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 21 b.
František Petényi, Vinica,  20 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 20 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 20 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 19 b.
Ján Macka, Záhorce, 19 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 19 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 19 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 18 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 17 b.,
Jozef Košík, Čebovce, 17 b., Jozef
Holovic, st., V. Krtíš, 17 b., Stanislav
Mačuda, D. Strehová, 16 b.. Jozef
Pažitka, V. Krtíš, 16 b., Ján Urda, st, V.
Krtíš, 16 b., Milan Havrila, V. Krtíš,
16b., František Fónod, Kosihovce, 16
b., Jozef Kováč, Vinica, 15 b., Ján Golian,
V. Krtíš, 14 b., Ladislav Kiss, Vinica 13 b.,
Stanislav Lendvai, Bátorová, 13 b., J.
Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.

Poradie futbalovej  tipovačky po 3. kole:

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ 

PEŤA MALÍKOVÁ
Dnes sa opäť vraciame do Oktávy
veľkokrtíšskeho gymnázia, do trie−
dy, v ktorej študuje aj Peťa
Malíková − ktorá sa taktiež uchád−
za o titul Kráľovnej stužkovej. Na
stužkovej jej to podľa nás veľmi
svedčilo a určite patrila k očarujú−
cim mladým dámam svojho „zele−
ného“ večera.

Ak by podľa vás, čitateľov, mala
získať tento titul práve dnešná
sympatická súťažiaca,  stačí, keď
vystrihnete jej kupón  a pošlete ho
alebo prinesiete osobne do  redak−
cie (SNP 29, V. Krtíš). Pre víťazky
sú pripravené atraktívne ceny ako
kozmetika a permanentka do well−
ness v Hoteli Aquatermal Strehová. 

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

PEŤA MALÍKOVÁ

Ahojte, volám sa Svetlanka
Kováčová, ale každý ma volá
Sveťka. Veľmi rada tancujem −
vždy a všade, bez pesničiek ani
nezaspinkám. Som tak trochu
výnimočná tým, že nevydržím
sedieť pred televízorom a poze−
rať rozprávky ako iné dievčat−
ká. Omnoho radšej  si zatancu−
jem. Taktiež rada papám −  všet−
ko čo nespapá mňa. Žuvačky
však mám zo všetkého najrad−
šej. Onedlho, 20. mája, budem
mať 3 rôčky. Veľmi sa teším na
oslavu.      Pozdravujem vás
všetkých a ďakujem tým, ktorí
mi pošlú hlas . Rada by som eš−
te pozdravila môjho super uja
Šima a tetu Darinku. 

KUPÓNDETSKÁ TVÁR POKROKU2014
8. SVETLANKA KOVÁČOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

BIO DIAGNOSTIKA
BIOREZONANČNÉ VYŠETRENIE CELÉHO TELA

− diagnostika je na najmodernejších prístrojoch − bezbolestná 
a vhodná aj pre deti − okamžite rieši zdravotné problémy
Priebeh diagnostiky − vyšetrenia: Špeciálne diagnostické 

zariadenie využívajúce systém NLS, najnovšie poznatky kvantovej
fyziky. Diagnostika je postavená na snímaných informáciách, 

tak ako zo spektrálnej analýzy magnetickej rezonancie.
Diagnostika trvá okolo 45 − 60 minút, klient je ihneď oboznámený 

s výsledkami a obdrží záznam z vyšetrenia.
Čo dokáže zistiť špeciálne zariadenie:  − funkčnosť a stav jednotlivých

orgánov  − povahu a príčinu vášho ochorenia − prítomnosť 
cudzorodých organizmov − dokáže skontrolovať účinnosť liečby

Cena celotelového vyšetrenia (45 − 60 min.) − 15 eurCena celotelového vyšetrenia (45 − 60 min.) − 15 eur
Cena celotelového vyšetrenia (deti do 6 r.): − 8 eurCena celotelového vyšetrenia (deti do 6 r.): − 8 eur

0908 327 659
Na vyšetrenie

je potrebné 
sa objednať.

Foto: JULO OLŠIAK


