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Začala fašiangová sezóna
Málokto si uvedomuje, že hneď po sviatku Troch kráľov začína ob-

dobie veselosti, zábav a plesov - fašiangy. Už tento piatok mesto Par-

tizánske otvára plesovú sezónu piatym mestským plesom, na ktorý si 

ešte stále môžete zakúpiť vstupenky v Dome kultúry... 

Tohtoročné fašiangy končia 12. februára pochovaním basy, tak-

že príležitosť zabaviť sa alebo si noblesne „zaplesať“ máte len počas 

piatich víkendov. Z informácií, ktoré sa nám dostali do redakcie, vie-

me, že 18. januára je tradičný Hasičský bál v Skačanoch, 19. januára 

otvárajú Bánovčania jubilejný X. Ples mikroregiónu Bánovecko a  26. 

januára sa ponúkajú hneď dva - Včelársky ples v Hradišti a Ples špor-

tovcov v Kolačne. Určite tých možností zabaviť sa je omnoho viac... 

 (ab)

Peter Sagan vymenil cyklistickú prilbu za hokejovú, a to 27. decembra v Partizánskom! Druhý naj-

úspešnejší cyklista na svete prišiel aj so svojím bratom Jurajom odohrať exhibičný hokejový zápas v 

drese Cykling Stars Partizánske... Viac sa dočítate na 12. strane.

Na foto zľava: Peter Sagan, Milan Barényi a Roman Broniš Foto: Marián Petrík

Peter Sagan v Partizánskom 
Ako na Nový rok, tak po celý 

rok. Podľa tejto pranostiky sa 
odvíja aj teória primátora Par-
tizánskeho Jozefa Božika, kto-
rý si zakladá na intenzívnom 
kontakte s občanmi mesta. Tak 
ako tomu bolo aj minulý rok, aj 
tentoraz sa s nimi stretol hneď 
v jeho samom úvode. Spoloč-
ne s nimi privítal nový rok 2013 
priamo na námestí a na druhý 
deň sa s nimi stretol v Domu 
kultúry na tradičnom poduja-
tí, v ktorom nadviazal na ini-
ciatívu predchádzajúcich pri-
mátorov. 

Akcia so slávnostným náz-
vom Novoročná čaša vína sa už 
každoročne teší obľube obča-
nov, ktorí sa aj týmto spôsobom 
oboznámia s bilanciou uplynu-
lého roka a zároveň sa navna-
dia na to, čo čaká mesto počas 
nasledujúcich dvanástich me-
siacov. Rovnaký úvod vniesol 
primátor do podujatia aj tento-
raz, kedy sa v príhovore zmienil 
o strategických aktivitách mes-
ta. Občanom poďakoval za ich 
záujem o verejné dianie a pod-

Želajme si len to najlepšie!
Novoročný prípitok občanov s primátorom

poru, ktorá je prínosom najmä 
v rozhodujúcich otázkach. 

Úvodné slovo primátora vy-
striedal koncertný program, 
v ktorom sa publiku predstavil 
komorný súbor Junior Brass Qu-
intet z Nového Mesta nad Vá-
hom. Svojimi skladbami potešili 
nielen romantické duše, ulaho-
dili však aj divákom obľubujúcim 
klasiku. Na svoje si prišli aj jazzoví 
fanúšikovia a záver venovala pä-
tica muzikantov skladbám z via-
nočného repertoáru, ktoré zin-

tenzívnili sviatočnú novoročnú 
atmosféru.

Ako už býva dobrým zvykom, 
novoročná čaša vína končí ako 
inak slávnostným prípitkom a že-
laním len toho najlepšieho do 
roka 2013, opradeného mnohými 
nelichotivými prívlastkami. Pri po-
hári vína sa stretli aj prítomní ob-
čania, ktorí si spoločne s primáto-
rom zaželali, nech je rok, v ktorom 
mesto oslávi svoje 75. narodeniny, 
čo najprajnejší a najústretovejší.
 Martina Petrášová

Primátor Jozef Božik s občanmi Foto: H.Vanková

Prvým Partizánčanom, ktorý sa na svet vypýtal 

v roku 2013, je Marco Miškov. Narodil sa v druhé 

januárové ráno o 8.16 h v Nemocnici v Partizán-

skom s pôrodnou váhou 3560 g a dĺžkou 48 cm. Pr-

vorodené dieťatko šťastných rodičov Marcely a Ma-

riána je tak v priebehu niekoľkých dní druhým dô-

vodom na radosť. Ten prvý si užili v magický dátum 

12.12.2012, kedy sa rozhodli pre oficiálne spečate-

nie svojej lásky.

Dôvod na oslavu majú aj v rodine Švecových 

z Veľkých Bielic. Len krátko na to, čo sa narodil malý 

Marco, uzrela svetlo sveta malá Partizánčanka Va-

nesa Švecová. V miestnej nemocnici ju mamička 

Andrea porodila krátko pred poludním o 11.28 h. 

Prvé dievčatko, 

ktoré sa narodilo v roku 2013, vážilo v ten deň 2570 g a meralo 49 

cm. Z jej príchodu na svet mal obrovskú radosť aj otecko Jozef a ses-

tra Alexandra.

Pôrodnica v Partizánskom sa pri príležitosti koncoročnej bilancie 

dopracovala k zaujímavým výsledkom za rok 2012. Počas uplynu-

lých dvanástich mesiacov evidujú 414 pôrodov. Chlapcov sa v minu-

lom roku narodilo 211. Záujem o pôrodnicu stále prejavujú mamičky 

nielen z Partizánskeho, ale aj širokého okolia, za rok 2012 však zazna-

menávajú nižšiu pôrodnosť ako tomu bolo v roku predtým. Dozve-

deli sme sa aj najčastejšie krstné mená, ktoré sa v minulom roku tešili 

veľkej obľube mamičiek. Tie najtrendovejšie u dievčat sú Sofia, Mia, 

Ema a Viktória. Z chlapčenských mien najviac dominujú Jakub, Michal, 

Adam a Filip.  (ma)

Prví Partizánčania roku 2013
Marco a Vaneska

MILAN PATÁK

A predsa je iný
Deň ako každý iný

klope na dvere,

keď ráno

snom prebudený

vstáva z postele.

Zo zlatej kolísky,

čo mu slnečná žiara

do vienka darovala

sťa pozdrav vesmírny.

A predsa je niečo iné,

čo nebýva každý deň...

Ľudia ho vítajú,

farebným jasom ohňostroja

rozožnú pochodeň.

Úsmev na tvári,

jagavé oči,

dobro a láska z nich sála,

keď človek s nádejou

človeka hľadá,

puto priateľstva,

šťastie a elixír zdravia.

A predsa je iný...

Deň čo rozvidnil Nový rok,

pamätník histórie,

keď sa zrodila sloboda

malého národa...

Deň vzniku Slovenskej republiky,

rodnej domoviny.

S pompou ho vítali

nadšení občania,

zvony aj fanfáry,

národné dejiny.

Marco Miškov s mamičkou

Vaneska Švecová

Vianoce sú najkrajšími rodinnými sviatkami, 

kedy sa pri štedrovečernom stole stretnú všetky 

generácie – starí rodičia, rodičia a deti. Tak tomu 

bolo aj vo sviatočné popoludnie 24. decembra 

2012 v Klube spoločenských organizácií v Parti-

zánskom, kde sa za slávnostne prestretý stôl usa-

dili tiež tri generácie. Hoci nie príbuzní, predsa 

vďaka ľuďom, ktorí ich pozvali, prežili pri rozžiare-

nom stromčeku pravú atmosféru Vianoc. S mod-

litbou, prípitkom a tradičným pohostením - ob-

látkami s medom a cesnakom, hrachovou poliev-

kou, šalátom a rybou. Na stole nechýbalo ovocie, 

tradičný štedrák a aj darčeky – salónky a soška an-

jelika. Všetko s láskou pripravené pre tridsať osa-

melo žijúcich starších občanov mesta od hostite-

ľov – samosprávy na čele s primátorom Jozefom 

Božikom. 

(Pokračovanie na str. 3)

Tri generácie pri štedrovečernom stole
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Dnes má ústav takmer 500 študentov a sú 

pred vami prvé magisterské promócie. Ako 

vidíte uplatnenie absolventov v praxi? Ide väčši-

nou o ľudí, ktorí už v oblasti zdravotníctva a so-

ciálnej práce pôsobia a štúdiom si zvyšujú kvali-

fikáciu? Sám im prednášate, skúšate ich - akými 

sú študentmi?

Áno, sme v piatom roku nášho pôsobenia a 

rok po roku narastal počet poslucháčov. K dneš-

nému dňu ich študuje na našom ústave 511, 

z toho 335 v bakalárskom, 158 v magisterskom 

a 18 v novootvorenom trojročnom magister-

skom štúdiu. Nesmiem zabudnúť na Univerzi-

tu tretieho veku, ktorú navštevuje už druhý rok 

48 seniorov vo veku od 55 do 70 rokov. V tomto 

roku sme spolu s centrom voľného času otvo-

rili Detskú univerzitu. Počas týždňa prednášok 

absolvovalo 35 detí vo veku od 9 do 14 rokov  

slávnostnú imatrikuláciu a promóciu s prevza-

tím dekrétov z rúk primátora Jozefa Božika, kto-

rý je aj jedným z pedagógov nášho ústavu. 

Skladba študentov je rozmanitá. Sú medzi 

nimi poslucháči z rôznych inštitúcií zvyšujúci si 

svoju kvalifikáciu, no i tí,  čo nastúpili po ukon-

čení strednej školy, sa určite v praxi uplatnia. 

Spoločnosť, ktorá sa dnes ocitá vo veľmi zložitej 

situácii, potrebuje práve odborníkov v sociálnej 

oblasti, v zdravotníctve, školstve, polícii, zame-

raných na odbor sociálna práca. Máme študen-

tov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky a ukon-

Ako si spomínate 

na prvé dni a me-

siace zriadenia detašovaného pracoviska a ako 

hodnotíte tento krok s odstupom piatich rokov? 

Pred piatimi rokmi som mal tú česť zastupo-

vať občanov mesta Partizánske ako poslanec 

mestského zastupiteľstva a zároveň som zas-

tával funkciu druhého viceprimátora. Bola to 

moja myšlienka dostať na územie mesta plno-

hodnotnú vysokú školu. Spolu s mojím priate-

ľom profesorom Mironom Šramkom, s ktorým 

som bol aj pri zrode samotnej vysokej školy v 

Bratislave pred desiatimi rokmi, sme oslovili re-

ktora školy, profesora Vladimíra Krčméryho, s 

prosbou zriadiť na území mesta detašované pra-

covisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave. Nebolo to jedno-

duché presvedčiť vedenie školy a dostať zelenú. 

Po spoločnom stretnutí na rektoráte v Bratisla-

ve za účasti vtedajšieho primátora Partizánske-

ho Jána Podmanického sa to podarilo. Spropa-

govať a otvoriť prvý ročník v dvoch programoch 

- sociálna práca a ošetrovateľstvo bolo rovnako 

náročné, no vďaka nadšeniu kolektívu, ktorý stál 

pri zrode pracoviska, a pri podpore vtedajšej sa-

mosprávy, sa to podarilo a som nesmierne rád, 

že ten kolektív v nezmenenej podobe je po mo-

jom boku aj dnes. Päť rokov ubehlo ako voda 

a založenie detašovaného pracoviska v našom 

meste hodnotím ako správny krok. Ale na hod-

notenia sú tu občania mesta, regiónu, posluchá-

či, rodičia a v neposlednom rade absolventi.
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Spoločnosť v sociálnej oblasti
potrebuje odborníkov

Rozhovor s tajomníkom Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom

PhDr. Michalom Valachom

Akademický rok 2012/2013 je pre detašované pracovisko Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, dnes 

Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, piatym. V jubilejnom roku 

o zrode školy a jej ďalšej perspektíve hovoríme s tajomníkom 

ústavu PhDr. Michalom VALACHOM.

V apríli minulého roku zavítali na pôdu ústavu 

členovia medzinárodnej akreditačnej komisie

Regionálna organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v 

okrese Partizánske má 18 orga-

nizácií a združuje okolo 2 200 

členov. Týmto počtom sa zara-

ďuje na druhé miesto v Tren-

čianskom kraji. Svoju činnosť 

za rok 2012 bilancovali na za-

sadnutí, ktoré sa uskutočni-

lo 13. decembra v priestoroch 

spoločenskej sály úradu práce 

v Partizánskom. 

Predseda regionálnej organi-

zácie Vladislav Bančák zhodnotil 

tri najpodstatnejšie tohtoročné 

činnosti. Prvou bola siedma špor-

tová olympiáda dôchodcov, na 

ktorej súťažilo až 201 seniorov v 

11 disciplínach. Záujem o účasť 

prejavili aj mnohé organizácie 

JDS z iných regiónov. Zdôraznil, 

že športovci z okresu Partizán-

ske sa stali aj celkovými víťazmi 

na  krajských športových hrách. 

Druhou veľkou akciou členov 

JDS bol už X. ročník  prehliadky 

voľno-časových aktivít seniorov 

pod názvom Jeseň je dar. Túto 

akciu pripravila regionálna orga-

nizácia spoločne s Regionálnym 

kultúrnym centrom v Prievidzi a  

obcou Chynorany. V prehliadke, 

na ktorej vystúpilo 12 súborov so 

185 účinkujúcimi, ide predovšet-

kým o spoločné trávenie voľného 

času ľudí vyššieho veku, nielen 

pri nácvikoch, ale aj prezentova-

ním sa pred svojimi vrstovníkmi. 

Treťou veľkou aktivitou RO JDS 

boli týždenné rekondičné poby-

ty 224  dôchodcov v kúpeľných a 

rekreačných zariadeniach na Slo-

vensku. Rokovanie RO JDS prišiel 

pozdraviť aj primátor mesta Par-

tizánske Jozef Božik a vianočným 

programom ho spestrili žiaci zo 

ZŠ R. Jašíka pod vedením učiteľ-

ky Ivany Radóovej. 

Za účasti člena predsedníc-

tva Krajskej rady JDS v Trenčíne 

a predsedu JDS v Prievidzi Ing. 

Kmeťa boli odovzdané organizá-

ciám, ktoré v roku 2012 slávili ju-

bileum svojho vzniku, ďakovné 

listy za dlhoročnú obetavú prá-

cu, dobrovoľnú činnosť, pomoc 

a spoluprácu v prospech rozvo-

ja organizácie JDS a v prospech 

staršej generácie. Listy prevza-

li predsedovia z Bošian, Chyno-

rian, Klátovej Novej Vsi, Partizán-

skeho, Skačian a Veľkých Uheriec. 

Vyznamenania III. stupňa si pre-

vzali Jozef Janák z Bošian, Má-

ria Bezáková z Chynorian, Amá-

lia Holáková z Klátovej Novej Vsi, 

Vladislav Bančák, Melánia Je-

leníková a Milan Točka z Parti-

zánskeho, Jozef Zajac a Jolana 

Pilátová zo Skačian a Genoveva 

Belisová z Veľkých Uheriec. Oce-

nenie dostali za dlhoročnú prá-

cu v prospech JDS. Pamätný list 

si prevzal Marián Grman, bývalý 

dlhoročný predseda Regionálnej 

organizácie JDS v Partizánskom. 

Blahoželáme!

 j.h.

