
l 09:50 − Asijina voľba 2/88
l 10:50 − Duel l 11:15 − 5
proti 5 l 12:00 − Správy
RTVS l 12:20 − Dámsky

klub  l 14:00 − Postav dom, zasaď strom l 14:30 −
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou:
Kamaráti na život a na smrť l 15:00 − Asijina vo−
ľba 3/88 l 16:00 − Správy RTVS l 16:20 −
Destinácia svet: Mexiko−Brána do Strednej
Ameriky l17:10 − Podvodníci v akcii I 7/8 l17:45
− Duel l18:20 − 5 proti 5 l19:00 − Správy RTVS  l
19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 − Počasie l
20:20 − Michael Clayton l 22:15 − Inšpektor
Barbarotti: Hrdosť zabíja l 23:45 − Profesionáli:
Člen klanu 13/13 l 00:35 − Svet v obrazoch 

l 09:45 − Koniari sveta:
Mongoli 1/20 l 10:10 −
Odsúdení na spolunažíva−
nie v dobrom l 10:45 −

Fokus zdravie l 11:25 − Ambulancia: Človek na
baterky − Hĺbková mozgová stimulácia l 11:55 −
Živá panoráma l 12:30 − Spievanky l 12:35 −
Tekovská svadba l 13:20 − Novinári 1/2 l 14:20 −
Dotknúť sa Denali l 14:55 − VAT − Veda a techni−
ka l15:25 − Kvarteto l15:55 − Maďarský magazín
l16:20 − Energetika l16:45 − Fokus spotrebiteľ l
17:30 − Správy RTVS z regiónov l17:45 − Počasie
l 17:50 − Správy − Hírek l 18:00 − Symboly krásy
l 18:25 − Test magazín l 18:40 − Večerníček:
Rozprávky zo škrupinky l 18:45 − Krtko: Krtko
a raketa l 19:00 − Správy RTVS "N"  l 19:45 −
Počasie l 19:50 − (Ne)celebrity: Miroslav Fabián
l 20:00 − Pánovi učiteľovi l 20:40 − Nezvyčajné
príbehy na slovenskom sídlisku − Beverly Hills
01863 l 21:10 − GEN.sk: Zuzana Sternová l 21:30
− Správy a komentáre l 21:55 − Počasie l 22:00 −
Góly − body − sekundy l 22:05 − Nová vlna v čes−
kom filme: l 23:30 − Polícia l 23:45 − Profesionál

l 00:00 − Správy RTVS "N" 

l09:35 − Chlapi neplačú l

10:40 − Kobra 11 VIII. 7/14 l11:40 − Mentalista IV.
3/24 l 12:40 − Dr. House IV. 1/16 l 13:35 − Krok za
krokom II. 23/24 l 14:05 − FARMA l 15:25 − Dva a
pol chlapa VI. 14/24 l15:55 − NCIS − Námorný vy−
šetrovací úrad VII. 12/24 l 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − REFLEX l 17:50
− Chlapi neplačú l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
l 20:00 − ŠPORT l 20:15 − POČASIE l 20:30 −
Modré z neba  l 22:30 − Nočné noviny l 22:55 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII. 12/24 l
23:50 − Kobra 11 VIII. 7/14 l00:50 − Mentalista IV. 

l 09:50 − KLAN 3 l 10:55 −
Kutyil s.r.o. 2 l 12:00 − NO−

VINY O l12:00 l12:30 − Kosti 3 l13:30 − Kosti VI.
18 l 14:30 − VyVolení − Dom snov l 15:40 −
Nakupuje vám to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 −
NOVINY O l 17:00 l 17:45 − KLAN 4 l 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ l20:00 − ŠPORT l20:10
− NAJLEPŠIE POČASIE l20:20 − VyVolení − Dom
snov − KRUH PRAVDY l 21:30 − Panelák: Jakub
sa zbláznil l 23:00 − Vtierka Castle V. 2
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STREDA 4. 9.

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

Wüstenrot, a.s., agentúrne 
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.
Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

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

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

ponúka na predaj:
− Vysokokvalitné osivá obilnín mnohých odrôd,
− osivá repky olejnej,
− umelé hnojivá, − chemikálie,
− služby poľnohospodárskymi strojmi,
− skladovanie a čistenie poľnohospodárskych produktov,
− výkup a predaj poľnohospodárskych produktov.

Spoločnosť

KORPOD, s.r.o.,
s prevádzkou v Leseniciach zaoberajúca sa
poľnohospodárskou výrobou a skladovaním 

poľnohospodárskych produktov 

Kontakt: Ing. Oto Škerlec, mobil: 0905 289 910
e−mail: agasko1@procomp.sk

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

...............................................
Meno a priezvisko:

Adresa:

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kar−
tu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do re−
dakcie. Tým ste  splnili podmienku zaradenia do žrebova−
nia o prvú cenu  − permanentku na Kupko Aquatermal
Strehová a dve vecné ceny.                       VEĽA ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2 kupón č.3 kupón č.4

kupón č.5

SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA
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l 09:50 − Asijina voľba 3/88
l 10:50 − Duel l 11:15 − 5
proti 5 l 12:00 − Správy
RTVS l 12:20 − Dámsky

klub  l 13:50 − Postav dom, zasaď strom l 14:20 −
Tajomstvo mojej kuchyne l15:00 − Asijina voľba
4/88 l 16:00 − Správy RTVS l 16:20 − Destinácia
svet: Turecké Križovatky l 17:10 − Podvodníci v
akcii I 8/8 l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00
− Správy RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Počasie l 20:20 − Luther 1/6 l 21:10 −
Luther 2/6 l 22:05 − Kriminálka Staré Mesto:
Prípad petrolejového princa 1/7 l 23:05 −
Reportéri l 23:35 − Profesionáli II:
Prenasledovaný lovec 1/13 l 00:25 − Kriminálka
Staré Mesto: Prípad petrolejového princa 1/7 l
01:25 − Dámsky klub 02:55 − Sila lásky V. 183

03:45 − Asijina voľba 4/88
04:30 − Správy RTVS "N" 

l 09:45 − Nezvyčajné príbe−
hy na slovenskom sídlisku:

Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku −

Beverly Hills 01863 l 10:10 − Maďarský magazín
l10:45 − Fokus spotrebiteľ l11:30 − Pred rokmi...
l 11:55 − Živá panoráma l 12:40 − Do zajtra čakaj
l 13:35 − Novinári 2/2 l 14:40 − Jasovská jaskyňa
l 15:00 − Senior klub l 15:30 − Cesta l 15:55 − Na
ceste viery l 16:25 − Polícia l 16:45 − Fokus prá−
vo l 17:30 − Správy RTVS z regiónov l 17:45 −
Počasie l 17:50 − Správy − Hírek l 18:00 − Cena
prírody II.: Prírodné katastrofy 7 l18:20 − Zadná
Poľana l18:40 − Večerníček: Rozprávky zo škru−
pinky l 18:45 − Krtko: Krtko a tranzistor l 19:00
− Správy RTVS "N"  l 19:45 − Počasie l 19:50 −
Slovo l 20:00 − Planéta dinosaurov: Noví giganti
l 20:50 − Spektrum vedy l 21:30 − Správy a ko−
mentáre l 21:55 − Počasie l 22:00 − Góly − body −
sekundy l 22:05 − Miesto na výslní l 00:05 − Čes−
ké milovanie: O láske podvedených mužov l
00:35 − Správy RTVS "N"

l 10:30 − Chlapi neplačú l
11:40 − Kobra 11 VIII. 8/14 l
12:40 − Mentalista IV. 4/24 l

13:35 − Dr. House IV. 2−3/16 l 15:25 − Dva a pol
chlapa VI. 15/24 l 15:55 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 13/24 l 17:00 − PRVÉ

TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − REFLEX l 17:50
− Chlapi neplačú l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
l20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE
l 20:30 − Búrlivé víno  l 21:40 − FARMA l 23:00 −
Nočné Televízne noviny l 23:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 13/24 l 00:25 −
Kobra 11 VIII. 8/14 l 01:20 − Mentalista IV. 4/24
02:00 − Dr. House IV. 2/16 02:40 − FARMA 03:55 −
Kobra 11 VIII. 8/14 04:55 − TELEVÍZNE NOVI−
NY

l 09:50 − KLAN 4 l 10:50
− Kutyil s.r.o. 3 l 12:00 −
NOVINY O l 12:00 l 12:30

− Kosti 4 l 13:30 − Kosti VI. 19 l 14:30 −
VyVolení − Dom snov l 15:40 − Nakupuje vám
to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O
l 17:00 l 17:45 − KLAN 5 l 19:00 − VEĽKÉ NO−
VINY TV JOJ l 20:00 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − VyVolení −
Dom snov l 21:30 − Panelák: Ďalšie skazené
rande l 23:00 − Gigolovia l 00:00 − Údolie vl−
kov 02:50 − Gigolovia 03:45 − KRIMI 04:10 −
Damages − V ohrození života IV. 3 04:55 − Dobrá
manželka II.    

TV PROGRAM ŠTVRTOK 5. 9.
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l09:50 − Asijina voľba 4/88
l 10:45 − Duel l 11:15 − 5
proti 5 l 12:00 − Správy

RTVS l 12:20 − Dámsky klub  l 13:55 − Postav
dom, zasaď strom l 14:30 − Nebíčko v papuľke:
Med l 15:00 − Asijina voľba 5/88 l 16:00 − Správy
RTVS l 16:20 − Destinácia svet: Po cestách
Tuniska l 17:10 − Podvodníci v akcii II 1/10 l
17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy
RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Počasie l 20:20 − Milujem Slovensko l 21:40 −
Legendy popu: Karel Svoboda l23:40 − Nikto nie
je dokonalý l 00:50 − Profesionáli II: Súd 2/13 l
01:40 − Dámsky klub l 03:15 − Sila lásky V. 184 l
04:05 − Drišľakoviny l 04:55 − Drišľakoviny 

l 09:50 − Cena prírody II.:
Prírodné katastrofy 7 l
10:15 − Na ceste viery l

10:45 − Fokus právo l 11:30 − Spektrum vedy l

11:55 − Živá panoráma l 12:35 − Keď dozrela úro−
da l13:15 − Aký požičaj,taký vráť l13:50 − Miesto
na výslní l 15:55 − Tvárou v tvár l 16:25 −
Eurovirtuál − Anton Srholec l 16:45 − Fokus ro−
dina l 17:30 − Správy RTVS z regiónov l 17:45 −
Počasie l 17:50 − Správy − Hírek l 18:00 −
Televíkend: Turistické inšpirácie l 18:25 −
Encyklopédia slov.obcí: Hybe l 18:40 −
Večerníček: Rozprávky zo škrupinky l 18:50 −
Krtko: Krtko a zelená hviezda l 19:00 − Správy
RTVS "N"  l 19:45 − Počasie l 19:50 − (Ne)celebri−
ty: Rudolf Gabzdil l 20:00 − Divoká Čína: Tibet l
20:50 − Família: Família − Terapia tvorivého du−
cha l 21:20 − Kinorama l 21:45 − Kino na Dvojke:
Neslušné gesto l 23:20 − Góly − body − sekundy l
23:25 − Počasie l 23:30 − Slovenský bigbít 8 l
00:15 − Správy RTVS "N" 

l 09:35 − Chlapi neplačú l
10:40 − Kobra 11 VIII. 9/14 l
11:40 − Mentalista IV. 5/24 l

12:40 − Dr. House IV. 4/16 l 13:35 − Krok za kro−
kom II. 24/24 l14:05 − FARMA l15:25 − Dva a pol

chlapa VI. 16/24 l 15:55 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 14/24 l 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − REFLEX l 17:50
− Chlapi neplačú l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
l20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE
l 20:30 − Búrlivé víno  l 21:40 − FARMA l 23:00 −
AKČNÝ PIATOK: Posledná misia l 00:40 − NCIS
− Námorný vyšetrovací úrad VII. 14/24 l 01:30 −
Kobra 11 VIII. 9/14 l 02:15 − Mentalista IV. 5/24 l
02:55 − FARMA l 04:00 − Kobra 11 VIII. 9/14 

l 09:55 − KLAN 5 l 11:00 −
Kutyil s.r.o. 4 l 12:00 − NO−
VINY O l 12:00 l 12:30 −

Kosti 5 l 13:30 − Kosti VI. 20 l 14:30 − VyVolení −
Dom snov l 15:40 − Nakupuje vám to l 15:55 −
Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00 l 17:45 −
KLAN 6 l 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ l
20:00 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l
20:20 − VyVolení − Dom snov l 21:30 − Panelák:
Angie ešte nie je rozvedená l 23:00 − Bátoryčka:
Krvavá grófka l 01:05 − Zabite Downa l 03:25 −
Zločinné úmysly IV. l 04:10 − Dobrá manželka 

TV PROGRAM PIATOK 6. 9.
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l 09:55 − Berlin, Berlin:
Nečistá hra 6 l 10:50 −
Milujem Slovensko l 12:15

− On air l 12:40 − Pošta pre teba l 13:45 − Moje
dcéry II. 4/6 l 15:25 − Nebo môže počkať l 17:15 −
Postav dom, zasaď strom l 17:55 − Taxík l 18:25
− Nebíčko v papuľke: Rajecká dolina l 19:00 −
Správy RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Počasie l 20:20 − Pošta pre teba l 21:25 −
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Nikdy
nie je neskoro l 22:00 − Slečna Drotová l 23:30 −
Góly − body − sekundy l 23:40 − Domček z kariet
l 01:30 − Dámsky klub l 03:05 − Nebo môže po−
čkať l 04:45 − Moje dcéry II. 4/6 

l 09:45 − Ambulancia: Člo−
vek na baterky − Hĺbková

mozgová stimulácia l 10:10 − Srdcové zlyháva−
nie l 10:40 − Cesta l 11:05 − Energetika l 11:20 −
Kvarteto l 11:50 − Slováci vo svete: Rakúsko l
12:15 − 5 minút po dvanástej: HOLOCAUST l
13:15 − GYMPEL.TV: Husté video 1/13 l 14:15 −
Magazín Ligy majstrov l14:50 − Kapurka l15:30
− Farmárska revue l15:55 − Test magazín l16:10
− Senior klub−magazín l 16:45 − Spomíname na
režiséra Andreja Lettricha: Stôl pre štrnástich l
18:00 − Na ceste po Česku: Na ceste po Chodsku
l 18:25 − Národnostné správy l 18:40 −
Večerníček: Rozprávky zo škrupinky l 18:45 −
Krtko: Krtko a žuvačka l 19:00 − Správy RTVS
"N"  l 19:45 − (Ne)celebrity: Jela Timková l 20:00
− Osloboditelia: Bojové lietadlá l 20:45 − A3UM:
REHABILITÁCIA l 21:10 − Anjeli strážni:
Mateja Ruttkaya l 21:40 − Mamma Roma l 23:20
− Umenie 20l 13: Vizuálne umenie l 23:50 −
ArtSpektrum l 23:55 − ČS filmový týždenník 

l 10:20 − Dva a pol chlapa
VI. 16/24 l10:45 − Parťáci I.
− NOVÝ SERIÁL 1/10 l

11:20 − Muži v čiernom l 13:30 − Madagaskar l
15:15 − Láska na stráženie l 17:35 − Uragán l
18:20 − Smotánka l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
l20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE
l 20:30 − FARMA − DUEL  l 22:10 − Kniha preži−
tia (HD) l 00:40 − Posledná misia l 02:05 − FAR−
MA − DUEL l 03:25 − Uragán l 04:00 − Dr. House  

08:20 − Najväčší dobyvateľ
l 11:15 − Moje bláznivé di−
evča l 13:25 − Sexi špinavé

prachy l15:45 − Tučné babenky l18:00 − Cena je
správna l 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l
20:20 − VyVolení − Dom snov − ROZHODNUTIE l
22:30 − Predátori l01:00 − Vojna proti nemŕtvym

SOBOTA 7. 9.TV PROGRAM

Počasie na týždeň 
vo Veľkom Krtíši
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Pritom nárok na preplatenie doprav−
ného má žiak plniaci si povinnú škol−
skú dochádzku, ktorý dochádza do
školy mimo trvalého bydliska v rámci
určeného školského obvodu alebo žiak
plniaci si povinnú školskú dochádzku,
ktorý dochádza do cirkevnej základnej
školy mimo trvalého bydliska v rámci
určeného školského obvodu, pokiaľ
ide o najbližšiu školu k miestu trvalé−
ho bydliska. 

Naopak, nárok na to nemajú žiaci,
ktorí dochádzajú v rámci jednej obce
alebo mesta, ak dochádzajú do školy
mimo určeného školského obvodu, žia−
ci súkromnej základnej školy, žiaci plniaci
si povinnú školskú dochádzku na
strednej škole alebo osemročnom gym−
náziu

Ministerstvo poskytne financie na ži−
aka vo výške nákladov na dopravné v
hromadnej doprave so žiackou zľavou,
prípadne inou zľavou, ktorá je žiakovi po−
skytnutá. Peniaze uhradí príslušná škola
rodičovi alebo inému zákonnému zástup−
covi vždy spätne za predchádzajúci polrok.
Čo treba urobiť, aby ste peniaze dosta−
li? 

Cestovné náklady musí žiak doložiť
mesačným cestovným lístkom. Ak tak
neurobí, mesačné náklady sa vyrátajú
ako súčin 1/20 celkových nákladov na
dopravné s príslušnou zľavou a počtu
dní žiaka v škole. Ak zákonný zástup−
ca žiaka zabezpečil jeho dopravu do
školy inak, pri výpočte výšky úhrady
sa postupuje rovnako ako v prípade, ak
žiak nepredloží cestovné lístky. Škola mu−
sí predložiť podklady o počtoch dochádzaj−
úcich žiakov a výške ich mesačných ce−
stovných nákladov svojmu zriaďovateľovi,
ktorý predkladá žiadosť o poskytnutie fi−
nancií na dopravné pre všetkých žia−
kov vždy do 30. septembra krajskému
školskému úradu. Ten predkladá pod−
klady ministerstvu so zúčtovaním pe−
ňazí na dopravné za mesiace január až
jún. Ministerstvo potom prostredníc−
tvom krajských školských úradov pre−
rozdelí požadované financie zriaďova−
teľom a tí zase jednotlivým školám.       

−red−

Cestovné žiakom prepláca
ministerstvo školstva

Pre všetkých žiakov, ktorí budú navštevovať 2. stupeň základnej školy mimoPre všetkých žiakov, ktorí budú navštevovať 2. stupeň základnej školy mimo
svojho bydliska, začína nová etapa v ich študijnom živote. Musia si zvykať nasvojho bydliska, začína nová etapa v ich študijnom živote. Musia si zvykať na
novú školu, nových spolužiakov, učiteľov a na nové prostredie. Zmena to je ajnovú školu, nových spolužiakov, učiteľov a na nové prostredie. Zmena to je aj
pre rodičov či zákonných zástupcov, ktorí budú musieť siahnuť hlbšie do ropre rodičov či zákonných zástupcov, ktorí budú musieť siahnuť hlbšie do ro−−
dinného rozpočtu. Zvýši sa možno príspevok na stravovanie, vreckové, ale ajdinného rozpočtu. Zvýši sa možno príspevok na stravovanie, vreckové, ale aj
na dopravu. Ale rodičia už určite vedia, že náklady žiaka cestovné preplatína dopravu. Ale rodičia už určite vedia, že náklady žiaka cestovné preplatí
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SROV. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SROV. 

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVISZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
Lekárska pohotovostná služba

(Banícka 35, Veľký 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.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠV MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

2. 9. BELLADONNA (SNP)
3. 9. ČIERNY OROL  (Nemocničná)
4. 9. PANACEA (SNP)
5. 9. BIELY LEV (Banícka)
6. 9. Dr. MAX   (v nemocnici)
7. − 8. 9. AQUA VIVA (SNP)



l 09:40 − Autosalón l 10:10
− Čarovné miesta Zeme:
Austrália l 11:05 −

Slovensko v obrazoch l 11:30 − Svet v obrazoch
l 11:55 − O 5 minút 12 l 13:15 − Občan za dvera−
mi l 13:55 − Agatha Christie : Poirot: Tragédia v
troch dejstvách l 15:35 − Zlatá klasika: Obchod
na korze l 17:45 − Hurá do záhrady l 18:15 −
Tajomstvo mojej kuchyne l19:00 − Správy RTVS
l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 − Počasie
l 20:20 − Dom duchov l 22:40 − Maigret: Maigret
a štyria milenci l00:10 − Góly − body − sekundy l
00:20 − Agatha Christie : Poirot: Tragédia v troch
dejstvách l 01:50 − Dámsky klub 

l 09:40 − Família: Família −
Terapia tvorivého ducha l

10:10 − Zbojníci l 12:10 − O Jankovi kľúčiarovi l
13:15 − Osloboditelia: Bojové lietadlá l14:10 − On
air l14:30 − Orientácie l15:00 − Slovo l15:05 − 48.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve −
BRÁNA MAĽOVANÁ l 16:20 − Anjeli strážni:
Anjeli strážni Mateja Ruttkaya l 16:50 − Pred
rokmi... l 17:20 − Herecké legendy na Dvojke l
17:35 − Ľudský hlas l 18:25 − Gen.sk: Rudolf Urc
l 18:40 − Večerníček: Rozprávky zo škrupinky l
18:50 − Krtko: Krtko v ZOO l 19:00 − Správy
RTVS "N"  l19:45 − Portréty vedcov: Centrum vý−
skumu živočíšnej výroby Nitra l 20:00 −
Nesmrteľní: Ľúbi neľúbi l 21:15 −
Dokumentárny klub: Deti zo štvrte Blankenese
l 22:45 − Odpískané l 23:10 − Noc v archíve:
Hodina mieru l 00:15 − Správy RTVS "N" l 01:00

− Slovo 

l 09:00 − Láska na stráže−

nie l 11:15 − Tři veteráni l 13:30 − FORMULA 1:
Veľká cena Talianska l 16:15 − Spider−Man l
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE l 20:30
− Traja mušketieri  l 22:45 − Kód smrti l 00:45 −
Kniha prežitia l 02:40 − Kód smrti l 04:30 −
Smotánka l 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

l 09:55 − XXL RODINA
WOLLNYOVCI l 10:55 −
Geissenovci − Ťažký život

milionárov IV. 13 l 12:00 − Vtierka Castle V. 2 l
13:00 − Chyťte to dievča l 15:05 − K l 17:15 − Nové
bývanie l 18:00 − Cena je správna l 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ NAŽIVO Z PREŠOVA
l 19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE
l 20:20 − A−Team: Posledná misia l 23:00 − K l
01:10 − A−Team: Posledná misia l03:35 − KRIMI l
04:00 − Darované srdce 

TV PROGRAM NEDEĽA 8. 9.
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Hneď v úvode pobavila ma−
lých a veľkých klasická ľu−
dová rozprávka Janko
Hraško v spracovaní a pre−
vedení bábkového "Divadla z
domčeka". Na hradnej bašte
sa potom rozpútal ľúbostný
príbeh Valentína Balašu
(1554−1594) Credulus a Júlia,
ktorý pre divadlo upravila
Eva Šoóšová a s hercami
hradného divadla naštudo−
vala Mgr. Barbora Babicová.  