Dôchodcovia okresu bilancovali a oceňovali

ÚPSVaR Partizánske a samosprávy dvoch okresov prijali opatrenia

Výzva k materiálnej pomoci
Vzhľadom k zimnému obdobiu zamestnanci 

ÚPSVaR Partizánske, vrátane pracoviska Bánov-

ce nad Bebravou, ako aj samosprávy okresov 

Partizánske a Bánovce nad Bebravou,  vykoná-

vajú opatrenia s cieľom minimalizovať možné ri-

zíká ohrozenia najzraniteľnejších skupín obyva-

teľov v ich územnom obvode. Monitorujú situ-

áciu najohrozenejších skupín a v prípade potre-

by vykonávajú nevyhnutné opatrenia na odvrá-

tenie ohrozenia ich života a zdravia.

Z tohto dôvodu žiada ÚPSVaR širokú verej-

nosť o materiálnu pomoc pre túto zraniteľnú 

časť obyvateľstva vo forme  zachovalejšieho 

zimného ošatenia a obuvi hlavne pre deti, tak-

tiež zimné deky a podobne. 

Materiálnu pomoc pre Partizánske prines-

te na mestský úrad Partizánske, prízemie, č.d. 

21, Mária Pihíková, kontakt 038/5363028.

Materiálnu pomoc pre Bánovce nad Bebra-

vou sústreďuje Červený kríž, Školská ulica – 

vrátnica starej nemocnice, p. Maťasová, kon-

takt 0917 481 079.

Prvé vianočné stretnutie pre deti z ekono-

micky slabších rodín zorganizovali zamestnan-

ci ÚPSVaR Partizánske v roku 2007. Už vtedy 

všetko nasvedčovalo tomu, že sa z neho sta-

ne tradícia do budúcich 

rokov. Potvrdilo to aj šies-

te stretnutie v priestoroch 

úradu, ktoré sa minulý rok 

konalo posledný štvrtok 

pred Vianocami. Spomedzi 

klientov boli vybraté pre-

dovšetkým rodiny s deťmi, 

ktorých finančnú situáciu 

poznačila nezamestna-

nosť. Zamestnanci úradu 

sa však rozhodli pomôcť aj 

rodinám, ktoré majú ťažko zdravotne postih-

nuté dieťa. Ich osud im nie je ľahostajný, a pre-

to je ich snahou pomôcť im nad rámec záko-

nom stanovenej povinnosti. O to sa usilujú nie-

len zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Partizánske, ale aj pracoviska Bánovce 

nad Bebravou.    

Vianočné stretnutie otvorila riaditeľka ÚP-

SVaR Viera Kellnerová a prí-

tomným rodičom s deťmi sa 

prihovorila riaditeľka odbo-

ru sociálnych vecí a rodiny 

Iveta Duchoňová (na foto). 

Vianočnú atmosféru umoc-

nili koledy v podaní mla-

dých ľudí zo spevokolu Zo 

srdca a v Bánovciach nad 

Bebravou zamestnancov 

ZUŠ Dezidera Kardoša. Ria-

diteľka odboru pozname-

nala, že cieľom stretnutia je  poskytnutie ma-

teriálnej pomoci deťom, ktoré vyrastajú v ro-

dinách so zložitými a vôbec nie jednoduchými 

materiálno-ekonomickými problémami.  (r)

Vianočné prekvapenie

čili bakalárske štúdium s červeným diplomom 

a aj menej snaživých, ako to už na každej ško-

le býva. Ako pedagóg sa zúčastňujem štátnych 

záverečných skúšok aj na iných pracoviskách, 

tak mám možnosť porovnávať. Ich vedomosti 

sú na rovnakej úrovni.  

Postačujú priestory ústavu, ktorý sídli v bu-

dove bývalej I. ZŠ na Námestí SNP, takému 

počtu študentov? A ako sa vám darí  zabezpečiť 

pre nich prednášateľov z akademickej obce? 

Budova bývalej základnej školy je ideálna na 

výučbu. Priestory nám vyhovujú a sú dostatoč-

né. Máme prerobené tri veľké posluchárne, dve 

malé a aj administratívne priestory sú vyhovu-

júce. Do budúcna by sme potrebovali prerobiť 

ešte jednu veľkú poslucháreň. Musím poďako-

vať vedeniu mesta na čele s primátorom Joze-

fom Božikom a poslaneckému zboru za vytvá-

ranie podmienok pre chod nášho ústavu. Vy-

učovací proces je koordinovaný z Bratislavy a aj 

predmety, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých 

ročníkoch, semestroch sú obsadzované na ná-

vrh vedenia jednotlivých pracovísk, ústavov a 

zapracované do ročenky vysokej školy. Na na-

šom ústave je za pedagogickú činnosť zodpo-

vedný mimoriadny profesor Stanislav Matulay 

a spolu s ním a profesorom Šramkom zostavu-

jeme rozvrh prednášok a aj prednášajúcich jed-

notlivých predmetov. Vysoká škola disponuje 

dostatočným počtom kvalifikovaných pedagó-

gov, ktorí sú aj garantmi jednotlivých predme-

tov. Okrem nich prednášajú na našom ústave aj 

pedagógovia z iných vysokých škôl a univerzít 

zo Slovenska a Českej republiky. Každoročne or-

ganizujeme dve vedecké konferencie na tému 

sociálnych a zdravotných problémov v horno-

nitrianskom regióne a spolu s Univerzitou Jana 

Amosa Komenského v Prahe a Spoločnosťou 

pre sociálnu integráciu v SR, sídliacej v Trenčí-

ne, medzinárodnú konferenciu na tému Rodina 

v II. decéniu 21. storočia. Okrem bakalárskeho a 

magisterského štúdia sme v našom ústave ot-

vorili už spomínanú Univerzitu tretieho veku a 

projekt Detskej univerzity, ktorý sme realizovali 

spolu s centrom voľného času, ako prvé praco-

visko našej vysokej školy. Sú to aktivity, v kto-

rých chceme pokračovať aj v budúcnosti.

Ako vidíte perspektívu ústavu? Myslím tým 

nielen jeho zotrvanie, obsahovú náplň, zá-

ujem zo strany študentov, prednášateľov, ale aj 

materiálnu stránku – priestory a vybavenie...

Perspektíva ako aj ďalšia činnosť je závislá od 

počtu záujemcov, ktorí sa prihlásia na štúdium 

na našom ústave. Verím, že záujem neklesne 

a otvoríme ďalší ročník v bakalárskom stupni 

v odbore sociálna práca a v odbore ošetrova-

teľstvo, v ktorom by sme mohli otvoriť aj dru-

hý stupeň, v prípade záujmu minimálne pre 

dvadsať študentov. V dnešnej dobe je dôleži-

tá aj ekonomická stránka a študovať doma, za 

primeranú cenu, máme najnižší poplatok za 

štúdium na vysokých školách, je pre študen-

ta zaujímavé. Časť finančných prostriedkov, 

ktoré študenti zaplatia za štúdium, ide na mi-

sijné a vedecké projekty. V súčasnosti ich ško-

la prevádzkuje 61 po celom svete. Konkrétne 

náš ústav má patronát nad detským domovom 

v Kambodži. Pravidelne sa zúčastňujem porád 

Kolégia rektora, kde sa zaoberáme materiálnou 

stránkou jednotlivých pracovísk, teda aj nášho. 

Máme všetko, čo k výučbe potrebujeme. Nie 

sme školou, ktorá plytvá financiami a aj odme-

ňovanie pedagógov nie je nadpriemerné. Nap-

riek tomu máme dostatočný počet prednášajú-

cich odborníkov zo slovenských a zahraničných 

vysokých škôl.

 Za rozhovor poďakovala M. Babčanová

?
?

?

?
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Spolu s ním všetkým zažela-

li požehnané a láskou naplne-

né sviatky aj poslankyňa NR SR 

Mária Janíková, predsedníčka 

sociálnej komisie MsZ Mária Ha-

zuchová, prednostka MsÚ Dáša 

Jakubíková, pripojili sa pracov-

níčky oddelenia sociálnych vecí 

mestského úradu, ako aj zástup-

covia najmladšej generácie – z 

Informačného centra mladých 

a Mládežníckeho parlamentu 

mesta Partizánske. 

Primátor s poslankyňou slo-

venského parlamentu a svoji-

mi spolupracovníkmi zavítali v 

tento podvečer s posolstvom 

pokojných a šťastných Vianoc 

aj medzi obyvateľov ďalších so-

ciálnych zariadení – do Domova 

v nemocnici, Zariadenia opatro-

vateľskej služby na Družstevnej 

ulici i Centra sociálnych služieb 

na Škultétyho ulici.    (bab)

 Foto: MsÚ

Priatelia Zeme - v spolu-

práci s mestom Partizánske 

zorganizovali 19. decembra 

prezentačnú akciu s mot-

tom - Naša planéta nie je 

na jedno použitie. Na pešej 

zóne boli rozostavané pane-

ly s pútačmi, ktoré obrazom 

i slovom informovali a upo-

zorňovali, ako separovať a 

triediť odpad, ako kompos-

tovať a vracať prírode to, čo 

nám dala,  ako spaľovať od-

pad, prečo používať jedno-

razové tzv. ekotašky, nepou-

žívať zbytočné obaly, atď. 

Napriek naliehavosti pálči-

vej témy záujem verejnosti 

bol dosť vlažný... 

Súčasťou originálnej kam-

pane bola aj výstava ručných 

a výtvarných prác žiakov mest-

ských základných škôl. Nezvy-

čajná bola v tom, že deti svoje 

diela zhotovili z odpadového 

materiálu, napríklad z plastov, 

starých textílií, papiera a po-

dobne. Počas niekoľkých dní 

mohli návštevníci výstavy odo-

vzdať svoj hlas a tak prispieť k 

vyhodnoteniu tejto ekoinicia-

tívy, ktorej výsledky sa dozvie-

me koncom januára. 

Naša planéta nie je na jedno použitie
„Záujem médií, ktoré sme poz-

vali aj do Partizánskeho, o naše 

environmentálne aktivity bol mini-

málny,“ potvrdil Branislav Moňok 

zo spoločnosti Priatelia Zeme, 

ktorý si spoluprácu s vedením 

mesta Partizánske pochvaľo-

val. Napríklad na jeseň minulé-

ho roka organizovali títo aktivisti 

na školách na území mesta opäť 

školenia o separovaní odpadov. 

Kým pred tromi rokmi to boli tre-

tiaci, naposledy sa zamerali na 

žiakov vyšších ročníkov. Okrem 

toho na jeseň v mestskej časti Ná-

vojovce realizovali prieskum for-

mou osobných návštev v domác-

nostiach, kde sa obyvateľov pýta-

li na  kompostovanie. „Návojovce 

sme si vybrali najmä preto, že nie je 

tam žiadna činžiaková výstavba a 

každý dom má svoju záhradku, to 

znamená, že všetok zelený odpad 

by si mohli spracovať na kompost. 

Výsledky prieskumu budú použité 

pre ďalšie štatistické vyhodnoco-

vanie,“ informoval Branislav Mo-

ňok. Potvrdil, že vo februári or-

ganizujú v Partizánskom aj prvú 

prednášku pre dospelú verej-

nosť, a to konkrétne 13. februára 

pre členov JDS.  Prednášok o se-

parovaní odpadov a komposto-

vaní bude v priebehu tohto roku 

na území mesta Partizánske viac. 

Vedenie mesta aj touto formou 

vzdelávania chce dosiahnuť, aby 

obyvatelia separovali viac odpa-

dov. V súčasnosti separácia pred-

stavuje len sedem percent!

 Text a foto: Alena Borszéková

Tri generácie pri štedrovečernom stole

Bez čoho sa v posledných rokoch ne-

môže zaobísť posledná decembrová noc 

na námestí v Partizánskom, je bohatá po-

nuka zábavy a hudby. Tak ako sa na silves-

trovskú oslavu patrí, prebiehal aj posled-

ný večer v roku 2012. Už krátko po de-

siatej hodine večer patrilo pódium pred 

Domom kulúry prvému vystupujúcemu, 

a to kapele Metafora z Brezna.  

Minuloročné pôsobenie v silvestrov-

skom programe si zopakovala známa hu-

moristická dvojica Robo Kajzer a Peter 

Meluš. Tí svojimi typickými hudobno-zá-

bavnými vstupmi skrátili schádzajúcim sa 

Partizánčanom chvíle do príchodu nové-

ho roka. S pôvodnou anglickou verziou 

piesne I feel good zavítal medzi ľudí spe-

vák Brunno Oravec, aby publiku dokázal, 

že sa v ich prítomnosti cíti naozaj dobre. 

Silvestrovskú náladu sa spolu s občan-

mi rozhodol zdieľať aj primátor Jozef Bo-

žik, ktorý sa na pódiu objavil krátko pred 

polnocou. Vo svojom príhovore pripo-

menul Partizánčanom zaujímavú skutoč-

nosť: „Na námestí dnes oslavujeme nielen 

Partizánske vítalo rok 2013 aj odhalením Kameňa pamätných dní
príchod nového roka, ale aj dvadsiate výro-

čie vzniku samostatnej Slovenskej republi-

ky. Tento rok tu spoločne oslávime aj 75. vý-

ročie založenia mesta...“

V tej chvíli sa však ručička na hodin-

kách začala neúprosne blížiť k dvanás-

tke, a práve vtedy začal dav vášnivo od-

počítavať posledné sekundy roku 2012. 

Keď z reproduktorov zazneli tóny sloven-

skej hymny, Partizánčania vítali rodiaci sa 

rok 2013 ohňostrojom, ktorý sa tentoraz 

spustil zo strechy úradu práce. Oslava no-

vého roka sa však ani po odznení delobu-

chov a vypustení svetlíc nekončila. Nie-

ktorí sa poddali tónom zábavnej diskoté-

kovej hudby, iní sa presunuli pred mest-

ský úrad, kde sa spolu s primátorom stali 

svedkami slávnostného odhalenia Kame-

ňa pamätných dní. Na novom dôstojnej-

šom mieste bude podľa primátorových 

slov adekvátnou spomienkou na dni mi-

nulé a zároveň patričnou ozdobou, ktorá 

zapadne do vzhľadu pešej zóny.

 Martina Petrášová

Kameň pamätných historických dní Slo-

venskej republiky je dôstojnejšou náhra-

dou za doterajší Kameň ústavy, ktorý v 

roku 1994 odhalil Ivan Gašparovič v mest-

skom parku za výškovou budovou... Pre 

zaujímavosť - Ivan Gašparovič, súčasný 

prezident SR, bol v tom čase (1993 - 1998) 

predsedom Národnej rady SR. 

OBEŤ SILVETROVSKEJ ZÁBAVY
Na námestí v Rybanoch na Silvestra asi desať minút po polno-

ci odpálil neznámy páchateľ výbušninu, ktorá spôsobila ťažké de-

vastačné zranenia hlavy, trupu a končatín 60-ročnému mužovi z 

obce. Na mieste tragédie zaistili pyrotechnici viaceré stopy pre 

znalecké skúmanie. Bánovskí policajti zároveň vykonali v rodin-

nom dome nebohého domovú prehliadku, pri ktorej našli a zais-

tili zápalné šnúry, iniciačné zariadenia, ako aj dlhú guľovú zbraň, 

pažby a vyše 300 nábojov. V prípade trestného stíhania prečinu 

usmrtenia a zločinu nedovoleného ozbrojovania naďalej prebie-

ha vyšetrovanie.  KR PZ v Trenčíne

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Emócie na bode mrazu...
Neviem, čím to je. Či z obáv z toho čo príde, či z akejsi citovej vypra-

hnutosti, že nás už len máločo dokáže potešiť, nadchnúť? Samozrejme, 

sú výnimky... 