Počas celého večera spre−
vádzali návštevníkov múzea
sprievodkyne v dobových
kostýmoch a okrem zaujíma−
vých exponátov bábok, hra−
čiek i ostatných stálych či
putovných expozícií aj Pavla
Balašu, jeho manželku Júliu
Baťáňovú i ich komornú.
Návštevníkom opisom pred−
stavili vybavenie a zariade−
nie jednotlivých izieb i ma−
jetku, podľa súpisu inventá−

ra z roku 1772, ktorý sa ne−
dávno našiel v archívoch. 

Kým sa za oknami zámku
zotmelo, vyrástla na pódiu
na nádvorí hontianska dedi−
na, v ktorej sa odohrával dej
hry Juraja Matiaša Spadne z
čerešni... Ochotníci "Divadla
bez groša" z V. Krtíša  pred−
viedli komédiu z dedinského
života tak, ako ho prežívali
obyvatelia Plachtiniec a
Príbeliec v polovici 20. sto−
ročia. 

Mnohých návštevníkov
nočných prechádzok pre−
kvapila svojim vystúpením
skupina "Schody" z B.
Bystrice, ktorá na záver po−
dujatia hrala vlastné sklad−
by z albumu "Básne ako z dy−
mu". Po skončení vystúpenia
ich diváci nechceli pustiť z
pódia a  hudobníci museli
pridávať viaceré skladby na

želanie divákov.
Romantický večer na hrade

potešil milovníkov divadla a
dobrej hudby a dokázal, že
aj obyvatelia tohto regiónu
prídu v značnom počte na
kvalitný program. Do konca
roka pracovníci múzea pri−
pravujú určite ešte viacero
zaujímavých podujatí, aj v
spolupráci s inými organizá−
ciami a radi vás v priesto−
roch hradu privítajú. 

Napríklad aj na
Poľovníckych dňoch 

7. 9. 2013.     −red−

Divadelná prechádzka storoèiami
Augustové teplé noci dýchali romantikou a romanticAugustové teplé noci dýchali romantikou a romantic −−
kými boli aj druhé tohtoročné Nočné prechádzky nakými boli aj druhé tohtoročné Nočné prechádzky na
hrade v M. Kameni, ktoré pod vedením riaditeľkyhrade v M. Kameni, ktoré pod vedením riaditeľky
Múzea Mgr. Heleny Ferencovej pripravili pracovníciMúzea Mgr. Heleny Ferencovej pripravili pracovníci
SNM − Múzea bábkarských kultúr a hračiek Hrad M.SNM − Múzea bábkarských kultúr a hračiek Hrad M.
Kameň na 10. 8. Tieto prechádzky by sa dali nazvať ajKameň na 10. 8. Tieto prechádzky by sa dali nazvať aj
"divadelnou prechádzkou storočiami"."divadelnou prechádzkou storočiami".

1. − V úlohe Jana sa v hre
Spadne z čerešni…, 
v podaní hercov Divadla
bez groša,  predstavil aj
autor Juraj Matiaš. 
Na javisku spolu s Máriou
Kropáčovovu (vpravo) 
a Evou Hentekovou

2. −  O zariadení zámku 
hovorila aj „manželka
Pavla Balašu, Júlia
Baťaňová“ − v podaní
Zlatky Fulajtárovej, ml. 

3.  − Bábkové  Divadlo Z
domčeka a Janko Hraško
zaujali malých i veľkých
divákov. 

2. 3.

1.
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Organizačne turnaj, okrem
MUDr. M. Trojčáka, pripra−
vilo Mesto V. Krtíš a domáci
klub FC Baník V. Krtíš.  O
futbalovú zábavu sa posta−
rali dva piatoligové celky TJ
Vinohrad Čebovce a FC
Slovenské Ďarmoty. Tretím
účastníkom bol spomínaný
domáci štvrtoligista FC
Baník Veľký Krtíš. V troch
zápasoch, v ktorých si za−
hral každý s každým, diváci
videli spolu až 20 gólov. O
drvivú väčšinu z nich sa po−
starali baníci, ktorí  na na−
sledujúci deň ako jediní ne−
hrali „majstrák“, keďže žreb
im určil voľno. To sa odzr−
kadlilo aj na ich hernej po−
hode a ostatné dva celky,
ktoré zrejme šetrili sily na
nedeľné zápasy, porazili do−
slova exhibičným spôsobom.
Čebovčania dostali „vý−
prask“ 11:0 a S. Ďarmoty ba−
níkom podľahli v pomere
0:5.  Hralo sa však slušne, v
rámci fair−play. Aj keď sa−
motný organizátor MUDr.
Mirko Trojčák by ako uzná−
vaný chirurg určite prompt−
ne poskytol v prípade neja−

kého zranenia rýchlu prvú
pomoc, nakoniec sa všetky
tri zápasy obišli bez zranení.
Ocenil to ako MUDr. M.
Trojčák, tak aj jeho kolega
lekár a poslanec  BBSK
MUDr. Ondrej Kollár, ktorý
si neskôr zobral na starosť aj
časť žrebovania tomboly, do
ktorej  výrazne sponzorsky
prispel. 

MUDr. Trojčák: „Som rád,„Som rád,
že sa tento turnaj stal tradíže sa tento turnaj stal tradí−−
ciou, a že sa vydaril aj jehociou, a že sa vydaril aj jeho
siedmy ročník. Diváci sa ursiedmy ročník. Diváci sa ur−−
čite zabavili na dobrom futčite zabavili na dobrom fut−−
bale, pochutili na dobrom obbale, pochutili na dobrom ob−−
čerstvení a verím, že ich potečerstvení a verím, že ich pote−−
šili hodnotné ceny z tomboly.šili hodnotné ceny z tomboly.
Ďakujem všetkým, ktorí poĎakujem všetkým, ktorí po−−
mohli pri organizácii turnamohli pri organizácii turna−−
ja a Máriovi Ďörďovi, meneja a Máriovi Ďörďovi, mene−−
žérovi klubu TJ Vinohradžérovi klubu TJ Vinohrad
Čebovce, za to,  že prijali poČebovce, za to,  že prijali po−−
zvanie na turnaj.“zvanie na turnaj.“
Vráťme sa späť ku zápasom

a stručne k ich priebehu,
ktorý zaznamenal hlásateľ a
moderátor turnaja Mgr.
Jozef Dudáš:
ll 1. zápas: FC S. Ďarmoty1. zápas: FC S. Ďarmoty

− TJ Vinohrad Čebovce− TJ Vinohrad Čebovce
4:0 (1:04:0 (1:0)

Góly: Ďorď 3x, Pixiades.
ll 2. zápas: FC2. zápas: FC Baník Baník 

V. Krtíš − TJ VinohradV. Krtíš − TJ Vinohrad
Čebovce 11:0 (4:0)Čebovce 11:0 (4:0)

Góly: Marek Horváth, Špal−
doň 2x, Sabó 2x, Martin
Horváth 2x, Holovic 2x,
Kukolík, Filűp

ll 3. zápas FC Baník 3. zápas FC Baník 
V. Krtíš − FC S. ĎarmotyV. Krtíš − FC S. Ďarmoty

5:0 (2:0)5:0 (2:0)
Góly: Holovic 2x, Sabó (11
m), Horváth, Šiket.

Zápasy rozhodovali Edo
Mačuda (mimochodom víťaz
prvej ceny tomboly), Marek
Kalmár a Jozef Mihálik.

Víťazom sa tak suverénne
stali domáci  a získali naj−

väčší zlatomodrý pohár v
tvare zemegule, ktorý im,
ako aj ostatným dvom muž−
stvám, odovzdal MUDr. M.
Trojčák. 

Lákavá tombola
V prestávke ostatného zá−

pasu prišlo na rad žrebova−
nie tomboly. Spolu v nej bo−
lo 19 cien a určite každá z
nich, no najmä prvé tri boli
pre divákov mimoriadne lá−
kavé a každý si starostlivo a
pozorne pri ich žrebovaní
kontroloval, či práve jeho
lístok nebude výherný.
Treťou cenou bol totiž LCD
televízor, druhou automatic−
ká práčka a výherca prvej
ceny sa tešil z novej chlad−
ničky s mrazničkou.
Pekný futbalový sviatok sa

vydaril a ostáva už len tešiť
sa na ďalší, v poradí ôsmy
ročník tohto turnaja.

TEXT A FOTO: −MS−JD−

Baníci piatoligistom nedali �iadnu šancu

Pohár viceprimátora V. Krtíša získal FC Baník V. Krtíš

Spoločná fotografia účastníkov turnaja

Zľava: J. Šaranko, MUDr. M. Trojčák 
a Mário Ďorď

Automatická 
práčka veľmi potešila

túto výherkyňu

Neskrývanú radosť mal aj výherca tretej ceny.
So šťastným vyžrebovaným sa zvečnili: MUDr. 

M. Trojčák, J. Šaranko a MUDr. O. Kollár

Po ročnej pauze sa na veľkokrtíšskom štadióne 24. 8. 2013 uskutočnil tradičný futPo ročnej pauze sa na veľkokrtíšskom štadióne 24. 8. 2013 uskutočnil tradičný fut −−
balový turnaj O pohár viceprimátora Veľkého Krtíša MUDr. Mirka Trojčáka, ktorýbalový turnaj O pohár viceprimátora Veľkého Krtíša MUDr. Mirka Trojčáka, ktorý
je zároveň poslancom BBSK.  Siedme pokračovanie turnajaje zároveň poslancom BBSK.  Siedme pokračovanie turnaja sa nieslo v znamesa nieslo v znamení prianí pria−−
teľskej futbalovej atmosféry, množstva vsietených gólov a  extrabohatej tomboly. teľskej futbalovej atmosféry, množstva vsietených gólov a  extrabohatej tomboly. 
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m0907 488 234.

np − 108

n Predám chatu na
Koprovnici. Cena dohodou.
Inf. m 0908 885 155.      np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nNovostavba v Pôtri za dobrú
cenu. Inf. m 0949 203 960. 

np − 1003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul.
Škultétyho 10, po kompletnej

rekonštrukcii, nezaria−
dený. Možná výmena aj
za väčší v blízkej lokali−
te. Cena: 25.000 euro +
dohoda. Inf. m 0905 997
566.  np − 1036
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
v Neninciach v bytovke.
Inf. m 0915 856 784.  

np − 1059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v
Selciach s altánkom.
Cena: 200 eur. Inf. m
0908 334 412.   np − 1056
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám priestory na
podnikanie v Želovci−
ach v strede obce. Inf.
m 0915 827 274. 

np − 1072

n Predám 2−izbový byt
vo V. Krtíši na Ul. SNP
po rekonštrukcii.  Vhodný
aj na podnikanie. Cena
22.500 euro. Inf. m 0908
986 734.  

np − 1093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
vo V. Krtíši na SNP, po
rekonštrukcii. Cena:
31.500 eur, vhodný na
podnikanie. m 0908 986

734.                              np − 1094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom
130/800 m2 v Balogu nad Ipľom
na Hlavnej ulici č. 97. Cena
31.500 eur. Inf. m 00 36 305 156
278.                              np − 1095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám garáž na ul. Ľ. Štúra
vo V. Krtíši. Cena 6.500 eur. Inf.
m00 36 305 156 278.    np − 1096
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 374 915.  

np − 1102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám prerobený byt 110
m2 (spojené 2 dvojizbové byty)

na Štefánikovej č. 13 vo V.
Krtíši. Inf. m0905 343 379, 0905
380 519.                        np − 1108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 2−izbový byt na
Škultétyho vo V. Krtíši, čias−
točne zariadený s vlastnou ko−
tolňou. Inf. m 0918 373 367. 