Niekoľko príkladov z ostatných dní v Partizánskom. Na pódiu v rám-

ci vianočných trhov účinkovalo viacero kolektívov, no nebyť ich najbliž-

ších, najmä z radov rodičov a kamarátov folkloristov z Fialky a Jánošíka, 

opatrný potlesk v centre mesta úplne zanikal. Rovnako to bolo aj počas 

silvestrovskej noci. Snažili sa muzikanti, snažili sa humoristi, no početné 

publikum akoby malo vybité baterky. 

Nepatrí sa začínať nový rok s výčitkami. Skôr opačne. Hľadať povzbu-

dzujúce slová, rezervy každý z nás v samom sebe a naštartovať sa do 

každodenného života. Veď z toľkých strán počúvame, aký ťažký bude rok 

2013. Premiér hovorí o práci, práci a práci... Sľubovať bezstarostnosť, po-

hodu  - každý by ho vysmial. No my by sme sa mali vedieť smiať. Nie iro-

nicky, cynicky, ale úprimne. Tešiť sa skutočne z maličkostí. Ako sa zdá, 

znovu sa to v náročnej dobe budeme učiť. Ja, vy, skoro všetci. Držme si 

pri tom palce, pretože inak sme len živými mŕtvolami tmoliacimi sa po 

tomto svete.

A keď už som pri slove – v mene celého redakčného kolektívu ďakujem 

za vianočné a novoročné pozdravy, ktoré ste nám adresovali. Ceníme si 

priazeň našich čitateľov a divákov mestskej televízie, vážime si Váš názor 

a pousilujeme sa prejavenú dôveru nesklamať. Prajeme všetkým šťastný 

a úsmevmi naplnený rok 2013!  Magda Babčanová

Hasičský a záchranný zbor v Partizánskom sa 14. decembra zúčast-

nil taktického cvičenia v lesnom poraste Klátova Nová Ves v oblas-

ti Cibajky – Rakytka. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požia-

ru lesného porastu v sťažených podmienkach a využitie prírodných 

zdrojov vody. Boli nasimulované situácie zapadnutej techniky (na 

foto HaZZ), prehradenie potoka na odber vody a podobne. 

O dva dni na to si hasenie požiaru vyskúšali naostro a to pri požia-

ri kuchyne v byte na Októbrovej ulici v Partizánskom. Hasiči museli 

vyviesť až 15 osôb, jedna z nich bola zranená, mala popáleniny. Prav-

depodobne došlo k požiaru pri neopatrnej manipulácii s horľavým 

materiálom. Požiar skleníka hasili 20. decembra v Čereňanoch a v ten 

istý deň mali dokonca aj planý poplach – občania Oslian spozorovali 

dym vo výrobni, nešlo však o požiar, ale iba o únik dymu z kúrenia. 

Pri zisťovaní situácie došlo k zraneniu príslušníka HaZZ pádom do 

nezabezpečenej šachty. 

Sviatky prežili hasiči a záchranári pomerne pokojne. Deň pred Via-

nocami otvárali byt na Februárovej ulici v Partizánskom a 26. decem-

bra pomáhali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala večer v Hornej Vsi. 

Vozidlo sa dostalo mimo vozovku, ale k zraneniu osôb nedošlo. Prvé-

ho januára o pol tretej ráno hasili iba požiar kontajnera na papier na 

Veľkej okružnej v Partizán-

skom a ráno zasahovali pri 

dopravnej nehode, ktorá 

sa stala o 7. hodine za ob-

cou Brodzany. Na šmykľa-

vej ceste sa vozidlo taxis-

lužby (na foto) prevrátilo 

na strechu a dostalo sa 

5 metrov do zrázu mimo 

cesty. Vodič bol zaklies-

nený v aute s vážnymi 

poraneniami. Záchraná-

ri ho najskôr stabilizovali, 

poskytli predlekársku po-

moc a odniesli do sanitky. 

Hasiči v akcii
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Blahoželáme

Panoramatické kino
7. januára – pondelok o 19.30 h – 

JACK REACHER: POSLEDNÝ VÝ-

STREL 

11. - 14. januára – piatok až pondelok 

o 17.00 h – SNIEŽIK: BIELY KOŽÚ-

ŠOK, o 19.30 h – VRAŽEDNÁ HRA

SPY club
11. januára - CARAT DANCE MANIA

12. januára – QUICKSILVER DC SHO-

ES snowboard night (premiéra krát-

keho filmu) o 18.00 h, TRIDENT 103 

“stellar rising“ with MEFJUS o 21.00 h.

Infinity club
11. januára – V. MESTSKÝ PLES (len 

pre pozvaných hostí)

12. januára – SK-CZ PÁRTY so skupi-

nou LUNETIC!

Program kina a klubov

v Partizánskom

Nemôžeme si vybrať, koľko 

rokov sa dožijeme, ale môžeme 

si sami zvoliť, koľko života na-

šim rokom dokážeme dať. Ne-

môžeme ovplyvniť krásu našej 

tváre, ale môžeme ovplyvniť 

jej výraz. Nemáme kontrolu 

nad ťažkými okamihmi živo-

ta, ale môžeme si ich uľahčiť. 

Nemôžeme ovplyvniť negatív-

nu atmosféru celého sveta, ale 

môžeme ovplyvniť atmosfé-

ru, ktorá panuje v našej mysli. 

Často sa snažíme ovplyvňovať 

veci, s ktorými nemôžeme nič 

robiť. Príliš málo sa snažíme 

ovplyvňovať to, čo je v našich 

silách... Naše postoje.

 John C. Maxwell 

 (odborník v oblasti 

 vodcovstva)

Myšlienka 

na tento týždeň

V budúcich dňoch oslávia 

meniny Severín, Alexej, Alex, 

Dáša, Malvína, Ernest, Rasti-

slav a Radovan.

Vzácny náš triedny pán profesor 

RNDr. Ľudovít Šramka!
Prešli roky a my si stále pripo-

míname Vašu prítomnosť medzi 

nami, Vašu ochrannú ruku, ktorá 

bola našou triednou istotou, Váš 

výklad fyzikálnych zákonov, kto-

ré sa mohli naučiť aj okoloidúci 

pod oknom, a skrz Váš dobrý vý-

klad bol náš úspech na vysokej 

škole istý...

Prešli roky a my sa už nemôže-

me stretnúť s Vami, iba nad Vaším 

hrobom spomínať... Už je tomu 

sedem rokov, čo ste nás 27. de-

cembra 2005 opustili... Ale keby 

ste žili, iste by sme spolu oslávili 

vaše okrúhliny, Vašu 80-tku!

Je to pre nás až neuveriteľné..., 

lebo my Vás máme v mysli ako 

prísneho, ale dobrého čulého uči-

teľa pred tabuľou, vo fyzikálnom 

kabinete alebo v závode či na let-

nej aktivite, kam ste s nami cho-

dili a všade nás svojím príkladom 

učili – žiť! Vďaka!!!

 Vaši bývalí maturanti  

Tá naša stužková
Siedmy december bol pre iných ľudí obyčajným dňom, 

ale pre nás, študentov 4. B z Obchodnej akadémie v Par-

tizánskom, bol výnimočný. Nevedeli sme sa dočkať chví-

le, kedy nám Jozef Páleš, náš triedny učiteľ, odovzdá zele-

né stužky nádeje. Aj u nás vládla nervozita a strach, ale aj 

šťastie a radosť. Vymysleli sme zaujímavý program a chce-

li sme, aby bol nezabudnuteľný, čo sa nám hádam aj po-

darilo... Sú za nami takmer štyri krásne roky, plné neza-

budnuteľných zážitkov. Aj keď sme možno neboli vždy ten 

najdokonalejší kolektív, na stužkovej sa naše vzťahy upev-

nili. Je pred nami ešte podstatný a najdôležitejší okamih 

strednej školy – maturita. Veríme, že bude rovnako úspeš-

ná ako naša stužková slávnosť. 

 Adriána Gendiarová, žiačka 4.B

Ľudia by si mohli skúsiť dá-

vať predsavzatia, ktoré hneď v 

silvestrovskú noc neporušia. A 

možno si potom v závere roku 

2013 povedia, že svoje plány 

úspešne splnili.

Na prelome starého a no-

vého roku sú ľudia odhodlaní 

všeličo vo svojom živote zme-

niť a tak zaužívaným zvykom 

o tomto čase je dávanie si no-

voročných predsavzatí. Väčši-

na ľudí by sa opäť chcela zba-

viť svojich nerestí, o čo sa po-

kúšajú už niekoľko rokov, do-

okola neúspešne. Nebudeme 

však hádzať všetkých do jed-

ného vreca, pretože sú medzi 

nami aj takí, ktorí práve novo-

ročným predsavzatím výraz-

ne zmenili svoj život. Ale po-

znáte to silvestrovské klišé, 

napríklad keď niekto z rodiny, 

alebo známy počas silvestrov-

skej noci oznámi, že od nové-

ho roku nebude fajčiť, piť, 

začne cvičiť a zdravšie sa stra-

vovať. Samozrejme s dodat-

kom, že to začne dodržiavať 

radšej až po sviatkoch...Tie-

to rázne rozhodnutia sú síce 

pekné, ale zväčša nám to od-

hodlanie až tak dlho nevydr-

ží. Jedna moja známa si tento 

rok dala celkom splniteľný zá-

mer. Povedala, že v roku 2013 

sa bude viac snažiť pomáhať, 

či už ľuďom, alebo našej pla-

néte. Rozhodla sa, že začne 

recyklovať a úprimne sa za-

hanbila, že doteraz hádzala 

do koša jedno cez druhé... Jej, 

ale aj ostatným ľudom, ktorí si 

dali novoročné predsavzatia 

a ešte ich nestihli porušiť, pra-

jem hlavne pevnú vôľu pri ich 

dodržiavaní, pretože bez nej 

by sme to nezvládli.

 Martina Vavrová

Novoročné predsavzatia

Vedeli ste, že konzorcium jazykovedcov z celé-

ho sveta sa zhodlo na tom, že k najťažším jazy-

kom na našej planéte patrí slovenčina? No nap-

riek tomu zostáva pre nás naša materčina krás-

nou, melodickou a ponúka nám širokú paletu 

svojich možností sa vyjadriť.

 Tí, ktorým slovenský jazyk i literatúra učarili, sa 

13. decembra stretli v priestoroch Centra voľné-

ho času Relax v Partizánskom, ktoré pre deviatich 

víťazov školských kôl v Olympiáde zo slovenské-

ho jazyka a literatúry opäť pripravilo podmienky 

na zmeranie si vedomostí a zručností. Olympiá-

da prebiehala v troch kolách. V prvej časti si žiaci 

otestovali nielen gramatické pravidlá, ale aj dô-

sledné čítanie textov s porozumením. V druhej 

časti museli súťažiaci okrem vedomostí z oblas-

ti slohových útvarov, postupov a žánrov zapojiť 

aj svoju fantáziu, pretože úlohou bolo pretrans-

formovať text v istom slohovom postupe a štýle 

na iný. Aj obávanú poslednú disciplínu – ústnu 

časť olympiády, zvládli všetci bravúrne a prekva-

pivo s ľahkosťou tvorili rečnícke prejavy na tému 

Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do 

diania v spoločnosti bez ohľadu na vek. Mnohí 

dospelí sa po citlivých vyjadreniach o veku múd-

rosti z úst mladej generácie prestali báť starnúť. 

Olympiáda slovenského jazyka
Výsledky ukázali minimálne rozdiely vo vedomos-

tiach a zručnostiach súťažiacich ôsmeho a deviateho 

ročníka, ktorí si s najťažším jazykom sveta poľahky 

poradili. Víťazkou olympiády sa stala Nataly Rosová 

zo ZŠ V. Beniaka v Chynoranoch, druhé miesto získala  

Martina Kováčová zo ZŠ vo Veľkých Uherciach a na 

treťom mieste skončila Nina Danišová zo ZŠ vo Veľ-

kých Bieliciach.

 Denisa Horváthová

Víťazky olympiády, zľava N. Danišová, M. Ková-

čová a N. Rosová

Krok k úspechu s Dominikom
Motivačná literatúra sa stáva v spoločnosti čoraz obľúbenej-

šia a vyhľadávanejšia a osobnostný rozvoj nachádza svoje pev-

né miesto v životoch modernej komunity plnej snov, ideálov, 

výziev a možností. K tej patrí aj Mládežnícky parlament mesta 

Partizánske spolu s ICM, ktorý 14. decembra pre obľúbenosť 

týchto tém zorganizoval v Klube spoločenských organizácií 

prednášku na tému Krok k úspechu. Ako hlavný hosť prijal po-

zvánku rodený Popradčan Dominik Smrek, 22-ročný študent 

psychológie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, cesto-

vateľ, motivátor, spisovateľ, autor knihy Krok k úspechu a pred-

seda OZ Krok k úspechu.

Motiváciechtiví hostia potichu počúvali Dominikov príbeh 

a filozofické úvahy k jednotlivým bodom prezentácie ako vy-

kročiť k úspechu. Ako začať, ako kráčať, ako žiť tak, aby sme 

nepresnívali život, ale prežívali sny, prečo pozitívne myslieť 

a mnohé iné zaujímavé témy. Po takmer dvoch hodinách, kto-

ré ubehli ako 10 minút, sa už v motivovaných mysliach mla-

dých ľudí budili nové ciele, sny a odhodlania vykročiť. Mnohé 

prvé kroky viedli k stolíku, kde po skončení prednášky prebie-

hala autogramiáda a  predaj Dominikovej knihy Krok k úspe-

chu. (tm)

Koncom októbra sa v CVČ 

Relax Partizánske uskutočnilo 

okresné kolo 7. ročníka kraj-

skej speváckej súťaže My Pop 

Star. Medzi postupujúcich 

spevákov sa v kategórii od 15 

do 18 rokov dostala aj Doro-

ta Dragulová, študentka Ob-

chodnej akadémie v Partizán-

skom. V semifinálovom kole 

v Považskej Bystrici sa pred po-

rotu postavilo 52 mladých spe-

Dragulová víťazkou My Pop Star
váckych talentov z celého kra-

ja. Do finále v Trenčíne, ktoré sa 

konalo 13. decembra v Dome 

posádkového klubu, sa dostali 

len tí najlepší. Medzi nimi bola 

aj Dorota, ktorá sa stala abso-

lútnou víťazkou My Pop Star 

Trenčianskeho kraja 2012, a 

dostala možnosť nahrať vlast-

ný štúdiový album. Spevácka 

súťaž jednotlivcov v populár-

nej piesni je organizovaná pod 

záštitou predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

Pavla Sedláčka a zameriava sa 

na podporu mladých talentov.