np − 1109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l BBSK − Hontiansko − novo−
hradská knižnica A. H. Škulté−
tyho vo V. Krtíši vyhlasuje ob−
chodnú verejnú súťaž na pre−
nájom nebytových  priestorov.
Podmienky súťaže sú zverejne−
né na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk          np − 1110
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový družstevný
byt, kompletne prerobený, na
Novohradskej č. 10 vo V. Krtíši.
Cena dohodou.  Inf. m0908 627
952.                                np − 1111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve o výmere 72
m2. Byt sa nachádza vo V.
Krtíši na B. Nemcovej, na 5. po−
schodí. Cena dohodou. Inf. m
0908 289 940.                np − 1113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám rodinný dom v Čelá−
roch − č.p. 123 (elektrické ú−
stredné kúrenie na nočný
prúd), 3−izby + kuchyňa, kúpe−
ľňa + pivnica. Inf. m 047 48 711
11.                                 np − 1115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 1 − izbový byt v
Lučenci (od októbra). Inf. m
0919 021 887, 047 43 341 80.  

np − 1117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám les vo Veľkom Lome
o výbere 1 ha − v celosti. Cena
dohodou.  Inf. m 0949 145 220.  

np − 1120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 2−izbový byt vo
V. Krtíši. Inf. m 0908 927 172,
0908 094 339.              

np − 1122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu 1 − iz−
bový byt na Venevskej a P.O.H.
vo V. Krtíši za rozumnú cenu.
Volať od 19.00 hod. − ponúkni−
te. Inf. m 0915 303 372. 

np − 1128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Píseckej vo
V. Krtíši. Inf. m 0905 100 835.   

np − 1131

lPredám 2−izbový tehlový byt
vo V. Krtíši na Ul. SNP, cena
14.000 eur. Inf. m 0911 108 606.  

np − 1135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt, príp. rodinný
dom − V. Krtíš a okolie. Dlhy a
exekúcie vyplatím. Inf. m 0907
484 840.                       np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám do prenájmu 3 alebo
4−izbový byt komplet prerobe−
ný aj zariadený. Inf. m0948 651
666.                              np − 1146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt, cena
15.500 euro. Inf. m0940 799 490,
0910 408 185.               np − 1152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Lučenskej 89 vo V. Krtíši.  Inf.
m0903 383 623.            np − 1158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem  garáž na Ľ. Štú−
ra vo V. Krtíši.  Inf. m 0903 383
623.                             np − 1159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt 53m2, v
pôvodnom stave, 7. poschodie,
Ul. Venevská V. Krtíš, cena
16.500 eur.  Inf. m0905 554 069.  

np − 1164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve komplet prero−
bený vo V. Krtíši, treba vidieť
Inf. m047 43 307 92. np − 1166
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám záujemcu o kúpu 1−
izbového bytu v širšom centre
V. Krtíša. Inf. m 0911 974 949.   

np − 1177

n Predám mrazničku 150 l a
detský bicykel za 50 eur. Inf. m
0907 692 138.             np − 1087
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohový PC stolík
farba − javor, cena 25 euro zn.
model Galaxy. Z tejto zostavy
predám aj dva kontajnery po
85 eur a regál 90 eur. Inf. m
0905 610 774.                 np − 1097

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

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.     np − 502

Veľký Krtíš − 
Tri stavebné

pozemky
výmera 4 185 m2.

Cena: 20,−eur/m2 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám 3−izbový
byt na Nám. Škulté−
tyho 8, lódžia, po
kompletnej rekonšt−
rukcii. Cena: 27.000
euro + dohoda mož−
ná. Inf. m 0904 804
584.                 np − 1082
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1 − izbový byt, čiastočne zrekonštruovaný,
Venevská. Cena : 18 500,−eur (dohoda)

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám výkonný prieto−
kový ohrievač vody, 5 l,
2.000 W, THERMOFLOW s
káblom a koncovkou na 230
V. Inf. m 0911 264 102.  

np − 859

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 867
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n Predám motorovú pílu
Homelite − ako nová, (80 eur),
skladacie lavice 2ks + stôl −
vhodné do chaty (40 eur), bicy−
kel Favorit (30 eur) − v dobrom
stave. Inf. m 0949 221 302.   

np − 1106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám pätkové motory 1,1
kW a 1,5 kW, obchodnú váhu
do 200 kg, 4 ks dvojkilogramo−
vé propán−butánové fľaše a 1
ks 27 kg  propán−butánovú fľa−
šu. Ceny dohodou.  Inf. m 0949
145 220.                        np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám detskú študentskú
izbu vo výbornom stave − bielo
− fialovej farby, cena dohodou.
Inf. m0917 438 516.     np − 1130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kachle Peterky v
dobrom stave za rozumnú ce−
nu. Inf. m 047 48 963 02.  

np − 1133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy, cena
140 eur + dohoda. Inf. m 0910
926 232.                         np − 1142
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu,
dvojročnú, farba čerešňa. Inf.
m047 43 307 92.           np − 1167

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do zli−
kvidovania skladových zásob.
Inf. m 0905 660 174.       np − 48
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244

n Predám ZETOR 7011, TP,
STK a EČ. Zn. Dobrý stav.
Cena: 5.200 eur. Inf. m0911 213
146.                               np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný maloPredám funkčný malo−−
traktor AGZAT s príslutraktor AGZAT s príslu−−
šenstvom − rotovátor,šenstvom − rotovátor,
pluh k orbe, vyorávačpluh k orbe, vyorávač
zemiakov, riadkovač nazemiakov, riadkovač na
zemiaky a plečku. V dobzemiaky a plečku. V dob−−
rom technickom stave,rom technickom stave,
málo používaný. Cenamálo používaný. Cena
dohodou. dohodou. Inf. m 0911 264
102.              

np − 703

nPredám Š Favorit + prívesný
vozík − VK. Inf. m 0903 374 915.  

np − 1101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW POLO 1.4 ben−
zín, r.v. 1998, najazdených
195.000 km, cena 750 eur + do−
hoda možná. Inf. m 0907 734
379.                             np − 1126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám AVIU 31, valník, ce−
na 400 euro. Inf. m 0915 213
791.                                np − 1151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Citroen ZX, 1,9 TD,
STK, EK platná do 11/2015, ce−
na 1200 eur, dohoda možná.
Inf. m 0910 144 147.    np − 1170
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Felíciu málo jazde−
nú 50 000km, strešné okno,
ťažné a zimné pneumatiky s
diskami. Inf. m 047/48 317 08.  

np − 1172

nPredám kočík zn. QUINNY −
dvoj kombinácia  + vajíčko, ce−
na dohodou. Inf. m 0908 903
959.                               np − 1124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík, vajíčko, sto−
ličku, všetko za 98 eur. Inf. m
0907 369 698.               np − 1148

n Predám odstavčatá. Inf. m
0917 762 714.               np − 1088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šteniatka čivavy bez
PP za 100 eur, šteniatko schi−
tsu za 100 eur, matka bez PP a
otec s PP (šampión SR, 4x
CAC, 2x BOB, CACIB, BOG.
Darujem 1,5 ročného psíka aj
fenku schi−tsu. Inf. m 0915 225
626.                               np − 1090
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 2 mesačné šteniat−
ko kríženca zlatý retriever a
bernský salašnícky pes.  Inf. m
0907 291 775.               np − 1100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám hrušky − 1,45 eur za
kg. Inf. m 0915 531 765. 

np − 1103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skleník s rozmermi
12x4 m. Cena dohodou. Inf. m
047 48 935 12.                np − 1107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám liaheň BIOS a dojič−
ku. Inf. m 047 48 935 12.  

np − 1107 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem čierne mačiatka.
Inf. m 0908 496 360.  

np − 1140

nPredám dojnú kozu. Cena 40
euro. Inf. m 0915 583 533. 

np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a ovce.
Inf. m 0903 128 599.    np − 1160

n Hľadám prácu, práca s PC,
vodičský preukaz skupiny B
(šesť rokov). Inf. m 0915 896
067.                               np − 1068
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadáme čašníka − čašníčku.
Inf. m 0917 414 558.   np − 1092
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár −
môžem vycestovať aj mimo V.
Krtíša. Inf. m 0904 424 363.   

np − 1098
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár −
vykonávam všetky murárske
a maliarske práce. Inf. m 0907
229 634.                        np − 1112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme brigádnikov pre
kanceláriu V. Krtíš. Inf. m0915
389 203.                       np − 1132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Firma MAFÍK VeľkýFirma MAFÍK Veľký
Krtíš príjme do kuchyneKrtíš príjme do kuchyne
kuchárku ako pomocnúkuchárku ako pomocnú
silusilu. Inf. m 0905 657 6890905 657 689. 

np − 1150
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Poskytujem individuálnu
výučbu ruského jazyka. Inf. m
0911 271 570.                np − 1163
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím staršieho človeka a−
lebo dieťa. Inf. m 0917 636 457.  

np − 1165

n Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699

l Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 pm od 37 eur eur. Inf. m
0917 698 979.                np − 1086
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m 0917 698 979.         np − 1121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predaj štiepaného palivové−
ho dreva a odrezkov. Inf. m
0915 482 217.  

np − 1136

l BURZA PRÁCE

l PALIVOVÉ DREVO

l CHOVATEĽSTVO, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

ZÁPIS DO JAZYKOVEJ ŠKOLY ako súčasti 
Gymnázia A. H. Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš, bude 
v dňoch 5. 9. − 9. 9. 2013 od 14.00 do 16.00 hod.5. 9. − 9. 9. 2013 od 14.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie na  www.gahsvk.edu.sk
Tel. č.: 047/ 48 30 411 alebo osobne v škole

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske práce.
Lacno. Inf. m 0905 483 357.  

np − 959

l AUTO − MOTO

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

Príjme do zamestnania: 
Na stavebno − izolačné práce do Nemecka, 

podmienka aspoň čiastočné ovládanie nemeckého jazyka 

MURÁROV A MALIAROV na stavebné práce do Francúzska 
− ovládanie francúzštiny nie je podmienkou 

Z.S.K., s.r.o., Širákov č. 134 

Bližšie informácie: Zsolt Kovács, 0905 94 95 41, 
mail: office@zsktruck.com

nBRÚSENIE A LAKOVANIE
PARKIET OD 9,90/m2

A LEPENIE PVC A KORKU.
Inf. m 0908 407 103  np − 1168

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m0905 463
926.                             np − 1041

l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m0905
463 926.                       np − 1042
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n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKto daruje, príp., predá BUR−
DY a módny časopis PRAMO
so strihmi zo 60−tych až 80−tych
rokov? Inf. m 0911 264 102. 

np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                               np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.
mm 0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723723.                                np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213. 
np − 628

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už ni−
ektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma zby−
točné sklenené koráliky a flitre
na kroje, ponúknite mi. Inf. m
0911 264 102.                np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.             np − 846

l Prosíme neznámu pani z
tmavého osobného auta, ktorá
2. 8. 2013 (v piatok) asi o 10.00
hod. vo V. Krtíši (cestou do D.
Plachtiniec) našla korytnačku
prechádzajúcu cez hlavnú ces−
tu. Prosíme o vrátanie nášho
domáceho miláčika, ktorý chý−
ba najmä našim deťom. Inf.
0904 956 417, 047/48 302 88.

np − 1085
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Za rozumnú cenu vystierku−
jem a vymaľujem byt. Inf. m
0904 424 363.               np − 1099
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zemné práce MINI BAGER
UNC. Inf. m 0908 032 473. 

np − 1123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám krosná.  Inf. m047 48
711 11.                         np − 1116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lwww.studio−f−deign.eu   

np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hrozno.  Inf. m 0915
095 434.                      np − 1176

lVezmem do prenájmu zabeh−
nutú kaviareň alebo pohostin−
stvo vo Veľkom Krtíši. Inf. m
0904 354 594.                  np − 1144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám registračnú poklad−
ňu − fiškálnu (2 ks), SAM 4 S, z
toho je jedna nepoužívaná v zá−
ruke za 150 euro, cena druhej
je 100 euro. Inf. m0915 897 285.  

np − 1155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sústruh na drevo.
Inf. m0915 620 237.       np − 1174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet 140 l akvá−
rium 80x35x50 (dxšxv), cena 30
eur.  Inf. m 48 741 58. 

np − 1175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám staršiu pani do 55 ro−
kov − aj dôchodkyňu ku 12 roč−
nému synovi v Rakúsku.
Podmienka − angličtina a vzťah
ku psovi (450 euro + cestovné).
Inf. m 00436 766 616 586.  

np − 1178 

n Novinka − pôžička pre
živnostníkov, podnikateľov
a firmy. Pracujem ako 
viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI

CREDIT Slovakia, s. r. o.
Inf. m 0904 256 464, 

0908 355 383, 
www.peniazeprevas.sk  

np − 915

Poradie tipovačky
po 4.  kole:

Štvrté kolo poriadne zamiešalo pora−
dím a rovnako ako vy, aj my sme zve−
daví, čo prinesie v tipovačke budúci
týždeň.