Dorotu prišli do Trenčína po-

vzbudiť spolužiačky z 3.A odbo-

ru sociálno-výchovný pracov-

ník. Laureátke súťaže srdečne 

blahoželáme a do budúcnos-

ti želáme ďalšie spevácke úspe-

chy!  B. Dzianová

OPEN DAYS

okresu Partizánske
V spoločenskej sále UPSVaR v Partizánskom sa 11. decembra 

uskutočnilo podujatie tzv. Open days pre študentov stredných 

škôl okresu Partizánske. Zorganizoval ho Mládežnícky parlament 

mesta Partizánske v spolupráci s ICM, európskou informačnou 

kanceláriou Europe Direct Trenčín a Iuventou – Slovenským in-

štitútom mládeže. 

Na podujatí, ktoré sa v Trenčíne organizuje pravidelne, sa pre-

zentoval nielen domáci mládežnícky parlament a ICM, ale  aj 

ďalšie organizácie - európska informačná sieť Eurodesk, národ-

ný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, grantový prog-

ram Mládež v akcii spolu s možnosťami mládežníckych vý-

mien cez tento program a európska informačná kancelária                                                                    

Europe Direct Trenčín. Cieľom Open daysu bolo informovať štu-

dentov stredných škôl o organizáciách pracujúcich s mládežou, 

programoch a projektoch pre mládež, o funkciách EÚ v životoch 

mladých ľudí a celkových možnostiach rozvoja potenciálu mla-

dých aj mimo formálneho vyučovania v škole.

Ak študenti správne vyplnili anketový lístok s otázkami o jed-

notlivých prezentáciách, mohli na záver vyhrať skvelé vecné 

ceny.  (tm)

Každý návštevník je náš hosť 

- znel názov seminára, ktorý sa 

uskutočnil v decembri na pôde 

Obchodnej akadémie v Parti-

zánskom. Pod vedením učiteľ-

ky Anny Foltánovej ho pripra-

vili žiaci druhého ročníka, štu-

dujúci predmet podnikanie v 

cestovnom ruchu. Jeho cieľom 

bolo prezentovanie výsledkov 

prieskumu, ktorý bol zamera-

ný na zistenie spokojnosti náv-

števníkov mesta s ponúkanými 

službami a voľnočasovými akti-

vitami počas letných prázdnin 

2012. Odpovede na anketové 

otázky získavali na troch mies-

tach - v kúpeľoch a na letisku 

Každý návštevník je náš hosť
v časti Malé Bielice a na 

Salaši v Partizánskom. 

Žiaci okrem zaujíma-

vých prezentácií pripra-

vili aj informačné pro-

dukty - brožúrky a letá-

ky k danej téme. Na zá-

ver seminára prišla na 

rad diskusia. Vzhľadom 

na to, že aj mesto Par-

tizánske má záujem o 

zlepšenie kvality kultú-

ry a cestovného ruchu v 

meste a jeho okolí, seminára sa 

zúčastnili zástupcovia mestskej 

komisie pre kultúru a cestov-

ný ruch (na foto). Ocenili snahu 

študentov pracovať na priesku-

me aj mimo školského vyučova-

nia a poďakovali za ich postrehy, 

ktorými prispeli k tejto téme.

 Text a foto: Martina Vavrová
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Iba dva dni pred Vianocami 

zorganizoval Folkový klub Par-

tizánske v poradí štrnáste Bene-

fičné folkové Vianoce. Posledné 

tri roky našli pesničkári dôstoj-

ný prístav v Kultúrnom dome vo 

Veľkých Uherciach najmä vďa-

ka ústretovosti vedenia obce a 

tunajších turistov. Veď práve tu 

nechýbali ani adresáti benefície 

– deti z Detského domova.

Sviatočný podvečer otvorila 

štvorica zo skupiny Katea z Hra-

dišťa, po nej nasledovali skupi-

ny Túlaví z Bošian a Pohoda z To-

poľčian (na foto), pesničkár Tipe 

– Tibor Zsido a Zuzana Bartlo-

vá z Krásna a skupina Folktón 

z Partizánskeho. Viacerí muzi-

kanti a speváčky sa mohli pria-

mo na pódiu pochváliť talen-

tom svojich detí, tie najmenšie 

zas zaujali svojou bezprostred-

nosťou na javisku počas účinko-

vania svojich rodičov. Najmlad-

šou „folkáčkou“ bola iba trojme-

sačná Hanka z Hradišťa. Finá-

le štvorhodinového programu 

patrilo hosťom. Pesničkár Nany 

z Prievidze predstavil netradič-

nú folkovú meditačnú hudbu a 

kapela jaskyniarov Kortmanov-

cov z Považskej Bystrice, dob-

rých priateľov domácich turis-

tov, zas naopak rozihrala žilky 

všetkým milovníkom originálnej 

slovenskej country hudby. 

Počas finále programu organi-

zátori priamo na pódiu odovzda-

li zástupcom Detského domova 

celé dobrovoľné vstupné a výťa-

žok z benefičného bufetu, v kto-

rom domáci turisti – spoluorgani-

zátori predávali vianočný punč. 

 Alena Borszéková, 

 predsedníčka Folkového klubu 

 Partizánske

Pesničkári deťom z domova

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 

v Partizánskom oslávil 15. decembra 2012 tre-

tie výročie svojho založenia. Na stretnutí v zá-

vere roka v Malých Bieliciach sa zišli nielen čle-

novia klubu a ich rodinní príslušníci, ale aj zau-

jímaví vzácni hostia. Okrem iných prijali pozva-

nie aj slovenský kozmonaut Ivan Bella a plukov-

ník vo výslužbe Štefan Jangl z UN Veterán Slova-

kia. Účastníkov pozdravil aj primátor Jozef Božik. 

Členovia klubu s predsedom Štefanom Ševčí-

kom bilancovali uplynulý rok a predstavili plá-

ny na ten budúci. Za tri roky vzrástla členská zá-

kladňa na vyše dvesto členov a spomedzi trinás-

tich klubov na Slovensku sa radí medzi najlep-

šie a najaktívnejšie. Slávnostnou udalosťou bolo 

podpísanie zmluvy klubu s Miestnym odborom 

Matice slovenskej v Partizánskom, ktorý zastu-

povala predsedníčka Eva Nahálková. Sviatočnú 

atmosféru umocnil bohatý kultúrny program.

 Foto: Martina Vavrová

Klub M. R. Štefánika hodnotil

Ivan Bella

Štefan Šev-

čík víta plu-

kovníka vo 

výslužbe Štefana 

Jangla

V sále Domu kultúry v Partizán-

skom ste pred Vianocami 14. de-

cembra 2012 mohli zažiť úžasný 

koncert herečky, speváčky a našej 

rodáčky zo Šimonovian Máji Velši-

covej. Spolu so spevákom Mirom 

Švábom sakrálnou hudbou vyča-

rovali v meste Partizánske tú pra-

vú predvianočnú atmosféru. Kon-

cert odštartovali spoločným due-

tom piesne Kráľovná pokoja. Keď 

spievali Ave Maria, či Kráľovná ne-

bies, obľúbenú pieseň už zosnulé-

ho pápeža Jána Pavla II., pri srdci 

zahrialo nejedného poslucháča. 

Koncert bol spojený so slávnost-

ným krstom nového CD Kráľovná 

pokoja. Album bol síce nedávno 

pokrstený v Bratislave, pani Velši-

cová si ho priala pokrstiť ešte raz 

vo svojom rodisku. Za krstného 

S Májou Velšicovou a Mirom Švábom

otca si vybrala prvého muža mes-

ta Partizánske primátora Jozefa 

Božika, ktorý album pokrstil anjel-

skými krídlami. Počas vyše hodi-

nového vystúpenia odzneli najk-

rajšie mariánske pesničky z no-

vého, ale aj staršieho albumu. Na 

tvárach prítomných divákov bolo 

počas celého koncertu vidieť veľ-

kú radosť. Svoju spokojnosť dali 

najavo na záver koncertu, keď sa 

všetci postavili a vystúpenie oce-

nili obrovským potleskom. Žiaľ, aj 

napriek skutočnosti, že koncert 

bol pre ľudí vďaka sponzorom za-

darmo, sála Domu kultúry nebola 

obsadená do posledného miesta.

 Text a foto: M. Vavrová

Nebo posiate hviezdami, nežné 

melódie, v ovzduší vôňa vanilky – 

to všetko tvorilo kulisu Vianoc v 

Ateliéri vo Veľkých Bieliciach 21. 

decembra. Ak ste prijali pozvanie, 

nadýchali ste sa tej pravej svia-

točnej atmosféry, ktorú pripravi-

li pedagógovia Súkromnej ZUŠ, 

no hlavne ich žiaci – autori desia-

tok výtvarných diel, v tom čase 

hlavne keramických betlehemov. 

Opäť nechýbal vianočný jarmok 

s ponukou drobných darčekov z 

tvorivej dielne školákov a tí z li-

terárno-dramatického odboru 

potešili hostí pohybovou etudou 

bez slov (na foto). Foto: mp

Vianoce v Ateliéri

Predposledný deň v roku spríjemnila dychová hudba Nadličanka sviatočné chvíle obyvateľom sused-

nej obce. Do kostola v Žabokrekoch nad Nitrou prišla v hodinovom koncerte predstaviť svoj sviatočný 

repertoár na pozvanie komisie kultúry pri obecnom zastupiteľstve. Žabokrečanov milo prekvapila nie-

len hudba, ale aj sólové piesne spevákov z Nadličanky. (am)

Nadličanka Žabokrečanom

Počas roka je príležitostí na priateľské stretnutia, 

zábavy a oslavy naozaj viac ako dosť. Ale tie najve-

selšie sa spájajú práve s koncom roka, kedy v dobrej 

nálade dávame starému roku zbohom a netrpezli-

vo očakávame rok nový. Silvestrovské oslavy a víta-

nie nového roka na námestí v Bánovciach nad Beb-

ravou začínali až po 23. hodine. Hoci účasť nebola 

taká ako po minulé roky, podujatie organizované 

mestom a MsKS svoj účel splnilo. Krátko pred polno-

cou zaznelo odpočítavanie, privítanie Nového roka 

a následné prípitky. Samozrejme, všetci prítomní si 

zaspievali aj štátnu hymnu. Krátko po polnoci sa prí-

tomným prihovoril aj primátor Marián Chovanec, 

ktorý taktiež všetkým zaželal veľa šťastia, zdravia a 

úspechov v novom roku 2013. Potom sa opäť z pó-

dia ozvali tóny známych veselých piesní, ktoré ro-

zospievali a roztancovali takmer všetkých návštev-

níkov. Myslím si, že každý z námestia odchádzal s 

dobrým pocitom. 

Bolo by na mieste zamyslieť sa nad sebou, či ne-

myslíme stále iba na seba. Či naozaj konáme tak, aby 

z toho mali osoh všetci - aj tí, ktorí sú okolo nás. Počul 

som, že tento rok má byť o niečo radikálnejší, ako ten 

predchádzajúci a že sa nám v ňom bude lepšie dariť. 

Sú to však len prognózy, ktoré sa vôbec nemusia spl-

niť. Všetko teda zostáva iba na nás. Snažme sa teda 

byť na seba lepšími, vzájomne sa tolerovať, pomáhať

si...     Marek Kasala

Aj Bánovčania vítali nový rok na námestí

Komisia ocenila najmä jeho 

prácu na iniciovaní a spra-

vovaní dôležitých interneto-

vých projektov, vzorovú spo-

luprácu s miestnymi a európ-

skymi inštitúciami, uspora-

dúvanie vzdelávacích a ve-

deckých podujatí, vydavateľ-

skú činnosť a za motivova-

nie talentovaných mladých 

ľudí pre dobrovoľnícku prá-

cu a jazykové vzdelávanie.

Peter Baláž je 33-ročný espe-

rantista z Partizánskeho. V sú-

časnosti je koordinátorom me-

dzinárodného občianskeho 

združenia Edukácia@Internet, 

ktoré vytvorilo a prevádzku-

je viaceré internetové stránky 

na výučbu jazykov, ako napr. 

bezplatný kurz slovenčiny pre 

cudzincov www.slovake.eu a 

Prestížne ocenenie pre Petra Baláža
Medzinárodný časopis La Ondo de Esperanto už od roku 1998 vyhlasuje anketu Espe-

rantista roka. Komisia zložená zo svetovo uznávaných osobností každý rok vyberie jed-

ného z kandidátov, ktorý sa podľa nej najviac zaslúžil o rozvoj esperanta, vo svete veľmi 

populárneho medzinárodného jazyka. Tento rok zvolila spomedzi 21 kandidátov Petra 

Baláža zo Slovenska. 

najväčší webový portál na uče-

nie esperanta www.lernu.net. 

Venuje sa tiež vydavateľskej čin-

nosti a je aktívny v organizácii 

Wikimedia Slovenská republika. 

Z jazykov ovláda slovenčinu, 

češtinu, esperanto, nemčinu, 

angličtinu, poľštinu a ruštinu.

Výsledky ankety boli vyhláse-

né 15. decembra 2012 na we-

bovej stránke časopisu. V ten-

to deň si esperantisti na celom 

svete pripomínajú výročie na-

rodenia tvorcu esperanta - Ľu-

dovíta Lazara Zamenhofa. Od 

zverejnenia jeho prvej učeb-

nice uplynulo už 125 rokov. 

Tento mimoriadne ľahký ja-

zyk a jeho myšlienka si naďa-

lej získavajú priaznivcov po 

celom svete, celkovo ním ho-

voria už takmer 2 milióny ľudí.

Víťazovi ankety srdečne blaho-

želáme a želáme mu veľa úspe-

chov v ďalšej činnosti!

 Eva Fitzelová
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Pôrodnica v Partizánskom si 

na prvé tohtoročné dieťa muse-

la zopár hodín počkať. Až krátko 

popoludní, o 15.20 h sa na svet 

prihlásil chlapček Christopher 

Kusý z Orešian. Dieťa rodičov 

Zuzany a Juraja prišlo na svet 

s pôrodnou váhou 2660 g a dĺž-

kou 48 cm. Jeho narodenie uro-

bilo veľkú radosť nielen hrdej 

mamičke a oteckovi, ale aj bra-

čekovi Tobiasovi. 

Prvé dieťa v roku 2013 privie-

dol na svet primár gynekologicko 

Eliška Drážovská z Partizánske-

ho prišla na svet rodičom Daši a Ma-

rekovi v magický deň 12. decembra. 

Eliškina pôrodná váha bola 2590 g 

a dĺžka 48 cm. Doma ju už netrpez-

livo čakal braček Marko.

Viktória Šestáková z Partizán-

skeho sa narodila 11. decembra ro-

dičom Alexandre a Ivanovi. V ten 

deň vážila Viktória 4420 g a merala 

52 cm. Z jej narodenia mal veľkú ra-

dosť aj braček Sebastián.

Matúš Vindiš z Malých Krštenian, 

prvorodené dieťa Gabriely a Mare-

ka, sa na svet vypýtal 12. decembra. 

Matúškova pôrodná váha bola 3200 

g a dĺžka 51 cm. 

Lukáš Beneš z Horných Obdo-

koviec potešil svojím príchodom na 

svet 13. decembra rodičov Andreu 

a Mariána. Lukáško vážil pri narode-

ní 3670 g a meral 52 cm.

Benjamín Pastierik zo Zemian-

skych Kostolian sa narodil 16. de-

cembra a urobil tým veľkú radosť 

nielen svojim rodičom Jane a Ľubo-

mírovi, ale aj sestričke Bianke. Pô-

rodná váha Benjamína bola 3950 g 

a dĺžka 54 cm.

Sabínka Dubná zo Skačian sa 

narodila 17. decembra rodičom 

Jane a Romanovi. Na dievčatko, kto-

ré pri narodení vážilo 2200 g a me-

ralo 46 cm, sa doma tešili bratia Paľ-

ko a Dominik.

Vanesa Iliašová z Partizánskeho 

potešila svojím príchodom na svet 

16. decembra rodičov Ingrid a Ma-

reka a veľkú radosť z jej narodenia 

mal aj brat Lukáš. Vaneska v ten deň 

vážila 3650 g a merala 51 cm. 

Ramon Ondrejovič zo Sebedra-

žia prišiel na svet 15. decembra ma-

mičke Erike a oteckovi Jánovi. Ra-

mon vážil pri narodení 2540 g a me-

ral 47 cm. Jeho narodenie veľmi po-

tešilo sestričku Emu.

Martin Hamada z Partizán-

skeho, prvorodené dieťa Kataríny 

a Pavla, prišiel na svet 16. decem-

bra. Pôrodná váha malého chlapče-

ka bola 2700 g a dĺžka 49 cm. 

Zara Pravdová zo Žabokriek 

nad Nitrou prišla na svet 23. decem-

bra ako prvorodené dieťa Martiny 

a Maja. Pôrodná váha malej Zary 

bola 3200 g a dĺžka 50 cm. 

Tomáš Kubran z Topoľčian sa 

narodil 27. decembra mamičke Ro-

mane a oteckovi Tomášovi. Pôrodná 

váha prvorodeného Tomáška bola 

3850 g a dĺžka 55 cm. 

Veronika Prachárová z Oslian 

uzrela svetlo sveta v Prvý sviatok 

vianočný 25. decembra. Svojím na-

rodením potešila nielen rodičov Lu-

ciu a Juraja, ale aj dvoch bračekov 

Dávida a Zdenka. Veronikina pôrod-

ná váha bola 3600 g a dĺžka 49 cm.

Tatiana Kotlárová z Oslian prišla 

na svet mamičke Tatiane a oteckovi 

Jozefovi ako oneskorený vianočný 

darček 25. decembra. Dievčatko vá-

žilo pri narodení 3210 g a meralo 50 

cm. Doma sa na sestričku tešili Ni-

kolas, Adam a Jožko.

Petra Manová z Partizánskeho 

urobila svojím narodením 27. de-

cembra veľkú radosť rodičom Má-

rii a Petrovi. Jej pôrodná váha bola 

v ten deň 4260 g a dĺžka 54 cm. Na-

rodenie malej Petry potešilo aj súro-

dencov Patrika a Lucku.

Marek Čmiko z Hornej Vsi prišiel 

na svet 27. decembra rodičom Mo-

nike a Marcelovi. Marek vážil pri na-

rodení 3170 g a meral 52 cm. Doma 

ho už netrpezlivo očakávali sestrič-

ky Michalka a Monika. 

Lucia Ondrušová zo Solčian 

prišla na svet 28. decembra ma-

mičke Kataríne a oteckovi Patrikovi. 

Luckina pôrodná váha bola 3160 g 

a dĺžka 52 cm. Z jej narodenia mala 

veľkú radosť aj sestrička Sárinka.

Michal Stanko zo Žabokriek nad 

Nitrou, prvorodené dieťa Michae-

ly a Juraja, uzrel svetlo sveta 27.de-

cembra. Malý Miško vážil pri naro-

dení 3000 g a meral 50 cm. 

Nnaemeka Mike Okaro z Parti-

zánskeho prišiel na svet 22. decembra 

ako druhorodené dieťatko mamič-

ky Anny a otecka Izuua Christophe-

ra. Chlapček vážil pri narodení 2310 

g a meral 44 cm. Z jeho narodenia sa 

tešila aj sestrička Chioma Mary. 

Timea Šarayová z Nedanoviec 

sa na svet vypýtala na Vianoce 25. 

decembra. Z jej narodenia mali veľ-

kú radosť rodičia Katarína a Peter a 

braček Tiborko. Pôrodná váha diev-

čatka bola 3120 g a dĺžka 50 cm. 

Jakub Bíreš z Nadlíc, dieťa rodi-

čov Kataríny a Miroslava, prišiel na 

svet len pár hodín pred koncom roka 

2012 s pôrodnou váhou 3940 g a dĺž-

kou 54 cm. Doma sa z jeho narodenia 

tešili bratia Mirko a Dávidko.

Marcel Géci z Chynorian sa na 

svet vypýtal 29. decembra. Pri na-

rodení vážil malý Marcelko 3440 g 

a meral 49 cm. Svojím príchodom 

na svet rozradostil rodičov Kristínu 

a Mareka a bračeka Kristiána. 

Krištof Kližan z Partizánskeho 

sa na svet vypýtal v posledný deň 

minulého roka 31. decembra. Prvo-

rodené dieťatko mamičky Zuzany 

a otecka Petra sa narodilo s pôrod-

nou váhou 3310 g a dĺžkou 50 cm.

Jakub Knajbel 

z Veľkých Uheriec 

uzrel svetlo sveta 28. 

decembra a svojím 

príchodom na svet 

urobil veľkú radosť 

rodičom Erike a An-

drejovi. Prvorodený 

Jakub vážil pri naro-

dení 3250 g a meral 

50 cm. 

Vitajte medzi nami!Vitajte medzi nami!

Prvé dieťa roku 2013 
je chlapec!

pôrodníckeho oddelenia Nidal 

Abutuaima s pomocou pôrod-

nej asistentky Emílie Dobrotko-

vej a detskej sestry Agáty Be-

lianskej.

Poďakovanie
Vážení darcovia krvi!

Dovoľujem si vás osloviť v tomto novoročnom čase a nie je to ten-

to raz prosba o darovanie krvi, na aké ste od nás zvyknutí.

Je to úprimné poďakovanie za vašu ochotu a nezištnú pomoc člo-

veku, ktorý ostane pre vás neznámy. 

Ročne zomrie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na svete 

viac ako 100 tisíc žien počas tehotenstva alebo pri pôrode pre vykr-

vácanie. Veľké krvné straty sú tiež druhým najčastejším dôvodom 

úmrtia pri dopravných nehodách. Považujeme za samozrejmé, že 

krv dostaneme, keď ju budeme potrebovať. No nie je to tak vždy ale-

bo všade. Aj keď sa na svete spracuje 81 miliónov jednotiek krvi za 

rok, pre mnohých je stále nedostupná. Je to preto, že krajiny, v kto-

rých žijú, nemajú vytvorené rezervy alebo jednoducho preto, že nie je 

k dispozícii vhodná transfúzia. Až v 71 krajinách sveta vôbec neexis-

tujú pravidelní darcovia krvi.

Je naším šťastím, že žijeme v lokalite, kde tomu tak nie je a uve-

dené situácie sú skôr náhodou a nie pravidlom. Ste to práve vy, dob-

rovoľní darcovia krvi, ktorí ste nám, zdravotníkom nápomocní, aby 

sme boli schopní stále stúpajúce požiadavky na krv uspokojovať. 

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí k nám v uplynulom roku 

prišli a pomohli zachrániť zdravie a často aj život. Chcela by som za-

želať veľa  zdravia aj v roku 2013, aby sme sa naďalej mohli spoloč-

ne stretávať.

 MUDr. Nataša Chovancová, vedúca lekárka 

 a kolektív Národnej transfúznej služby SR, pracovisko Trenčín

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných

Posledný minuloročný odber krvi v Nemocnici v Partizánskom 

18. decembra opäť uskutočnila NTS z Trenčína. V tento deň da-

rovalo krv 31 dobrovoľných darcov krvi: Milan Bubeník,  Anna 

Šmatláková, Ivan Vereš, Juraj Valent, Ján Zentko, Dušan Va-

lach, Alžbeta Janičková, Miloš Hodul, Miroslav Gajdoš a  Mi-

roslav Jančich, všetci z Partizánskeho, Júlia Kocková a Jozef 

Krajčo zo Skačian, Róbert Remeň z Klátovej Novej Vsi, Igor Du-

choň z Dolných Vesteníc, Jozef Loviška zo Žabokriek nad Nit-

rou, Viliam Hačko z Brodzian, Ľubomír Tonhauser ml. a Ľu-

bomír Tomhauser st. z Handlovej, Peter Hudok z Ješkovej Vsi, 

Miroslav Ciglian z Nedanoviec, Veronika Omelková a Roman 

Omelka z Bánoviec nad Bebravou, Jana Burianková a Marián 

Školka z Bošian, Ľuboš Matuška a Marek Blaškovič z Dežeríc, 

Peter Sednička z Látkoviec, Peter Kozinka z Dolných Vesteníc, 

Kazimír Mašláni z Hradišťa, Branislav Filip z Pažite, Simona Br-

ňová z Chynorian.  Ďakujeme vám!
�����

Odbery krvi budú 8. januára v Nemocnici v Partizánskom, 

14. januára v Pastoračnom centre na Šípku a 22. januára opäť 

v nemocnici, vždy v čase od 8. do 10.30 h a vykonáva ich NTS z 

Trenčína. 

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchran-

ná služba - 155 a 112, po-

hotovostná lekárska služba 

- 749 2451, ambulancia le-

károv pohotovostnej služby 

7495159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do 

rána 7.00 h, v sobotu, nedeľu 

a počas sviatkov nepretržite. 

V Partizánskom je v stredis-

ku ambulancií na Hrnčírikovej 

ulici a pre deti je v NsP v det-

skom oddelení, v Bánovciach 

nad Bebravou v hlavnej bu-

dove NsP.

Pohotovosť lekární (v pra-

covných dňoch od 15.30 do 

18.00 h, v sobotu, nedeľu a vo 

sviatok od 8.00 do 18.00 h) za-

bezpečuje v Partizánskom od 

7. do 13. januára Lekáreň Sun-

pharma v Kauflande. V Bánov-

ciach nad Bebravou od 7. do 

11.1. Lekáreň Schneider, 12.1. 

Lekáreň sv. Kataríny a 13.1. Le-

káreň sv. Lukáša.

Pohotovosť stomatológov  

v Partizánskom je zrušená, v 

Bánovciach nad Bebravou v 

hlavnej budove NsP do 13. ho-

diny.



7. január 2013 7

Súkromná umelecká ško-

la v Hradišti pod vedením 

Vratislava Skaličana pripra-

vila v decembri v miestnom 

kultúrnom dome pre širokú 

verejnosť tradičný Vianoč-

ný program. Hradišťanom a 

ich hosťom zahrala detská 

dychová hudba Hradišťan-

ka známe aj menej známe 

skladby, vystúpili mažoret-

ky AKORD od najmenších až 

po tie najstaršie. Choreogra-

fie s nimi nacvičila ich vedú-

ca Ľudmila Šuňalová. Hudbu 

dirigovali Vratislav Skaličan a 

Karol Podoliak.

 Text a foto: Ľubomír Fodora

Hradište s hudbou a tancom mažoretiek

Jeden deň pred Vianocami deti zo Zá-

kladnej školy  v Žabokrekoch nad Nitrou 

narušili pokojný predvianočný život v obci. 

V kultúrnom dome sa rozhodli demonštro-

Demonštrácia žabokreckých detí

vať. Áno, čítate správne. Rozhodli sa takým-

to spôsobom vyjadriť svoju nespokojnosť 

s nevšímavosťou, uponáhľanosťou a igno-

ráciou v našom živote. Svojím divadelným 

predstavením Na tieto Vianoce chceme 

viac! dali všetkým najavo a poriadne nah-

las, čo ich trápi. Asi každý, čo si prečítal ná-

zov predstavenia, si pomyslel, že tie decká 

chcú určite viacej darčekov. Ale v hodino-

vom programe piesní a scénok, v ktorých 

sa deti vrátili do dávnej minulosti a pripo-

menuli nám narodenie Ježiša, sme sa do-

zvedeli ich naozajstné požiadavky. Nede-

monštrovali za darčeky, ale ako krásne po-

vedala Eliška Šabová - Chceme viacej lásky, 

viery a pochopenia, chceme, aby sa rodičia 

s nami hrali a aby sme boli na seba dob-

rí nielen počas sviatkov, keď máme v duši 

sviatočno... Nejednému z divákov počas 

ich slov a piesní vyhŕkli slzy. Na záver za-

znelo prianie pre všetkých: Nech nám dni 

plynú ako rozprávočka, veď najkrajšie sú 

šťastné detské očká.

 Text a foto: A. Mališová, 

 vedúca divadelného súboru

Pre Základnú školu Rudolfa Jašíka v Partizánskom je už tradíci-

ou spríjemniť si posledný školský deň pred vianočnými sviatkami 

netradičnou akciou, ktorá nesie názov Talentárium. Každý má ne-

jaký talent a do tejto školy chodia mladé osobnosti, ktoré sa ho 

neboja ukázať. Moderátorskej úlohy sa veľmi dobre zhostili žiač-

ky deviateho ročníka Diana Suchánková a Simona Haberajterová. 

V programe sa  predviedli nielen veľkí deviataci so svojou paródi-

ou na Mrázika, ale aj malí druháčikovia v pozícii hercov v Príbehu 

o štvrtom kráľovi. Celkom sme si mohli pozrieť dvanásť čísel, či 

už divadelných, speváckych, tanečných alebo si vychutnať krásu 

maliarskeho umenia. V závere zaznela pieseň Tichá noc, ktorá na-

vodila vianočnú atmosféru a s dobrým pocitom v srdci sa všetci 

rozlúčili na prázdniny.  M. Mažgutová

Školské Talentárium

Zo srdca pre ZOS-ku
Veselej vianočnej doby, spievajte bratia koledy, o tom, čo sa 

v noci stalo..., aj tieto slová zaznievali z úst koledníkov, členov 

spevokolu Zo srdca z Pastoračného centra na Šípku, ktorí v hu-

dobnom sprievode saleziánov priniesli koledami a vinšom do 

Zariadenia opatrovateľskej služby v Partizánskom zvesť o naro-

dení Ježiška.

Žiakov zo Základnej ško-

ly na Veľkej okružnej v Par-

tizánskom rozhneval van-

dal, ktorý si sedem dní 

pred Vianocami surovo 

odťal krásnu jedličku pria-

mo v školskom areáli. Ok-

rem nenahraditeľnej škody 

na vzácnej drevine poško-

dil nové oplotenie areálu, 

čím spôsobil ďalšiu nema-

lú finančnú škodu. Žiaci si 

„výsledky“ ničiteľskej prá-

ce nafotili a zverejnili. Bolo 

by už len vhodné, keby sa 

ozval niekto, kto u susedov 

„inkriminovnanú“ jedličku 

zbadal. Taký vandal by to-

tiž potreboval „klepnúť po 

prstoch“...

To isté postihlo areál 

Materskej školy v Malých 

Uherciach. Fotku z odpíle-

ného stromčeka nám po-

slala riaditeľka MŠ J. Šúto-

rová...

Žeby nikto nič nevidel?

Školy bez stromčekov

Koledníci v redakcii
Štyria malí poslovia radostnej noviny, že sa v meste Betleheme naro-

dilo Božie dieťatko, zavítali v predvianočnom čase aj do redakcie. Bib-
lickým príbehom, koledami a medovníčkami priniesli medzi nás kúsok 
sviatočnej atmosféry deti z Materskej školy v Malých Uherciach. 