Ondrej Cífer, V. Krtíš, 46 b. 
Mária Bariaková, V. Krtíš,  44 b. 
Milan Havrila, V. Krtíš, 42 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 40 b. 
Jozef Holovic, ml., 39 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 39 b. 
Pavel Filip, Záhorce, 39 b. 
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 39 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 38 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 38 b. 
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  37 b.  
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
František Fónod, Kosihovce, 36 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 36 b. 
Ján Zólyomi, Vrbovka, 36 b. 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 35 b. 
Mária Mericová, Vrbovka, 35 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 34 b. 
Pavel Bódiš, Záhorce, 34 b. 
Erika Macková, Záhorce, 34 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 34 b. 
Ján Kalmár, Sklabiná, 33 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 33 b. 
Ladislav Kiss, Vinice, 33 b. 
Gabriel Petényi, Vinica, 32 b. 
František Petényi, Vinica, 32 b.
Jozef Kováč, Vinica, 32 b. 
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 31 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 30 b. 
Ján Molnár D. Strehová, 30 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 29 b. 
Jaroslav Macka, Záhorce, 28 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 28 b.
Štefan Filip, Záhorce, 28 b. 
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 28 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 27 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 26 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 26 b. 
Jozef Košík, Čebovce, 25 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 25 b. 
Jozef Donč, K. Kosihy, 25 b. 
Gejza Mlynárik, Želovce, 23 b. 
Ján Macka, Záhorce, 22 b 
Ján Kiss, Vinica, 22 b. 
Ján Urda, nml., M. Kameň, 22 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 19 b. 
Miroslava Macková, Záhorce, 16 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 10 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 9 b. 

−red−ms

l RÔZNE

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 
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Pracovali ste 
v ČSAO Pôtor? 

Venujte pozornosť tomuto ozna−
mu! Pozývame  Vás na stretnutie
bývalých zamestnancov ČSAO
n.p. Lučenec, závod 02 Pôtor, kto−
ré sa uskutoční dňa 11. októbra
2013 v kultúrnom dome v obci
Pôtor so začiatkom o 14.00 hod.
Záujemcovia nech sa prihlásia na
tel. č. 0917 948 897 do 15. 9. 2013.

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

IV. liga JUH: V. Krtíš − Divín  

V. liga D: Čebovce − Mýtna

V. liga D: Olováry − Radzovce

V. liga D: D. Strehová − Tomášovce

I. trieda okres: M. Kameň − Sečianky 

V. liga D: Sklabiná − Tornaľa

V. liga D: Príbelce − Lubeník

V. liga D: Jesenské − Balog n. I.

V. liga D: Buzitka − S. Ďarmoty

I. trieda okres: Lesenice − Hrušov

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 6. KOLO

Hráte spolu o 60 eur!
Výsledky jednotlivých kôl poradia tipovačky prinášame s týžd−
ňovým oneskorením. Uznávame tikety z novín, nie ich prefotenú
kópiu. 

Srdečne Vás pozývame na

EZOTERICKÝ
FESTIVAL

plný zdravia, zaujímavých
prednášok, služieb a pora−

denstva, ktorý sa uskutoční
14. 9. 2013 od 10.00 hod. 

v kultúrnom dome v
Slovenských Ďarmotách.  

Sponzor podujatia 
týždenník POKROK 



Podbrezová začala náporom na bránu
V. Krtíša a už v 3.´ kopala rohový kop,
ale následnú strelu zo 16−tky Kaczorek
chytil. Po rohovom kope v 8.´sa však do−
máci strelou zo 16 metrov ujali vedenia
1:0. Domáci potom ešte pohrozili tvrdou
strelou v 12.´, ale hosťujúci brankár si s
ňou poradil. Hostia sa potom osmelili a
snažili sa o vyrovnanie. Po centri Špal−
doňa v 15.´ sa dostal do dobrej príleži−
tosti Šiket, ale minul. V 21.´ sa pred 16−
kou pekne uvoľnil Sabó a strelou k tyči

vyrovnal −1:1. Domáci odpovedali tvr−
dou strelou v 25.´, ale Kaczorek strelu
chytil. Aktívny Sabó potiahol útok v
28.´, našiel voľného Šiketa, ktorý tvrdou
strelou pod brvno dal vedúci gól hostí −
1:2. Domáci znovu tvrdo vystrelili v 37.´
avšak pozorný Kaczorek si poradil. O
dve minúty neskôr odpovedal peknou
strelou Maťo Hortváth, ale loptu zasta−
vilo brvno domácej brány.  

Druhý polčas začali aktívne hostia. V
48.´ unikol Sabó, ale jeho strelu brankár
domácich, i keď s námahou, nohou vy−
kopol na roh a brankár vyrazil na roh aj
tvrdú strelu Greguša v 54.´. V 58.´zahrá−
vali hostia nepriamy kop Šiketom a hla−
vičku Mareka Horvátha domáci bran−
kár, opäť iba s námahou vyrazil na roh.
Útoky sa potom striedali na oboch stra−
nách, ale obrany  odolávali až do 84.´,
kedy domáci zahrávali nepriamy kop a
z následnej hlavičky sa im podarilo vy−
rovnať na 2:2. Hostia podali snaživý vý−
kon a bod z "horúcej pôdy" si plne zasl−
úžili. 

−TIBOR KRNÁČ− 
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Domáci hneď od začiatku prebrali iniciatí−
vu, zatlačili hostí pred ich bránu, vypraco−
vali si množstvo šancí a z toho využili iba
jednu Hudecom. Potom sa hra vyrovnalai a
hostia z ojedinelého útoku vyrovnali na 1:1.
V II. pol. domáci ďalej zatlačili hostí pred
bránu, vypracovali si množstvo šancí, no
nevyužili ich. Hostia po hrubej chybe v do−
mácej obrane dali 2. gól. Domáci aj po góle
ďalej tlačili hostí, no šance nevyužili a hos−
tia po ďalšej hrubej chybe domácich vo svo−
jej obrane strelili 3. gól. Pred koncom do−
máci znížili na 2:3. Domácim v zápase, kde
dobre rozhodovali rozhodcovská trojica,
nebolo súdené vyhrať.  

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ −

Bojovný zápas − nešťastný
pre domácich 

Diváci: 50; rozhodovali: P. Kalmár, st., P.
Kalmár, ml., Húšťava, góly: D − Hudec,
Zőlley,  H − Gorasz, Fodor 2x, najlepší hráč:
D − Bíreš,  H − Fodor; zostavy: D − D. Jánoška,
Balga, Sliacky, Belák, Iždinský,  Bíreš, N.
Híveš, ml., J. Jánoška, Balla, Klacso, stried.:
Jakubec, Krekáč, Zőlley; H − Cvengel,
Morvai, Celeng, L. Blažko, Mezei, Gorasz,
Fodor, Szatmári, Patray, Kováč, Koncz, stri−
ed.: Jonás, Varga, Z. Blažko, Zőlley. 

Opatovská N. Ves −
Sečianky 2:3 (1:1)

III. liga dorast − JUH  
5. kolo : Baník Veľký Krtíš − MFK

Jelšava 2 : 0 (2 :0)
DOMÁCA "POVINNÁ JAZDA"

Zostava Baník VK: Čepo, Lauko (Andok),
Fodor, Weisz, Balla, Petrus (Hodási),

Gemer, Kušický, Matikovský, Kliment
(Magula), Gibala (Ádam). Góly : 1:0  Balla

(25. min.), 2:0 Kušický (11. min.)
Aj keď mali domáci hráči jasnú územ−

nú prevahu, najmä v 2. polčase im nevy−
chádzala koncovka a preto sa zápas skončil
len dvojgólovým rozdielom. Baník je prie−
bežne na prvom mieste spomedzi 13 ú−
častníkov.                                 − GREGUŠ −

(Pokračovanie zápasov 
okresnej triedy na str. 24)

Zápas bol v 37.´ ukončený, pretože po−
čet hráčov v mužstve hostí klesol pod 7.
Hosťom sa nepodarilo nastúpiť v pl−
nom počte, pretože auto so 6 hráčmi sa
cestou na zápas pokazilo.   

− ĎURČOK − 

Nedohratý zápas
Zostava Príbeliec:  Baláž, Rybár,Zostava Príbeliec:  Baláž, Rybár,

Balík, Prešinský, M. Červoč , Balík, Prešinský, M. Červoč , 
M. Cesnak, Macko. M. Cesnak, Macko. 

V. liga D: Radzovce − Príbelce 3:0

II. trieda okres
Olováry ,,B"− Bušince 3:0         

Sklabiná ,,B" − Čebovce ,,B" 5:0 
D. Strehová ,,B" − Želovce 5:2      Zaslú�ená remíza Baníka

Zostava V. Krtíša: Kaczorek − Greguš
(89.´ Fűlőp), Marek Horváth, Martin
Horváth, Miškei, Šár, Šiket, Holovic,

Sabó, Špaldoň (85.´ Balík), Kukolík, na
striedanie: Čepo, Balík, Fűlőp, Gemer;
Góly hostí:  Sabó, Šiket ; ŽK: Kaczorek;
divákov 150; rozhodcovia: Machyniak,
Kúchen Verkin; delegát: D. Zdechovan

IV. liga JUH:  Podbrezová B −V. Krtíš 2:2 (1:2)

ObFZ Ve¾ký Krtíš, Spravodaj è. 10 - 2013/2014 
ŠTK (predseda, Marián Halaj) −  Nariaďujeme o−
dohrať  MFS:   II. trieda dospelí  4. kolo Bušince
− Sečianky dňa 8.9.2013 o  12:30 h.
Kontumujeme MFS 4. kolo žiakov Príbelce −
Nenince a priznávame 3 body a skóre 3:0 v pro−
spech FK Príbelce, podľa SP čl. 100/i, (pre neo−
právnený štart hráča , prípad odstupujeme na
DK.   Upozorňujeme FC Baník V. Krtíš na ne−
vyplatenie R – J. Balgu v MFS žiakov 4. kolo V.
Krtíš – Záhorce. FC Baník V. Krtíš predloží na
sekretariát ObFZ  doklad o vyplatení R – J.
Balgu do 3.9.2013.  Námietka kap. hostí v MFS
II. kolo II. trieda dospelí Želovce – Sklabiná „B“
berieme na vedomie a odstupujeme na DK.
Berieme na vedomie písomnú žiadosť FK
Sečianky a nariaďujeme odohrať všetky domá−
ce stretnutia dorastu v súť. ročníku 2013/2014 v
sobotu UHČ. Žiadosť platí od 31.8.2013. FK
Sečianky zaplatí poplatok 10 eur MZF.  Žiadosť
FK Olováry berieme na vedomie a žiadosti sa
vyhovuje na základe bodu ŠTK/5. v tomto
Spravodaji. DK (predseda, Ing. Jozef Mišt) −
D11 Trestá sa hráč FK Hrušov T. Korpáš

1207710  1 MFS pod. od 28.8.2013 do 27.11.2013
podľa 1/5a, poplatok 10 eur MZF.   D12 DK trestá
FK M. Kameň pokutou 50 eur MZF a podmie−
nečným uzatvorením ihriska na 1 MFS od
28.8.2013 do 30.6.2014 podľa 2/1b, poplatok 10
eur MZF.   D13 DK  trestá FK Želovce pokutou
30 eur MZF podľa 2/1a, poplatok 10 eur MZF.
D14 DK  trestá FK Nenince pokutou 10 eur MZF
podľa 2/5, poplatok 10 eur MZF. D15 DK prejed−
nala žiadosť hráča FK Záhorce Marián Filip
1060769 a zvyšok trestu mení na 3 MFS pod. od
28.8.2013 do 27.11.2013, poplatok 10 eur MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od zverejnenia v Spravodaji ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
1.     Zasadnutie VV ObFZ V. Krtíš sa usku−

toční dňa 4.9.2013 o 17:00 h. na sekretariáte
ObFZ.    Upozorňujeme všetky futbalové kluby,
ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových
preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu,
že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto
typu 

(Pokračovanie na str. 26)

I. TRIEDA OKRES



Diváci: 70; rozhodovali: F. Balga, Ubrankovič,
J. Balga; góly: D − L. Varga 2x, Szabó, T.