  (bab)

--------------- ������� ---------------

Ako už býva dobrým zvykom, 
ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánov-
ciach nad Bebravou aj tento rok 
usporiadala svoj tradičný vianočný 
koncert. V koncertnej sále sa 21. 
decembra 2012 v takmer dvojhodi-
novom programe predstavili učite-
lia, žiaci a študenti nadaní spevác-
ky, hudobne, literárne a herecky. V 
ich podaní sme mohli počuť aj také 
známe vianočné piesne ako Veselé 
Vianoce, Do mesta Betléma, Biele 

Vianoce, Búvaj dieťa krásne a iné. 
Mohli sme tu stretnúť aj anjelské 
duo, ktoré divákov celým progra-
mom sprevádzalo a taktiež aj mla-
dých koledníkov, ktorí prišli odo-
vzdať radostnú zvesť o narodení 
Jezuliatka a zároveň popriať veľa 
zdravia, šťastia a hojnosti. S di-
vákmi sa rozlúčili piesňou piesní 
Tichá noc, ktorou si pripomínajú 
ľudia na celom svete tento krásny 
sviatok. (mk)

--------------- ������� ---------------

Aj na námestí v Bánovciach nad Bebravou sa pred Vianocami opäť 
po roku rozdávalo, či skôr predávalo. Išlo v poradí už o štvrtú Vianočnú 
benefíciu, charitatívnu akciu. V stánkoch svoje výrobky ponúkali všetky 
mestské materské, základné i stredné školy, DSS Archa, chránená dielňa 
Tri ruže, materské centrum Anjelikovo, ale aj ZŠI pre deti s poruchami 
reči v Brezolupoch. Kúpou týchto výrobkov občania mohli prispieť na 
činnosť toho-ktorého zariadenia a zároveň urobiť radosť sebe či niekomu 
blízkemu. Pre všetkých bol taktiež pripravený sprievodný bohatý kultúr-
ny program. Pokiaľ ste si aj vy niečo zakúpili, môžete si byť istí, že vy-
zbierané peniaze budú slúžiť naozaj na dobrú vec. Tentokrát si každá z or-
ganizácií svoj výťažok ponechala a bude s ním hospodáriť podľa svojho 
uváženia.  (mk)

--------------- ������� ---------------

V Základnej škole na Gorazdo-
vej ulici v Bánovciach nad Bebra-
vou je tradíciou organizovať pred 
Vianocami jarmok. Podujatie ot-
vorila riaditeľka školy Mária Go-
golová a žiacke divadelné predsta-
venie Striebrovlasý anjelik. Počas 
programu zazneli aj viaceré  kole-
dy a iné pekné piesne. Po kultúr-
nom programe sa riaditeľka a rodi-
čia presunuli do jednotlivých tried, 
kde sa konali triedne rodičovské 
stretnutia. Na chodbe sa medzi-
tým ponúkalo v stánkoch na pre-
daj vianočné pečivo, občerstvenie, 

ozdoby, vence a mnohé iné pred-
mety pochádzajúce zo šikovných 
rúk žiakov a pedagógov tejto ško-
ly. V tvorivých dielňach mali záu-
jemcovia možnosť niečo nové sa 
naučiť a zároveň preukázať svoju 
šikovnosť v zdobení medovníkov, 
ale taktiež vo výrobe sviečok či 
vianočných oblátok. Zároveň pre-
behla aj prezentácia doterajších 
aktivít žiakov a pedagógov. Výťa-
žok z tohto podujatia bude už tra-
dične použitý na financovanie ďal-
ších aktivít školy. 

 Marek Kasala

V Bánovciach nad Bebravou

Veľkouherskí dôchodcovia ukončili rok slávnostným posedením pod 
jedličkou. Stretnutie viedla predsedkyňa M. Belisová a pozvanie prijal 
aj starosta M. Toma. Pravú vianočnú atmosféru navodili sestry Rosákové 
v pásme Tajomstvo Vianoc. A potom sa už niesli kultúrnym domom ko-
ledy, bez ktorých by Vianoce neboli Vianocami. Vo svetle sviec zaznela 
na záver Tichá noc. Slávnostným vinšom sa s prítomnými rozlúčila opäť 
predsedkyňa. (ef)

--------------- ������� ---------------

V Kultúrnom dome vo Veľkých 
Uherciach v tretiu adventnú nede-
ľu odznel program detí pod náz-
vom Kultúrne Vianoce. Predstavili 
sa na ňom deti z miestnej MŠ, ZŠ 
a SZUŠ. Zo srdiečka im zneli vin-
še, koledy, spevy i tance. Zo svojej 
detskej a čistej duše vydali svedec-
tvo o tom, ako sa tešia na Viano-
ce. Sviatočnú atmosféru zvýrazni-
li aj piesne mládeže zo spevokolu 
SZUŠ. Program vianočného nedeľ-

ného popoludnia moderovali man-
želia Hamadovci. Deti zo SZUŠ 
obdarovali všetkých, čo prišli na 
koncert, keramickými rybičkami 
a ponúkli svoje výrobky z kera-
miky verejnosti. Pri rozžiarenom 
vianočnom stromčeku boli aj tento 
rok vyslovené priania detí i dospe-
lých o láske, pokoji a porozumení, 
nielen v čase Vianoc, ale i do všet-
kých dní nastávajúceho roka.

 Elena Foltánová

Vianočné akcie
vo Veľkých Uherciach



7. január 20138

OPUSTILI NÁS
� Mária MATEJKOVÁ z Partizán-

skeho, 1.12.2012 vo veku 77 ro-

kov,

� Ružena HLAVATÁ z Partizán-

skeho, 1.12.2012 vo veku 92 ro-

kov,

� Stanislav SKLADANÝ z Parti-

zánskeho, 2.12.2012 vo veku 66 

rokov,

�� Pavel RÉVAY z Partizánskeho, 

7.12.2012 vo veku 47 rokov,

�� Jaroslav HOFFMANN z Parti-

zánskeho, 9.12.2012 vo veku 52 

rokov,

�� Emília BEZÁKOVÁ zo Ža-

bokriek nad Nitrou, 10.12.2012 

vo veku 75 rokov,

�� Jozefína BELIANSKA z Kolač-

na, 11.12.2012 vo veku 94 rokov,

��Rudolf KASALA z Partizánske-

ho, 11.12.2012 vo veku 75 rokov,

�� Ľudevít BEBJÁK z Chynorian, 

11.12.2012 vo veku 82 rokov,

��Jozef SPIŠIAK z Klížskeho Hra-

dišťa, 11.12.2012 vo veku 93 ro-

kov,

�� Ondrej VÁŽNY z Livinských 

Opatoviec, 12.12.2012 vo veku 

93 rokov,

�� Olívia KMEŤOVÁ z Hradišťa, 

13.12.2012 vo veku 86 rokov,

�� Karolína KOVÁČOVÁ z Parti-

zánskeho, 13.12.2012 vo veku 59 

rokov,

�� Jozef LADICKÝ z Partizánske-

ho, 18.12.2012 vo veku 64 rokov,

�� Milan ŠABO z Partizánskeho, 

20.12.2012 vo veku 60 rokov,

��Marián GRON z Partizánskeho, 

21.12.2012 vo veku 65 rokov,

��Adriana HLAVÁČOVÁ z Nadlíc, 

21.12.2012 vo veku 80 rokov,

�� Alžbeta KŇAZOVÁ zo Ža-

bokriek nad Nitrou, 21.12.2012 

vo veku 75 rokov,

��Eduard HUNKA z Partizánske-

ho, 21.12.2012 vo veku 73 rokov,

��Štefan HUNKA z Veľkých Bielic, 

22.12.2012 vo veku 52 rokov,

�� Jozef RAVAS z Partizánskeho, 

23.12.2012 vo veku 80 rokov,

�� Mária STANKOVÁ z Klížskeho 

Hradišťa, 24.12.2012 vo veku 84 

rokov,

�� Milan HLAVAČKA z Malých 

Uheriec, 24.12.2012 vo veku 64 

rokov,

�� Ján JOZEFÁK z Chynorian, 

25.12.2012 vo veku 58 rokov,

�� Oľga KOSÁČOVÁ z Brodzian, 

25.12.2012 vo veku 82 rokov,

�� Anton KOLLÁR z Čerenian, 

25.12.2012 vo veku 81 rokov,

�� Mária PETRÍKOVÁ z Krásna, 

26.12.2012 vo veku 91 rokov,

��Stanislav VANEK z Partizánske-

ho, 26.12.2012 vo veku 72 rokov,

�� Jaroslav BALAŠKA z Malých 

Krštenian, 27.12.2012 vo veku 58 

rokov,

�� Emil BIELICH z Veľkého Klíža, 

27.12.2012 vo veku 70 rokov,

��Dušan NAVRKAL zo Žabokriek 

nad Nitrou, 27.12.2012 vo veku 75 

rokov,

�� Magdaléna VIČANOVÁ z Par-

tizánskeho, 27.12.2012 vo veku 

76 rokov,

�� Alžbeta ČULÁKOVÁ z Parti-

zánskeho, 28.12.2012 vo veku 86 

rokov,

��Július HUNKA z Partizánskeho, 

29.12.2012 vo veku 74 rokov,

�� Mária NABILEKOVÁ z Janovej 

Vsi, 29.12.2012 vo veku 85 rokov,

��Jaroslav KLETEČKA z Partizán-

skeho, 29.12.2012 vo veku 69 ro-

kov,

��Jozef BIELICH z Klížskeho Hra-

dišťa, 30.12.2012 vo veku 49 ro-

kov,

�� Jozef HOLLAN zo Žabokriek 

nad Nitrou, 31.12.2012 vo veku 

69 rokov,

��Anastázia KOCNÁROVÁ z Veľ-

kých Uheriec, 31.12.2012 vo veku 

91 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

S hlbokým smútkom v srd-
ci ďakujeme príbuzným, zná-
mym, susedom, spolužiakom, 
bývalým spolupracovníkom, 
zamestnancom interného odde-
lenia za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary na poslednej roz-
lúčke so zosnulým 

Jozefom LADICKÝM
z Partizánskeho,

ktorý nás opustil dňa 18. de-
cembra 2012 po boji s ťažkou 
chorobou.

(006) Smútiaca rodina

So smútkom v srdci ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, známym a su-
sedom za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary na poslednej smútočnej 
rozlúčke s naším milovaným man-
želom, otcom, starým otcom 

Eduardom HUNKOM
z Partizánskeho,

ktorý nás opustil 21. decembra 
2012 vo veku 73 rokov.

Smútiaca rodina, manželka Vio-
la, syn Eduard, dcéra Mária, 
vnuci Eduard a Marek

Veľké poďakovanie patrí 
MUDr. Michalovi Fritzmanno-
vi za starostlivosť počas choro-
by Eduarda Hunku a Zoltánovi 
Hunkovi a jeho manželke za po-
moc a prípravu pohrebu.

Smútiaca rodina a manželka Viola
 (003)

Starká naša,
dnes sa pomodlíme za Teba 
Zdravas a Otčenáš
a budeme myslieť silno na Teba,
ako odchádzaš potichu do neba.
Ostaneš v našich srdciach navždy, 
lebo si bola výnimočná,
to by povedal každý.

S hlbokým zármutkom v srd-
ci oznamujeme, že dňa 10. de-
cembra 2012 nás navždy opus-
tila naša mamička a starká

Emília BEZÁKOVÁ
rod. Smatanová
z Partizánskeho,

bývalá občianka Žabokriek nad 
Nitrou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym za dôstoj-
nú rozlúčku na jej poslednej ceste.

(1439) Smútiaca rodina

Roky bežia, spomienky zostanú, 
zabudnúť nedajú...

Dňa 21. decembra 2012 sme si 
pripomenuli smutné 16. výro-
čie a 13. januára 2013 si pripo-
menieme druhé výročie, čo nás 
navždy opustili naši drahí rodi-
čia, starí rodičia a prarodičia

 

Ľudmila a Rudolf
ŠVERCELOVÍ
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú deti s rodi-
nami. (1438)

Dňa 30. decembra 2012 sme si so 
smútkom v srdci pripomenuli prvé 
výročie, čo od nás navždy odišla 
naša drahá mamička a babička 

Ľudmila KOPERNICKÁ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú dcé-
ra Gabriela a vnučka Tatiana.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej spo-
lu s nami venujú tichú spomienku.
 (1443)

Dobrý človek nikdy neumiera,
zostáva žiť v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.

Dňa 6. januára 2013 sme si pri-
pomenuli desiate výročie úmrtia 
manžela, otca, svokra a dedka

Ota MARKU
z Veľkých Bielic.

Spomíname na Teba s láskou.
 (1401)

Čas plynie, bolesť trápi,
Teba nám už nik nenavráti.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 29. decembra 2012 uply-
nul rok, čo nás vo veku 61 ro-
kov navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a starý otec

Ludevít KOSÍR
z Partizánskeho.

S láskou spomína manželka a 
deti s rodinami. (1441)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom, priate-
ľom a známym, ktorí na posled-
nej ceste vyprevadili nášho dra-
hého otca, deda a brata

Milana HLAVAČKU
z Malých Uheriec,

ktorý nás navždy opustil 24. de-
cembra 2012 vo veku 64 rokov.

Zároveň všetkým ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiace deti s rodinami a ses-
tra s rodinou (005)

Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a 
známym, ktorí na poslednú cestu 
vyprevadili nášho drahého

Rudolfa KASALU
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 11. de-
cembra 2012 vo veku 75 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosíme, tichú spomienku.

(015) Smútiaca rodina

Dňa 13. januára 2013 si pripome-
nieme smutné prvé výročie, čo 
nás navždy opustila naša drahá

Margaréta HAKALOVÁ
z Veľkých Bielic.

S úctou, láskou a vďakou za celú 
rodinu spomína dcéra Marta s 
rodinou. (1422)

Dňa 8. januára 2003 dotĺklo srd-
ce tomu, koho sme milovali.

Ťažko je bez Teba žiť! 
Smutno je nám všetkým, 
už nič nie je také, ako bolo predtým...

Už ubehlo desať rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a 
starý otec

Ladislav HOFFMANN
z Partizánskeho.

S láskou spomína celá rodina, 
manželka, deti a vnúčatá. (007)

Už navždy Ti prestali 
hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy
neprestanú na Teba spomínať...

S bolesťou v srdci si dňa 10. ja-
nuára 2013 pripomenieme  desiate 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec

Štefan KOCMANÍK
z Partizánskeho.

S láskou a s neutíchajúcim smút-
kom v srdci spomínajú manžel-
ka, syn, dcéry, vnúčatá a ostatná 
rodina.  (021)

Ťažko je bez Teba,
smutno nám je všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým...

Dňa 24. decembra 2012 sme si 
pripomenuli sedem rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama, bab-
ka a prababka

Štefánia BEŇUŠKOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú dcéra a syn s 
rodinami. (023)

Odišiel od nás ako tichý sen,
nepovedal nám zbohom, odídem...

Dňa 29. decembra 2012 sme si 
pripomenuli druhé smutné vý-
ročie odchodu do večnosti náš-
ho obetavého manžela, otca a 
dedka

Belu DOVALA
rodáka z Bošian.

Aj keď už nie je medzi nami, v na-
šich srdciach je stále s nami.

Za tichú spomienku ďakuje man-
želka s rodinou. (019)

Dňa 7. januára 2013 si pripomí-
name nedožitých 80 rokov nášho 
drahého a milovaného

Jozefa BELEŠA
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho ne-
zabudli a spomínajú spolu s nami.

(018) Smútiaca rodina

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 21. decembra 2012 uplynuli 
tri roky, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec

Vladimír ČAPEK
z Partizánskeho

a dňa 10. januára 2013 si pripo-
menieme štrnáste výročie úmr-
tia nášho drahého syna a brata

Bohuša ČAPEKA
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na nich 
nezabudli a spomínajú s nami.

Manželka a mama, dcéra a ses-
tra s rodinou (014)

Predám 2-izbový byt na Šípku, 

čiastočne prerobený. Tel. 0907 

756 015.  (1379)

Predám 1-izbový byt v OV na 

Šípku, 38 m2, po čiastočnej re-

konštrukcii. Cena 26 500 €, pri 

rýchlom jednaní možná doho-

da. Tel. 0905 751 719. (1383)

Predám 3-izbový byt na Ma-

lej okružnej v PE. Voľný od feb-

ruára. Cena dohodou. Tel. 0904 

282 163. (1384)

Predám 1-izbový byt na Šípku 

s balkónom, južná orientácia, 3. 

posch. Tel. 0905 714 841.  (1420)

Predám 2-izbový byt v osob-

nom vlastníctve, na prízemí na 

Októbrovej ulici v PE. Cena do-

hodou. Tel. 0905 235 710.  (1437)

Dáme do prenájmu obchodné 

priestory v centre mesta PE – 25 

m2 a 65 m2 na prízemí. Cena do-

hodou. Tel. 0905 235 710, alebo 

0910 945 192.  (1437)

Dám do prenájmu veľkomet-

rážny 2-izbový byt v Partizán-

skom. Cena 290 €, vrátane ener-

gií. Tel. 0907 142 450. (1445)

Predám 2-izbový byt, čiastoč-

ne prerobený. Tel. 0914 276 669. 

 (008)

Predám 1-izbový byt s rozlohou 

47m2, v Partizánskom na sídlis-

ku Šípok. Je po čiastočnej rekon-

štrukcii. Cena 26 500 €. Tel. 0915 

142 358, 0908 558 889.  (011)

Dám do prenájmu 1-izbový 

byt na Šípku. Tel. 0908 743 506. 

 (013)

Dám do prenájmu garáž na 

Veľkej okružnej v PE. Tel. 0907 

228 524.  (020)

Predám Aviu A31, r. v. 1992, od-

hlásená, pojazdná, 5-stupňová 

prevodovka, cena dohodou. Tel. 

0905 921 406. (1405)
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POZEMOK reg. „C“ - parc. č. 3291– zastav. plocha o výmere 498 m2 a stavba  súp.č. 155 – slobodáreň stojaca 

na parcele č. 3291, nachádzajúce sa v k.ú. Partizánske, na Ulici Rudolfa Jašíka, ktoré sú určené na odpredaj, sa 

budú odpredávať formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže minimálne za cenu 150 000 €.

 POZEMOK reg. „C“ - parc. č. 4970/78 – zastav. plocha o výmere 1420 m2 a stavba súp.č. 1489 – dom služieb a 

obchod stojaci na parcele  č. 4970/78, nachádzajúce sa v k.ú. Partizánske, na sídlisku Šípok, na Malinovskej ulici, 

ktoré sú určené na odpredaj, sa  budú odpredávať formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže minimálne 

za cenu 333 000 €.

POZEMOK reg. „C“ - parc. č. 4970/520 – zastav. plocha o výmere 3702 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Partizánske, 

na Ulici pod Šípkom, ktoré sú určené na odpredaj, sa budú odpredávať formou opakovanej obchodnej verejnej 

súťaže minimálne za cenu 8 €/m2 pozemku, (tj. spolu 29 616 €).

Podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na úradnej  tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta www.partizanske.sk. Okrem toho sú k dispozícii na MsÚ, na prízemí, č. dverí 10.

 (1393)

Primátor mesta Partizánske na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2  zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uznesenia Mestského zastupiteľstva Partizánske zo dňa 

23.10.2012 a uznesenia zo dňa 28.8.2012

týmto oznamuje, že

Obec Brodzany 

vyhlasuje výberové konanie 

na zhotoviteľa 

� trasy vodovodu PVC-110 v 

dĺžke 400 m,

� trasy plynovodu PE 100 SDR 

11 DN 63/5,8 v dĺžke 400 m.

Do projektovej dokumentácie je mož-

nosť nahliadnuť na obecnom úrade v 

pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 h.

Termín vyhotovenia: marec 2013

Cenové ponuky doručte do 21. ja-

nuára 2013 na adresu: Obec Brodza-

ny, Obecný úrad, 958 42  Brodzany 

154. (012)

PLES ŠPORTOVCOV 
v Kolačne

O dobrú zábavu sa 

26. januára 2013
na 11. ročníku Plesu športovcov

v Kultúrnom dome v Kolačne

postará skupina DUKÁT.

Bližšie info na tel.: 

0910 770 080 (1
4

3
1

)

Domov je nezisková organizácia, ktorú 
založilo mesto Partizánske za účelom 
poskytovania sociálnych služieb v za-
riadení pre seniorov a v domove sociál-
nych služieb. Bližšie informácie sú k dis-
pozícii vo výročných správach na webo-
vej stránke mesta Partizánske.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
a minimálne 5 rokov praxe v oblasti so-
ciálnych služieb,
- minimálne 3 roky riadiacej praxe v or-
ganizácii poskytujúcej sociálne služby,
- znalosť legislatívy v príslušnej oblasti,
- organizačné, komunikačné a manažér-
ske schopnosti,
- bezúhonnosť.
Do výberového konania je potrebné 
písomne predložiť:
- motivačný list, v ktorom uchádzač pre-
ukáže svoje skúsenosti v oblasti sociál-
nych služieb a v oblasti riadenia v kon-
texte rozvoja soc. služieb na podmien-

ky zrekonštruovaného Domova, n. o.,  
a vysvetlí svoj dôvod pre uchádzanie sa 
o dané pracovné miesto,
- profesijný životopis obsahujúci kon-
taktné údaje vrátane telefónu a e-mai-
lu, dokladujúci splnenie horeuvedených 
kvalifikačných predpokladov,
- overený doklad o dosiahnutom vzde-
laní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace,
- písomný súhlas uchádzača so spraco-
vaním osobných údajov pre potreby vý-
berového konania zákona č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok do výberového ko-
nania: 31. januára 2013 o 12.00 hodi-
ne.
Predpokladaný termín nástupu: 1.3. 
2013, resp. dohodou.
Prihlášku do výberového konania je po-
trebné predložiť do uvedeného termí-
nu na adresu: Mesto Partizánske, Mest-

ský úrad, Nám. SNP 212/4, 958 01 Parti-
zánske.
Na obálku uveďte „Výberové konanie – 
riaditeľ Domov, n. o., Partizánske – ne-
otvárať“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ne-
zaradiť do výberového konania tých 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné 
predpoklady, alebo zrušiť výberové ko-
nanie. Kandidáti, ktorí splnia kvalifikač-
né predpoklady, budú pozvaní na osob-
ný pohovor telefonicky alebo e-mailom.                                                          
 Tomáš Merašický, v.r.
 Predseda Správnej rady Domov, n. o.

Vysvetlenie k terminológii:
Sociálnymi službami pre účely tohto in-
zerátu sa myslia akékoľvek služby v so-
ciálnej oblasti, nielen služby v zmysle zá-
kona o sociálnych službách. Pri spraco-
vaní motivačného listu je možné vychá-
dzať i z Komunitného plánu rozvoja so-
ciálnych služieb mesta Partizánske.  (016)

Správna rada Domov, nezisková organizácia, Partizánske, so sídlom Partizánske, Námestie SNP 212/4, 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ Domova, n. o.

Vekové kategórie

a časová platnosť 

- deťom do 6 rokov sa vydá 

cestovný pas s platnosťou na 

dva roky

- osobám mladším ako 16 ro-

kov sa vydá cestovný pas s plat-

nosťou na päť rokov

- občanom nad 16 rokov sa 

vydá cestovný pas s platnosťou 

na 10 rokov

- ak osoba staršia ako 16 ro-

kov, ktorá už má platný cestovný 

pas a požiada o vydanie ďalšie-

ho, druhý cestovný pas sa vydá s 

platnosťou na 5 rokov.

Dodatočné zmeny údajov

V cestovnom pase nebude 

možné dodatočne vykonať žiad-

nu zmenu údajov. To znamená, 

že ak niekto bude požadovať vy-

konať zmenu údajov (napríklad 

zápis titulu alebo úradného zá-

znamu), musí požiadať o vyda-

nie nového cestovného pasu. 

Pasy pre deti 

rozvedených rodičov

Rozvedení rodičia budú mať 

rovnaké práva pri vybavovaní 

cestovných pasov pre svoje deti. 

Obaja rodičia môžu podať žia-

dosť o vydanie cestovného pasu 

za svoje dieťa mladšie ako 15 ro-

kov, alebo jeho vyhotovený ces-

tovný pas prevziať, prípadne vy-

jadriť súhlas s vydaním cestov-

ného pasu pre svoje dieťa star-

šie ako 15 rokov bez ohľadu na 

to, komu bolo dieťa po rozvode 

zverené do osobnej starostlivos-

ti. Rodič môže mať  obmedzený, 

alebo odopretý výkon rodičov-

ských práv iba v prípade, ak o 

tejto skutočnosti rozhodol súd.

Správne poplatky

Výška základnej sadzby 

správneho poplatku zostane 

nezmenená - deti do 6 rokov 

bude cestovný pas stáť 8 eur, 

do 16 rokov 13 eur a pre ob-

čana nad 16 rokov 33 eur. 

Zvýšené správne poplatky sa 

budú platiť pri strate, odcudze-

ní alebo poškodení platného 

cestovného pasu bez ohľadu 

na vek držiteľa dokladu. Novin-

kou je aj poplatok za odcudze-

nie platného cestovného pasu, 

pokiaľ k odcudzeniu nedošlo 

násilím. Ak sa pasu zmocnila iná 

osoba násilím, musí to byť ohlá-

sené polícii. Menej zaplatíme 

za prvú stratu, odcudzenie ale-

bo poškodenie platného pasu, 

pretože správny poplatok sa 

zníži zo štvornásobku na dvoj-

násobok príslušnej sadzby. Dru-

há strata, odcudzenie či poško-

denie nás bude stáť namiesto 

osemnásobku už len päťnáso-

bok príslušnej sadzby. Desať-

násobok ceny cestovného pasu 

pri tretej strate, odcudzení ale-

bo poškodení zostáva nezme-

nený.

Nová kategória urýchlených 

cestovných pasov do 10 pra-

covných dní stojí dvojnásobok 

príslušnej sadzby, ak chceme 

mať pas do dvoch pracovných 

dní, bude nás to stať trojnáso-

bok.

 (Prezídium PZ SR - krátené)

Zmeny v zákone o cestovných dokladoch
Nový rok priniesol aj novinky v platnosti cestovných 

pasov, správnych poplatkoch, ale aj vo vekových kategó-

riách pre stanovenie platnosti cestovných pasov.

Tak ako každoročne, aj minulý rok ukončil TK 

Horec Partizánske tradičným výstupom na Žar-

nov. Za pomerne pekného inverzného počasia 

sa horci vydali deň po Štefanovi dobre známymi 

chodníčkami z Ľubianky na neďaleký 840 metrov 

vysoký bralnatý Žarnov. Tentokrát sa výstup usku-

točnil bez snehovej prikrývky, takže účastníci sa 

nebrodili v hlbokom snehu, ani nemrzli v chlad-

nom vetre. Na sopečnom vrchole vládlo veterné, 

ale zato pomerne príjemné počasie, ktoré umož-

ňovalo krásne výhľady na celé horné Ponitrie. Na 

Žarnove sa zišlo vyše 60 turistov, ktorí sa sem vy-

štverali z rôznych strán a rôznymi chodníkmi. Ok-

rem skalných horcov sa výstupu zúčastnili aj Prie-

vidžania, Oslanci so svojím starostom, Rudňanci 

a Veľkouherčania. Väčšina účastníkov sa dostala 

na vrchol neznačenými chodníkmi. Necelú hodi-

nu pred pravým poludním sme sa už všetci zhro-

maždili neďaleko vrcholového kríža. Všetkých 

účastníkov podujatia privítal predseda klubu 

Horec a do nového roku im okrem zdravia zaže-

lal nádherné zážitky v prírode. Potom nasledova-

la družná debata, fotenie, rozhovory s priateľmi, 

koštovanie vianočného pečiva a rôznych nápojov. 

Po vyše hodinovom pobyte na vrcholovej plošine 

Žarnova schádzame na Ľubianku. Peter Horváth

Vianočný výstup na Žarnov

NA TURISTIKU
��TK Horec Partizánske organizuje v sobotu 12. januára prechod 

hrebeňom Žiaru. V rámci stredne ťažkej túry účastníci vystúpia na 

bralnatý Vyšehrad so starým slovanským hradiskom. Odchod auto-

busom SAD o 7.15 h do Nitrianskeho Pravna.

��TK Javor Bošany a KST Veľký Klíž vás pozývajú v sobotu 19. janu-

ára na regionálny zimný zraz turistov do Tesár. Pripravená je nená-

ročná túra, prezentácia jednotlivých klubov a turistická zábava. 

Zaujímavé. V čase, keď neexistoval internet ani mobily, ľudia si 

našli čas kúpiť pred Vianocami zo dvadsať pohľadníc, známok, na 

každú pohľadnicu ručne napísať adresu a želanie s podpisom, nie-

kedy prikresliť aj zelenú vetvičku, prilepiť známku a túto hŕbu pošty 

vhodiť do schránky. A teraz, keď môžeme pohodlne priamo z bytu 

poslať mail alebo esemesku, nemáme čas ani na to, aby sme každé-

mu svojmu priateľovi a známemu poslali elektronický pozdrav oso-

bitne. A tak vytvoríme hromadnú esemesku alebo hromadný mail, 

kde je štyridsať adresátov, a odošleme ho. Je tu však jeden problém: 

ako osloviť hromadu ľudí, ako sa podpísať? Takže i mne prišli koncom 

decembra od priateľov maily plné krásnych obrázkov a prianí, ibaže 

bez oslovenia alebo s oslovením milý obchodný partner, s vykaním 

namiesto tykania a s neutrálnym podpisom. Asi „najoriginálnejšie“ 

bolo želanie: Moje prianie k sviatkom nájdete na mojej internetovej 

stránke. Nuž, nehľadal som… Patrik D.

Ž e l a n i a

Veveričky
Všímavejší obyvatelia sídliska 

Luhy v Partizánskom postrehli v 

korunách stromov dvoch nových 

obyvateľov – roztopašné veverič-

ky. Skáču z konára na konár, zo 

stromu na strom a lúskajú šišky 

či iné dobroty, ktoré im väčšinou 

hádžu deti.     M.J.