Gemer, H − Lupták 2x, najlepší hráč: D − L.
Varga, H − M. Andok; zostavy: 

D − Sebenský, Szabó, Schmidt, T. Gemer,
Nozdrovický, Zaťko, Očko, Bodzsár, 

E. Varga, Z. Gemer, L. Gemer, stried.:
Hampachel, Kati, Tóth; H − Benko, P. Andok,

Melišík, Vozár, Uhrin, Mihálik, 
Šimun, M. Andok, Haring, Stankovič, Lupták,

stried.: Kramarovič, Bán. 
Szabó nebezpečne vystrelil už v 6.́ , ale bran−

kár loptu vyrazil. Hostia sa ujali vedenia v 13.́
Na to za domácich vyrovnal L. Varga.
Stankovič (H) udrel domáceho hráča, za čo do−
stal v 31.́  ČK. Pekná akcia Szaba a Gemera
skončila bravúrnym zákrokom brankára. V 54.́
sa hostia opäť ujali vedenia Luptákom. Domáci
vyrovnali zásluhou Vargu, ktorý dokopol odra−
zenú strelu Szaba. Domáci sa ujali vedenia
bombou Szaba. O ďalší gól domácich sa posta−
ral T. Gemer. Diváci mohli vidieť dobrý zápas,
aj keď v ňom bolo veľa nepresností, domáci
však vyhrali zaslúžene. Pochvalu si zaslúžia
hostia, lebo bojovali, čo im sily stačili.                   

− IVAN ZAŤKO, ml., − 

Diváci: 70; rozhodovali: Danko, Bódiš, Ďurčov;
góly: D − Galčík z 11m, M. Babka, najlepší
hráč: D − Lőrincz, H −  Krahulec;  zostavy: 

D − Bartoš, Galčík, Berecký, Lőrincz, M. Babka,
Marinyec, Lőcsa, Kováč, Pavlík, R. Babka,
Majer, stried.: Majdán, Košík, Máňa, Ollős; 
H − Fekete, Barcaj, L. Bednár, Lad. Bednár,
Režňák, J. Pűšpőky, M. Pűšpőky, Bariak,

Melicher, Krahulec, Laššan, stried.: Malnoczký. 
Domáci mali šance už na začiatku − Majer na−

hral Pavlíkovi, v 3.́  mal šancu Lőcse a v 11.́
nádherná prihrávka od M. Babku našla
Kováča, ale aj jeho strelu brankár chytil. Hostia
v 17.  ́vyskúšali brankára no Laššanova strelu
išla na roh. 

Aj nasledujúce akcie zostali bez gólu:
Majerova strela nad a v 28.́  center Pavlíka ne−
premenil M. Babka. II. pol. začali domáci nátla−
kom, mali šance no bez gólov. V 52.́  roh zahral
Pavlík, center posadil na hlavu Marinyeca, no
brankár ju vychytal. V 55.́  Galčík premenil pe−
naltu. Dve Majerove šance zostali bez gólov. V
64.́  Lőcseho prihrávka našla M. Babku, ten s
prehľadom zvýšil − 2:0. Prvé striedanie domá−
cich v 68.́  Pavlíka nahradil Košík, v druhom
Kováča Majdán. Poslednú šancu mal v 79.́   M.
Babka, no nepremenil.              − JÁN PAVLÍK − 

Diváci: 30; rozhodovali: Mačuda, Košelák,
Ambrózi; góly: D − Hajnár 2x, Povalač, najlep−

ší hráč: D − Hajnár, H − Villám;  zostavy: 
D −  J. Kotian, Bača, Z. Balla, Horňák, 

R. Balla, Vrbovkay, Celeng, Tóth, Hajnár,
Násaly, Sebenský, stried.: Sliacky, Povalač,

Ďovičin, Kováč, Homolya, Bado, H − Moravčík,
Kováč, Kalmár, Smykana, Nagy, Nagy,

Villám, Várkőzy, Mucha, Zolcer, Kissimonyi,
Bášty, stried.: Buriš, Alakša, Pástor, Kmeť.
Hra bola v prvom polčase vyrovnaná, s via−

cerými šancami na obidvoch stranách. II. pol−
čas začali domáci aktívnejšie, čo sa potvrdilo
aj na samotnom výsledku. Domáci tromi
rýchlymi gólmi rozhodli o výsledku a zaslúže−
ne vyhrali. Vedenie ďakuje hráčom za to, že
počas celého zápasu bojovali s vedomím, že
nás naši brankári nechali v štichu. O to je na−
ša výhra vzácnejšia. Pochvalu si zaslúžia všet−
ci rozhodcovia, ktorí mali celý zápas pod kon−
trolou.                         − LADISLAV  BORBÁŠ − 

Diváci: 80; rozhodovali: Bakoš Chrien,  Ďu−
riš; góly: D − M. Filip,  najlepší hráč: 

D − Karasy,  H − Baláž, zostavy: 
D − Hromada, Balga, Karasy, M. Filip, T.

Jánošík, I. Jánošík, P. Filip, Liska, Sabo, I.
Filip, Slovák, stried.: Lalík, Boldiš; H −

Penke, T. Szuchetka, Baláž, Miško,
Skabella, Bolgár, Mihalovič, Buriš, O.

Krupčiak, Nasvady, Nagy.

Od začiatku zápasu hostia prebrali inicia−
tívu a vyhrávali do polčasu 0:1. V II. pol. do−
máci pridali na bojovnosti, aj keď to neboli
presvedčivé výkony a musia si uvedomiť, že
futbal sa hrá od začiatku − teda celých 90.́  a
nielen v II. polčase. Nespokojní sme boli s
rozhodovaním rozhodcu Bakoša, čo bude−
me avizovať aj ObFZ, pričom s asistentmi
sme boli spokojní.            − JOZEF KARASY − 

JÁN LAVRÍK  (hostia): "Ďakujem chlapcom
za predvedený výkon a rozhodcom za roz−
hodovanie v zápase." 

Diváci: 50; zostavy: D −  Tuhársky, Nácesta,
T. Korpáš, Augustín, Ľ. Fischer, Konc, Kereš,

Fašang, Sás, J. Kováč, Hojsa, stried.: J.
Fischer, Jozef Kováč, Baláž, M. Korpáš, M.

Kováč, Š. Kováč; H − Veľkov, Matejkin,
Hlivár, Kubolek, Zuzina, Oláh, Jelcha,
Mitter, Turan, Odaloš, P. Mitter, stried.:
Zvara, Bariak, Kašiar, Mozola, Bariak.  

V 11.́  sa podarilo nekompromisnou strelou
Hojsu otvoriť skóre − 1:0. V 42.́  M. Mitter, vy−
strelil z 20 m do rohu − 1:1. Ján Kováč z rohu
16−tky prekvapil strelou do rohu brány − 2:1. V
57.́   Turan sám pred brankárom vyrovnal 2:2.
V 78.́  M. Korpáš hlavou po peknom centri od
Konca uzavrel na 3:2.     

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  
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Čebovčania domácich nešetrili a už v 2.´
sa ujali vedenia, keď na Kovácsov nepria−
my kop nabehol Bogdányi a bolo 0:1.
Hostia hrali pekný futbal počas celého 1.
polčasu, ale nevyužili viaceré sľubné prí−
ležitosti. Najmä dve šance Nozdrovického
a raz Pétera mali skončiť gólom.  V 38.´po
peknej akcii našiel Gyénes Bogdányiho,
ktorý prekrásnou hlavičkou upravil na
0:2. 

Do druhého polčasu domáci prestriedali
a hra sa vyrovnala. V 68.´ sa zranil najlep−
ší hosťujúci hráč A. Kovács a  musel strie−
dať. Domácim sa poradilo znížiť v 80.´ na
1:2, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.
Hostia umnou hrou si udržali vedenie, aj
keď domáci v 88.´ nastrelili brvno. 
K úspešnému účinkovaniu mužov sa pri−
dávajú aj žiaci Čeboviec, ktorí vyhrali v
D. Strehovej a vo svojej súťaži tiež oku−
pujú čelné pozície tabuľky, za čo im patrí
pochvala.   

−ERIK FÓNOD−

Hostia rozhodli v 1. polčase
Zostava − Čebovce: P. Bojtoš − P. Balga,

Cibulya, Mudroň, Bogdányi (67.́  E. Bojtoš),
Gyénes, Nozdrovický, Péter (90,́  Ďőrď),

Kovács (68.́  Gemer), Husár, A. Balga; na
striedanie: Ďőrď, E. Bojtoš, L. Bojtoš,

Gemer, L. Zaťko; Góly hostí: Bogdányi 2x;
ŽK: Nozdrovický, Gemer; R: Dodok, Kučera,

Sivák; divákov 120.   

V ďalšom okresnom derby
v 5. lige privítal Balog n.
Ipľom hráčov Dolnej
Strehovej. V peknom slneč−
nom počasí chceli domáci
konečne zabodovať naplno.
V dobre rozbehnutom zápa−
se po chybe v domácej o−
brane sa hostia ujali vede−
nia. Domáci v 20.´ po pek−

nej akcii strelili vyrovnávajúci gól, no
postranný rozhodca mal zástavu hore −
gól neplatil. Do polčasu sa šance strie−
dali na obidvoch stranách. 
V II. pol. sa v 60.´ konečne podarilo do−

mácim vyrovnať, keď po striedaní hneď
z prvého dotyku dal Ďurás gól. V 89.´ po
rohovom kope z trmy − vrmy domáci
ďalším Ďurásom zvýšili na 2:1. 

Dúfajme, že chlapcom sa vráti sebave−
domie a takto úspešne budú pokračovať
aj ďalej.  Dorast: Balog n. Ipľom − M.
Kameň 7:4                  − JOZEF STRIHO−

Bratia Ďurásovci rozhodli zápas
Zostava Balog n. I.: Mics, Nagy, Radoš, G. Gyurász,

Kalmár, E. Krupčiak, Faršang, Nedelya, Oroszlányi, P.
Gyurász, Belá, str. J. Ďurás, E. Ďurás, L. Radoš, O. Mics. 
Zostava Dolnej Strehovej: Daniel Hriň – Marek Klátik,

Marek Báťka,  Drozd, Sokol, Kminiak, Ábelovský, Marek
Hriň, Novák, Hudec, Kollár; striedali: Korbeľ −
Ábelovského a Tóth – Kollára, ČK − Hostia 1x.

V. liga D: Balog n. I. − D. Strehová 2:1 (0:1)

V. liga D: Lubeník − Čebovce 1:2 (0:2)

Povinné víťazstvo sa dostavilo
Lesenice − M. Kameň 2:0 (0:0)

Prvá jesenná výhra Hrušova

Hrušov − D. Lom 3:2 (1:1)Kosihovský derby zápas

K. Kosihy − Kosihy n. I. 3:0 (0:0)

Domáci v slabej forme

Záhorce − V. Čalomija 1:1 (0:1)

Neninčania vyhrali zaslúžene

Nenince − S. Plachtince 4:2 (1:1)

I. TRIEDA OKRES
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Hostia vycestovali k momentálnemu
lídrovi súťaže. Tréner Horn bol opäť
nútený improvizovať v zostave, keď z
rôznych príčin nevycestovali opory
družstva: Ďurica, Žingor a  Kalmár.
Domáci od úvodu nasadili  veľkú ofen−
zívu, ale boli to hostia, ktorí sa v 6.´ do−
stali ku gólovej príležitosti, keď hlavič−
ku Zošáka domáci brankár Michálek s
námahou zneškodnil. Hostia inkasova−
li  v 21.´, keď Szabovu hlavičku nedo−
kázali odvrátiť, a tá na prekvapenie
skončila za chrbtom Kočiho. V 30.´ cen−
ter v 16 − ke domácich znovu rieši
Michalík. Následne Koči strelu Triznu

vytláča na brvno. Príležitosť hostí o vy−
rovnanie zastavil v 40.´ domáci obran−
ca, keď pohotovo zachraňoval na brán−
kovej čiare. V 42.´ pre zmenu zaváhal
hlavný rozhodca, keď jasný faul domá−
cich na Havrilu zostal nepovšimnutý. 
Aj druhý polčas začal prevahou domá−
cich a v 55.´ udreli po druhýkrát, keď
hostia nepokryli Farkaša, ktorý ná−
sledne tvrdou strelou zvýšil na 2:0.
Bežala 66.´ a odovzdaní hostia inkasujú
po tretíkrát, keď Kokai zvýšil zblízka
na 3:0. V 70.´ svitla iskierka nádeje pre
hostí, keď Tuhársky našiel Matikovského,
ale aj touto jeho dobre umiestnenou
strelou si výborný Michalík v bránke
domácich poradil. V ďalšom zostávajú−
com čase domáci kontrovali priebeh
zápasu. Jedinej chyby sa dopustili
snáď v 86.´, keď Berky svojim výkonom
dosiahol čestný gól hostí. Domáci v sa−
mom závere zvýšili na konečných 4:1.    

− JOZEF PAHOLÍK− 

Líder hos�om niè nedaroval
Zostava Sklabinej: Š. Koči, Kováč, 
D. Drienovský, Matikovský, Berky,

Maslaňák, Havrila, Tuhársky, Boľoš,
Zošák, Drienovský; na striedanie: Černák,
Ľ. Koči a Bolibruch. Rozhodca: Jačmeník. 

V. liga D: Jesenské − Sklabiná 4:1 (1:0)

Pred početnou diváckou návštevou si zme−
rali sily popredné mužstvá z 5 ligy z nášho
okresu. Samotný zápas začali o poznanie
lepšie domáci, hneď v úvode mali výhodu
priameho kopu, ale hlavička išla vysoko
nad. Hostia hrali veľmi dobrú a organizova−
nú obranu, domáci mali síce miernu územ−
nú prevahu, ale bez príležitostí.

Mužstvá čakali na chybu súpera. Prvá
prudká strela z kopačky Zachara letela vy−
soko nad. Domáci sa v 35.́  dočkali, skóre zá−
pasu otvoril Lukács. V 37.́  vyskúšal pozor−
nosť Skopala Pixiades, ale ten loptu vytlačil
do  bezpečia. Veľký rozruch vznikol po od−
pískaní postavenia mimo hry. V závere I.
polčasu s námahou vyrazil brankár prudkú
strelu Lukácsa a do polčasu stihol zahodil
sľubnú príležitosť ešte Havrila. 

V II. polčase začali mužstvá tvrdú a agre−
sívnu hru − našťastie bez zranení. Domáci
mali v ďalšom priebehu územnú prevahu −
no bez efektu, hostia stále dobre a organi−
zovane bránili, ale smerom dopredu boli "ja−
loví".    Diváci videli v 58.́  krásny futbalový
moment, keď strelu Žingora bravúrne
Holub vyrazil na stranu. V 63.́  išla štan−

dardná strela iba do múra. Hostia v týchto
fázach hry vycítili šancu, značne pridali, čo
domácim nevoňalo až natoľko, hostia v v
65.́  vyrovnali na 1:1. Domácim akosi došli
sily a hostia to aj vycítili. Domáci sa ale ne−
vzdali a rušné momenty sa striedali pred
bránami, gól doslova visel na vlásku. V 82.́
bol náznak možnosti na strelenia gólu do−
mácimi, lopta však smerovala vedľa
Skopalovej brány. V 86.́  po rohovom kope
prešla lopta cez celé bránkové územie hos−
tí, no nik ju nedokázal dopraviť do siete. V
89.́  videli diváci zázračný priamy kop
Lukácsa, ktorým upravil na 2:1. Domáci zís−
kali tri body s mimoriadne zdatným súpe−
rom, hosťom patrí uznanie za predvedený
výkon a domácich treba pochváliť za túžbu po ví−
ťazstvo a pre bojovnosť. − JOZEF BAČA − 

S. Ďarmoty 8. 9. cestujú na zápas do
Buzitky.  Žiaci: S. Ďarmoty − Sklabiná 0:0

Vydreté víťazstvo 
Holub, Lukács, D. Ondrejkov, Rajťuk, Mi.
Varholák, Béreš, Zachar, Ma. Varholák,

Havrila, J. Ondrejkov, Pixiades, stried.: R.
Béreš, Ďörď, Molnár, Kollár, Nászaly, H −
Skopal, Motoška, Krnáč, Zolnay, Skabella,
Šramka, Dobra, Šaranko, Nemčok, Gluch,

Žingor, stried. Švonavec, Paterman,
Merica, Bablena. 

V. liga D: S. Ďarmoty − Olováry 2:1 (1:0)

IV. liga JUH
5. kolo − Nedeľa 1. 9. o 15.30 hod.

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

3:1
1:3
−

2:2
1:0
1:1
1:0

V. liga D
5. kolo − Nedeľa 1. 9. o 15.30 hod.

Jesenské − Sklabiná 
Balog n. I. − D. Strehová 
Tomášovce − Buzitka 
S. Ďarmoty − Olováry 
Radzovce − Príbelce 
Lubeník − Čebovce 
Mýtna − Tornaľa

4 : 1
2 : 1
3 : 3
2 : 1
3 : 0
1 : 2
2 : 0Viničania cestovali na zápas do

Málinca v oklieštenej zostave, pretože
študujúci hráči nastupovali do interná−
tov. V zápase sa obe mužstvá snažili o ú−
točnú hru už od úvodu a vypracovali si
niekoľko dobrých príležitosti na strele−
nie gólu. Ich pokusy však väčšinou kon−
čili mimo brány, alebo pohotovo zasiah−
li obrany či pozorní brankári. Veľkú
šancu mal v 14.´ Csatlós, ale jeho pokus
o prehodenie brankára nevyšiel. Ako pr−
vým sa podarilo prelomiť obranný val
hosťujúcim hráčom. V 20.´ po faule na
Tótha zahrával Nemčok priamy kop a
Antal hlavou usmernil loptu do siete −
0:1. Domáci potom zvýšili úsilie, ale v
sľubnej príležitosti v 22.´ prekopli brá−
nu. Po rohu v 30.´ Geregai vyrazil loptu

do hry a do konca polčasu sa vyzname−
nal ešte niekoľkokrát a nepripustil vy−
rovnanie. 
V úvode druhého polčasu vystriedal Sz.

Tótha A. Bugyi. V 54.´ domáci z dobrej
príležitosti iba prekopli bránu hostí a
trest prišiel vzápätí. Po rohu Nemčoka
zvýšil na 2:0 hlavou Csatlós. Hostia si po
góle nedali pozor a domáci hneď po roz−
ohraní hry znížili na 1:2. Aktívny
Nemčok ušiel v 71.´ domácej obrane a
prekonal brankára − 1:3.  Domáci sa sna−
žili a v 75.´ mali výhodu priameho kopu,
ale opäť zasiahol pozorný Geregai. Tlak
na bránu hostí sa zvyšoval, ale obrana
Vinice na čele s Geregaiom všetko rieši−
la s prehľadom. Naopak, zvýšiť mohol v
82.´ Antal, ktorý sa po úniku ocitol zoči−
voči brankárovi, ale strelil iba do jeho
rúk. Do konca stretnutia sa už skóre ne−
menilo a  Vinica si v tomto zápase pripí−
sala prvé víťazstvo v IV. lige na ihrisku
súpera.               −GABRIEL ZSIGMOND− 

Prvé víťazstvo na súperovej pôde
Zostava Vinice: Geregai −T. Régi, Boros,
Antal, Sz. Tóth, Zachar, Csatlós, Súth,

Kiss, Gál,   Nemčok; náhradníci: 
D. Régi, T. Tóth, A. Bugyi; 

IV. liga JUH: Málinec − Vinica 1:3 (0:1)
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(Dokončenie zo str. 25) 
preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fo−
tografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitál−
nym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a
fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len foto−
grafie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný
matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám
umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby
sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými čr−
tami tváre.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z
dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá
RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť
požiadané o vydanie registračného preukazu dané−

mu hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R
stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom u−
viesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo od−
cudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP
do najbližšieho súťažného stretnutia.

V prípade ak FK nepožiada po matričných a re−
gistračných úkonoch o vystavenie plastového RP, po−
važuje sa štart hráča v stretnutí za neoprávnený.

Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením me−
sačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vo−
pred, alebo po vydaní v Úradnej správe akýkoľvek
poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF).
V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu
tradičným spôsobom na účty ObFZ všetky bežné
platby na 9131402/0200.    Upozorňujeme FK, že po u−
končení príslušného mesiaca obdržíte prostredníc−

tvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru o−
značená v ISSF ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú
je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uve−
dený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný
symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posi−
elať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v
ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vyko−
najte:−   prevodom z účtu na účet (internetbanking),
−   vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo
je úplne najrýchlejšie. Nedoporučujeme používať
platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3−6
dní.  Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktú−
ru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste u−
hradili  kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neu−
hrádzajte.  Upozorňujeme všetkých rozhodcov, aby
zápisy z MFS zo dňa 25.8.2013 doručili na sekretariát
ObFZ V. Krtíš do utorku t. j. do 27.8.2013. Rozhodca je
povinný uzatvoriť  elektronický zápis hneď po stret−
nutí. Keď sa nebude dať uzatvoriť zápis, tak rozhod−
ca musí uviesť v papierovom zápise dôvod.  Pri neu−
zatvorení zápisu hneď po stretnutí, rozhodca je po−
vinný do 24 hod. po stretnutí  osobne  sa dostaviť na
ObFZ s papierovým zápisom o stretnutí. Rozhodca,
papierový zápis o stretnutí z I. a II. triedy dospelých
doručí na ObFZ, len v tom prípade, keď neuzavrie
hneď po stretnutí elektronický zápis. 

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ 

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST Č. 6

ObFZ Ve¾ký Krtíš, Spravodaj è. 10 - 2013/2014 

l Kúpim jalovice a býky. Inf. m 0948
155 120.                                    np − 1780 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim včelstvá aj bez úľov. Inf. m
0907 234 059.                            np − 1782 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 propán−butánové fľaše (2
kg). Inf. m 0902 276 483.             np − 1186

l Kúrenárske a vodoinštalačnéKúrenárske a vodoinštalačné
práce, dodávka materiálu za bezpráce, dodávka materiálu za bez−−
konkurenčné ceny. Inf. konkurenčné ceny. Inf. mm 09110911
421 840421 840.                                   np − 1184

n Predám prívesný vozík. Inf. m 0907 
232 141.                                   np − 1190
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve 5−mesačné fenky basseta
− trikolor. Inf. m 0905 319 043. np − 1188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem kuchára/−ku len s praxou na
TPP. Inf. & 0918 613 809.        np − 1189

l PO UZÁVIERKE

Nášmu ďalšiemu zástupcovi z okresu v
IV. lige sa oproti Baníku V. Krtíš darilo
viac. Viničania privítali počas sviatočné−
ho dňa na svojom ihrisku pred peknou
diváckou kulisou (400 ľudí) futbalistov z
Kováčovej. Prvá polovica zápasu vyšla
Viničanom na výbornú, vďaka Csabovi
Csatlósovi, ktorý v 32.´ otvoril skóre a
domáci viedli 1:0. Tento stav udržala
Vinica až do polovice druhej časti hry,

keď v 71.´ vyrovnal hráč hostí M. Kujan.
Hlavný rozhodca P. Budáč v zápase ude−
lil spolu  sedem žltých kariet, Viničania
si z toho vyslúžili len dve.  Výsledok sa
už do konca zápasu nezmenil a Vinica si
tak pripísala tretiu remízu z piatich odo−
hraných zápasov.                             −red−

Ďalšia remíza domácich
Zostava Vinice: Ján Geregai, TomášZostava Vinice: Ján Geregai, Tomáš
Régi, Jozef Antal, Szilárd Tóth, PeterRégi, Jozef Antal, Szilárd Tóth, Peter
Zachar, Csaba Csatlós Róbert Súth,Zachar, Csaba Csatlós Róbert Súth,
Gabriel Kiss, Tomáš Gál, Peter Boros,Gabriel Kiss, Tomáš Gál, Peter Boros,
Attila Nemčok. Dávid Régi. Na striedaAttila Nemčok. Dávid Régi. Na strieda−−
nie: Matyas Pobori, Arpád Bugyi, Ronaldnie: Matyas Pobori, Arpád Bugyi, Ronald
Varga, Levente Halko, Tamás Pobori.Varga, Levente Halko, Tamás Pobori.

IV. liga JUH: Vinica − Kováčová 1:1 (1:0)

Na dobre pripravenom trávniku začali do−
máci tlakom V 5.´ zahrávali nepriamy kop,
ktorý hostia odvrátili. V 13.´ mali domáci čis−
tú gólovú šancu, ale domáci hráč prehodil
nielen vybiehajúceho Kaczoreka, ale aj
bránu hostí. V 15.´ kopali domáci priamy
kop, ale strela skončila v múre. Hostia ma−
li príležitosť nepriameho kopu v 19.´, ktorý
kopal Šiket, ale dobre rozohraný kop hos−
tia nezúžitkovali.  V 21.´ sa v 16−tke pekne
uvoľnil Martin Horváth, jeho strela však
skončila na ľavej tyči domácej  brány. Po
faule Šára v 16−tke kopali domáci v 30.´ po−
kutový kop, ktorý Kaczorek vyrazil na roh.
Kaczorek vyrazil na roh aj tvrdú strelu do−

mácich v 41.´. Z následného rohu sa však
domáci hlavičkou ujali vedenia 1:0. Hostia
mali možnosť vyrovnať v 44.´, ale Špaldo−
ňovu hlavičku po nepriamom kope domáci
brankár chytil. 
Aj druhý polčas začali domáci tlakom a už

v 47.´strelou po zemi zvýšili na 2:0. V 58.´
bolo už 3:0 po tom, čo v 16−tke osamotený
hráč domácich nedal Kaczorekovi šancu.
V 65.´ tvrdo vystrelil Šiket, ale jeho strela
išla vedľa brány. O tri minúty neskôr uni−
kol po ľavej strane domáci hráč a jeho stre−
la z uhla skončila v bráne hostí − 4:0. V zá−
vere sa hostia snažili skorigovať výsledok,
ale strely Šára i Mareka Horvátha išli ve−
dľa domácej brány.                                        

−TIBOR KRNÁČ− 

Odovzdaný výkon Baníka
Zostava V. Krtíša: Róbert Kaczorek,Zostava V. Krtíša: Róbert Kaczorek,
Erik Fülöp, Marek Greguš, MarekErik Fülöp, Marek Greguš, Marek
Horváth, Martin Horváth, Juraj Šár,Horváth, Martin Horváth, Juraj Šár,
Jaroslav Horn, Benjamin Šiket, JozefJaroslav Horn, Benjamin Šiket, Jozef
Holovic, Lukáš Špaldoň, MiroslavHolovic, Lukáš Špaldoň, Miroslav
Kukolík. Na striedanie: Vlastislav Čepo,Kukolík. Na striedanie: Vlastislav Čepo,
Maroš Balík, Martin Miškei, MartinMaroš Balík, Martin Miškei, Martin
GemerGemer

IV. liga JUH:  Fiľakovo − V. Krtíš 4:0 (1:0)

IV. liga JUH −  29. 8. 2013
Fiľakovo  − V. Krtíš  4 : 0, Š. Bane −  Revúca
2 : 2, Vinica −  Kováčová 1 : 1, Zvolen − Detva

1 : 2, Málinec − Hnúšťa 1 : 0,
Podbrezová B − Poltár  2 : 0

* PRIJMEME NOČNÉHO RECEPČNÉHO 
do Penziónu Kaštieľ − Veľký Krtíš, 

práca 15 nočných zmien v mesiaci, nástup možný ihneď,
životopis je potrebné odovzdať na recepcii penziónu, 

bližšie informácie  
& 0903 526 976  denne do 16.00 hod. np − 1183 

Mamila − poradenstvo
pri dojčení 

MUDr. Eva Tóthová,
laktačná poradkyňa,

Inf. Obchodná 69, 991 06
Záhorce, & 0905 498

395, tothilis@yahoo.com,  
www. mamila.sk   np − 1185 

Dospelí I. trieda, 4. kolo, 8 .9. 2013 o 15.30:
M.Kameň−Sečianky (Bakoš, Bódiš, Húšťava)
V.Čalomija−O.N.Ves (Ďuriš, Balga J.,Ubrankovič)
S.Plachtince−Záhorce (Mačuda, KR, Košelák)
Kosihy n.I.−Nenince (Chrien, Ďurčov, Kalmár st.)
D.Lom−K.Kosihy (Majer, Zaťko, Kremničan)
Lesenice−Hrušov (Balga F., Kalmár, ml., Ambrózi)
Dospelí II. trieda, 4. kolo, 8 .9. 2013 o 15.30:
Bušince−Želovce (12:30 −  Mačuda, Košelák)
Čebovce−D.Strehová ,,B”  ( 7.9. − Zolczer, Zaťko)
Olováry ,,B”−Sklabiná,,B” ( 7.9.  − Ďuriš, Chrien)
Dorast I. trieda, 6. kolo, 8. 9. 2013 o 13.00 hod:
M.Kameň−Lesenice   7.9.  / 15:30 ( Mačuda)
Balog n.I.−Sečianky   7.9.  /  15:30 (Majer)
Olováry−Vinica ( 11:00 −  Kalmár, st.)
Žiaci, 6. kolo, 7. 9. 2013 o 15.30 hod.:
Sklabiná−Olováry  8.9./ 13:00 (Filkus)
Čebovce−O.N.Ves 8.9./ 12:30 (Kremničan)
Príbelce−D.Strehová   8.9./ 12:30 ( Húšťava)
V. Krtíš−S. Plachtince 8.9./12:30 (Ubrankovič)
Bušince−Nenince 8.9./10:30 (Košelák)
Vinica−Záhorce (Ďurčov)
S. Ďarmoty−Hrušov (Balga F.)
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tmosféra rodinného Športo−
vého dňa Technogymu bola
už od začiatku skutočne

skvelá, plná dobrej nálady a ra−
dosti z príjemne stráveného dňa.
Každý, kto mohol, zobral svoje ra−
tolesti, rodinu či priateľov a priši−
el na Športový deň do areálu
Mestského kúpaliska v Lučenci a
do športového Areálu Rocket
Club, kde sa "nabitý" program ce−
lého dňa odohrával. 

Organizačný tím pripravil pro−
gram, kde si naozaj každý prišiel

na svoje. Úprimný detský úžas
bolo vidno na tváričkách detí pri
divadelnom predstavení pre deti
Zázračná rozprávka. Nasledovali
rôzne súťaže a hry pre deti, či už
v detských tímoch alebo spolu s
rodičmi. Profesionálni animátori
sa starali o to, aby sa detičky ani
na malú chvíľočku nezačali nu−
diť, vypĺňali program akčnými
tancami, zaujímavým maľova−
ním na tvár, veselým šantením v
"detskej izbe" a mnohými ďalšími
aktivitami. No zaručene jeden z

najväčších úspechov zožal prí−
chod hasičov, ktorí prišli pozdra−
viť všetky deti, ukázať hasičskú
techniku, ktorá sa len tak ľahko
nevidí. Hasiči ukázali  niečo zo
svojej každodennej práce, ktorej
základom je chrániť životy nás
všetkých. Nemenej zaujímavým
programom bola ukážka
Kynologickej jednotky Policajného
zboru. Zaujala každé oko, či ve−
ľké alebo malé, a policajti so svo−
jimi psami dokázali, že naše živo−
ty a majetok sú naozaj v bezpečí. 

Zaručene inšpirovali všetkých
majiteľov štvornohých miláčikov
k tomu, aby venovali čas aj svo−
jim psíkom.

Počas celého dňa bolo pre všet−
kých účastníkov zabezpečené ob−
čerstvenie, hot−dogy, nanuky, gu−
láš, do sýtosti sa čapovalo pivo,
radler či kofola. Ani jedno bruško
teda nezostalo nespokojné a
mohlo načerpať energiu aj do
rôznych športových turnajov.
Určite najväčší úspech mal tur−
naj v plážovom volejbale, v kto−
rom súťažilo 7 tímov. Prvé tri mi−
esta boli ocenené zaujímavými
darčekmi a medailami, no určite
viac než ceny potešil volejbali−
stov úspech a radosť z víťazstva.
V duchu "wellness lifestyle", filo−
zofie Technogymu, sa tento deň
ukončil v naozaj vynikajúcej at−
mosfére, v pocite zdravej športo−
vej únavy, no aj oddýchnutia a
odreagovania sa, pretože špor−
tom dýchal celý areál.
Kedykoľvek si návštevníci mohli
zobrať športové náčinie a zabaviť
sa pri športoch, na aké mali chuť,
od badmingtonu, stolného tenisu,
nohejbalu až po tenisový zápas či
spomínaný volejbalový tunaj.

Tento deň bol fantastickou od−
menou pre všetkých zamestnan−
cov, ukázal, že lepšie, ako sedieť
doma, bolo zobrať svoju rodinu a
ísť stráviť deň plný radosti, pohy−
bu, športov a bohatého progra−
mu. Vedenie spoločnosti a všetci,
ktorí sa na organizácii podieľali ve−
ria, že Športový deň Technogymu
sa stane tradíciou a budú robiť
všetko pre to, aby bol z roka na
rok lepším a zaujímavejším. Let´s
Technogym!     

−zk−

Pre zamestnancov spoločnosti Technogym bola sobota, 24. augusta skutočnePre zamestnancov spoločnosti Technogym bola sobota, 24. augusta skutočne
výnimočnou. Úplne poprvýkrát sa spoločnosť rozhodla zorganizovať Športový deňvýnimočnou. Úplne poprvýkrát sa spoločnosť rozhodla zorganizovať Športový deň
nielen pre všetkých zamestnancov, anielen pre všetkých zamestnancov, ale aj pre ich rodinných príslušníkovle aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov.a priateľov.
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