Pred Obecným úradom vo Veľ-

kých Uherciach v deň D v presne 

stanovenom čase už stála skupi-

na mužov a žien v najlepších ro-

koch, najmä tí, čo už nemali pra-

covné povinnosti, ale aj tí nad-

šenci, čo si na pracovný „repor-

tážny“ deň tesne pred Vianocami 

vybavili dovolenku alebo nočnú 

zmenu. Dokonca nás bol vystrá-

jať i samotný starosta. Reportáž 

ohrozil jeden jediný nepríjemný 

fakt – rozhlasáčka Sylvia si deň 

predtým zlomila ruku. Kolego-

via z rozhlasu si klopali na čelo, 

že chce ísť do horského terénu a 

nie na péenku. Jej svedomiu to 

však nedalo, keďže Veľkouherča-

nia už boli zmobilizovaní. Na štál 

u Benclov sme sa preto presunu-

li na autách a odtiaľ už mokrým 

šmykľavým chodníčkom na Bre-

zovú. Jožko Toma, bývalý turistic-

ký predseda odsluživší si na tom-

to poste 35 rokov, si to vykračo-

val z dediny aj so psíkom, Jožko 

Kováč pod pršiplášťom ukrýval 

harmoniku. Chýbal Tonko Kriš-

tien, jeden zo zakladateľov turis-

tického klubu, ktorý mal pár dní 

po operácii, takže sme sa doho-

vorili na návšteve s mikrofónom 

u neho doma. 

S nadmorskou výškou pribú-

dalo aj snehu. Redaktorka  na 

šmykľavom snehu statočne stú-

pala podopieraná paličkou a zo 

všetkých strán obklopená hosti-

teľmi, v pohotovosti kedykoľvek 

pomôcť. Dve - tri zastavenia na 

vydýchanie, ale aj na strávenie 

množstva informácií, ktoré sa na 

ňu sypali zo všetkých strán. Veď 

každý chcel toho povedať čo naj-

viac. O peknom kraji, o jeho zau-

jímavostiach, o milovanom zrube 

na Brezovej, o aktivitách vyše sto-

členného klubu. I keď to nešlo na 

mikrofón. Ten bol v permanen-

cii najmä vo vykúrenom zrube, 

kde už techniku mohla „jednoru-

ká“ redaktorka používať bezpeč-

ne. Kulisu nahrávania  dotváral 

vianočný stromček zavesený na 

strope a pukotanie ohňa v peci, o 

čo sa postaral vopred prichodivší 

Peťo Repa. Nechýbalo pohoste-

nie ani voňavé vianočné pečivo. 

Všetci, tak ako ich odjakživa po-

znám, sršali humorom a dobrou 

náladou. Úplne prirodzene prešli 

z obľúbených ľudových a tramp-

ských piesní aj na vianočné ko-

ledy. Jedna z nich - Do hory, do 

lesa, valasi... - odznela aj v éteri. 

Samozrejme, že si vedenie klubu 

hostku aj patrične uctilo. Predse-

da turistov Jožko Čmiko odovzdal 

klubové tričko a Pavol Toma, celý 

život dušou Veľkouherčan a Par-

tizánčan, navrátilec z Donovál, 

zasa knihu, na ktorej sa autorsky 

podieľal. 

Vonku pribúdalo kvapiek i 

obáv, ako šmykľavým chodníč-

kom dolu. Ešte spoločná fotogra-

fia a prísľub, že aj keby chodili re-

daktori na Brezovú každý týždeň, 

vždy sem všetci radi prídu. Je to 

magické miesto, kde nielen Veľ-

kouherčania, ale aj mnohí Par-

tizánčania trávia očistné liečivé 

chvíle relaxu od rušnej civilizácie. 

Napriek tomu, že tu nie je  sprcha 

ani elektrina, a tým ani televízia, 

ani internet. Alebo práve preto...

 Alena Borszéková

Z „jednorukej“ turistickej reportáže
Relácia Rádiovíkend 

v Slovenskom rozhlase 

nestratila na obľúbenos-

ti ani po desiatkach ro-

kov svojho vysielania. Je 

určená turistom a para-

doxne vysielaná v sobo-

tu dopoludnia, kedy sa 

všetci túlajú po kopcoch. 

Každý turistický klub si 

napriek tomu považuje 

za česť dostať sa do re-

lácie. Reportáž s turistic-

kým klubom, a to dokon-

ca na Vianoce, bol uda-

losťou roka aj pre Veľké 

Uherce...
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Po siedmich mesiacoch, čo bolo spôsobené nedostatkom termínov a rekonštrukciou palubovky v Mest-
skej športovej hale, vyvrcholil 3. ročník MFL v Partizánskom záverečnými bojmi o medaily. O peknú bod-
ku za doteraz najkvalitnejším súťažným ročníkom sa postarali hráči Puebla a Stars v dvoch napínavých 
a vyrovnaných finálových dueloch, keď oba skončili až po samostatných nájazdoch. Kým v prvom bolo 
šťastnejšie Pueblo, druhé finále získali pre seba Hviezdy. Napokon o majstrovi MFL muselo rozhodnúť až 
dotatočné desaťminútové predĺženie. O tom, že Pueblo obháji titul, rozhodol na začiatku 3. min pri vlast-
nom oslabení zlatým gólom obranca Pavol Križan. Bronz získalo družstvo Osobitná Delegácia, ktoré v sú-
boji o 3. miesto vyhralo 6:3 nad Káčermi.
V skrátenej základnej časti sa odohralo 56 zápasov, v ktorých padlo 498 gólov, čo predstavuje priemer 
8,9 gólu na jedno stretnutie. Do ligy sa v základnej časti zapojilo 144 hráčov, z ktorých bolo dvanásť žien. 
Najproduktívnejším hráčom základnej časti MFL sa stal Ivan Skukálek (Stars) s 38 bodmi /19 gólov + 19 
asistencií/, ktorý sa zároveň získal cenu aj pre najlepšieho nahrávača. Najlepším strelcom sa stal Juraj Za-
jac (Darkside) s 23 gólmi a najlepším brankárom Štefan Rajčan (Pueblo) s priemerom 2,29 gólu na zápas. 
Cena fair-play patrí hráčom majstrovského Puebla. Najúspešnejšie tímy a hráči si prevzali ocenenia z rúk 
predsedu ligy Dušana Ďuríčka, ktorý obliekol dres vicemajstra Stars.

STRETNUTIA O MEDAILY
� O 3. MIESTO: OSOBITNÁ DELEGÁCIA – DUCKS 6:3 (2:3, 4:0), 3. Šimurka, 10. Horňák (Šimurka), 24. A. 
Belica (Mihálik), 30. Horňák (Hrivnák), 38. Šimurka (Krištien), 40. A. Belica (Šimurka) – 8. A. Chochol (J. Cho-
chol), 9. P. Kmeť (J. Kompas), 11. M. Vavrinec (Miroslav Ivanka). 

� 1. FINÁLE: PUEBLO – STARS 3:2 sn (2:0, 0:2 – 1:0), 5. J. Šimončič (O. Školka), 17. O. Školka J. Šimončič, 
rozhodujúci nájazd premenil Pavol Križan – 28. E. Takács (I. Skukálek), 39. P. Ondrejmiška (Ľ. Dorica).

� 2. FINÁLE: PUEBLO – STARS 5:6 sn (2:3, 3:2 – 0:1), 4. M. Nechala (Pavol Križan), 20. R. Hudok (J. Po-
pluhár), 30. Pavol Križan, 37. R. Hudok (M. Nechala), 40. R. Tkáč (Pavol Križan)– 2. Ľ. Dorica (I. Skukálek), 12. 
E. Takács (I. Skukálek), 13. D. Ďuríček (D. Turček), 28. I. Skukálek (Ľ. Dorica), 32. I. Skukálek (P. Ondrejmiška), 
rozhodujúci nájazd premenil Ľuboš Dorica.    (mp, jv)

Po ročnej pauze sa v telocvični ZŠ Malinovského v 
Partizánskom rozpútali boje  nohejbalového turna-
ja trojčlenných družstiev, ktorý organizoval Výbor 
mestskej časti Šípok. Do bojov o šestnásty triumf 
sa zapojilo sedem družstiev. Tie boli rozdelené do 
dvoch skupín, z ktorých prvé dve družstvá postu-
povali do semifinále. Úlohu favorita opäť potvrdi-
la LÉGIA, ktorá ako pred dvomi rokmi prešla turna-
jom bez straty setu a zaznamenala ôsme turnajo-
vé víťazstvo v rade. V hre víťazného tímu hral prím 
hlavne Miroslav Bičan, ktorý sa znovu stal najlep-
ším hráčom turnaja. A veľmi dobre mu sekundo-
vali tentoraz Ivan Kopál a Marek Šúň. Druhú prieč-
ku obhájilo družstvo BANÁN v identickom zložení 
ako naposledy (Filip Valášek, Ondrej Dvonč, Lukáš 
Dvonč) a tretí skončil ARCHER (Radoslav Bičan, Pa-
vol Citorík, Maroš Kúdela). A cenu pre najstaršieho 
hráča si odniesol 59-ročný Jozef Zajac.
    

VÝSLEDKY STRETNUTÍ
� A-SKUPINA: LÉGIA – ARSENAL 2:0 (11:5, 11:2). 
PÁRTY – NANUKY 2:0 (11:1, 11:9). LÉGIA – PÁR-
TY 2:0 (11:1, 11:2). ARSENAL – NANUKY 2:1 
(10:11, 11:10, 11:9). LÉGIA – NANUKY 2:0 (11:2, 
11:6). ARSENAL – PÁRTY 0:2 (7:11, 6:11). PORA-

DIE: 1. LÉGIA – 6 bodov, 2. PÁRTY – 4, 3. ARSENAL 
– 2, 4. NANUKY – 0. 

� B-SKUPINA: ARCHER – BANÁN 0:2 (4:11, 6:11). 
BANÁN – ZERO 2:0 (11:9, 11:7). ARCHER – ZERO 
2:1 (9:11, 11:9, 11:9). PORADIE: 1. BANÁN – 4 
body, 2. ARCHER – 2, 3. ZERO – 0. 

� SEMIFINÁLE: BANÁN – PÁRTY 2:1 (4:11, 11:9, 
11:6). LÉGIA – ARCHER 2:0 (11:5, 11:4).
� O 5. MIESTO: ARSENAL – ZERO 2:1 (10:11, 11:4, 
11:7).  
�� O 3. MIESTO: ARCHER – PÁRTY 2:0 (11:6, 
11:5).
� FINÁLE: LÉGIA – BANÁN 2:0 (11:4, 11:6).

� KONEČNÉ PORADIE: 1. LÉGIA (Miroslav Bičan, 
Ivan Kopál, Marek Šúň), 2. BANÁN (Filip Valášek, 
Ondrej Dvonč, Lukáš Dvonč), 3. ARCHER (Radoslav 
Bičan, Pavol Citorík, Maroš Kúdela), 4. PÁRTY (Mi-
chal Trčo, Pavol Mihalička, Pavol Beňačka), 5. AR-
SENAL (Michal Ševčík, Daniel Galovič, Rudolf Trčo, 
Jozef Zajac), 6. ZERO (Peter Vančo, Ján Síleš, Ondrej 
Jurík), 7. NANUKY (Ján Varga, Patrik Balaška, Šimon 
Mentel).       Text + foto: mp

LÉGIA ôsmykrát v rade

Víťaz turnaja družstvo LÉGIA – hore zľava: Ivan 

Kopál, Marek Šúň a v podrepe Miroslav Bičan.

FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV
Po prestávke, počas ktorej slovenský národný tím 
štartoval na majstrovstvách sveta, kde obsadil 8. 
miesto, pokračovala najvyššia mužská florbalová 
súťaž  stretnutiami 13. a 14. kola, uzatvárajúcimi 
prvú polovicu súťaže. Vyše mesiaca trvalo, kým sa 
extraligový nováčik FBK Harvard Partizánske pred-
stavil opäť na domácom ihrisku v Mestskej športo-
vej hale. A zuby si brúsil na zisk štyroch bodov... V 
súboji so šiestym tímom extraligovej tabuľky Sabi-
novom ešte v 41. min viedol 6:4, no nakoniec pod-

ľahol 6:8. Nedeľňajší zápas začal s hodinovým one-
skorením, keďže súper z Tvrdošína mal poruchu na 
jednom z áut. Aj tento duel mali Partizánčania ro-
zohratí na zisk minimálne bodu, no nakoniec pre-
hrali 6:9 „Zápas so Sabinovom bol možno zaují-
mavý pre diváka, no s nešťastným koncom pre 
nás. Vedieme celé stretnutie a súper len doťa-
huje. Keď už sa zdalo, že sme sa konečne odtrh-
li, prídu chybičky, ktoré súper využil a postavil 
sa na nohy. Zobral som oddychový čas, aby sme 

tlak súpera zastavili a povedali si, že ideme ub-
rániť aspoň ten bodík, ale nepodarilo sa. Cha-
lani chceli veľmi vyhrať a zabudli na bránenie. 
Sklamaný som aj zo stretnutia s Tvrdošínom 
ako aj niektorí moji hráči. Boli sme zvyknutí vy-
hrávať a teraz sa s momentálnym stavom ťažšie 
vyrovnávame. Máme pred sebou ešte polovicu 
súťaže a budeme musieť niečo vymyslieť, aby 
sme boli opäť spokojní,“ povedal tréner Harvar-
du Dušana Ďuríčka. 

HARVARD PARTIZÁNSKE – SABINOV 6:8 (2:1, 3:3, 1:4)
Po úvodnom oťukávaní obranca Križan, ktorý mal 
už od prvých minút zápasu útočné chúťky, dostal 
Harvard do vedenia 1:0. Po vyrovnávajúcom góle 
Sabinova v 12. min z presilovky, odpovedal Michal 
Zajac dorážkou na 2:1 po strieľanej prihrávke Kri-
žana. Druhú tretinu začali lepšie hostia a po góle 
Joščáka v 24. min sa začínalo odznova. O dve mi-
núty sa presadil opäť Križan a posunul tak Harvard 
po tretíkrát do vedenia. V polovici zápasu prekvapil 
Rajčana v bránke domácich strelou z väčšej vzdia-
lenosti Filipák a bolo 3:3. V 34. min zakombinoval 
Skukálek s Doricom a druhý menovaný vymietol 
ľavý kút Huňadyho bránky – 4:3. O minútu bolo 
opäť vyrovnané, no tento stav trval len päť sekúnd 

a Skukálek gólom na 5:4 zavelil znova do útoku. 
V prvej minúte poslednej časti hry Ivanka zvýšil ná-
skok o dva góly a Partizánčania zvládli neskôr aj po-
četné oslabenie pri vylúčení Smatanu. Zdalo sa, že 
nováčik má našliapnuté na ďalšie cenné víťazstvo, 
no desať minút pred koncom Libor Zagrapan dvo-
mi gólmi vyrovnal na 6:6. To ale nebolo všetko. Har-
vard následne nedokázal využiť presilovku a do-
konca v posledných minútach inkasoval ešte dva-
krát, čo domácich hráčov úplne odrovnalo. 
� GÓLY: 9. Križan (Dorica), 15. M. Zajac (Kri-
žan), 26. Križan (Dorica), 34. Dorica (Skukálek), 
35. Skukálek (Mikuš), 41. Ivanka (Tkáč) – 12., 
35. a 59. Nehila, 24. Joščák, 12. a 59:32 Filipák, 

50. a 53. Zagrapan. � HARVARD: Š. Rajčan, M. 
Jursa – A. Mikuš, Pavol Križan, I. Skukálek, Ľ. 
Dorica, M. Zajac – D. Makeš, R. Tkáč, J. Korec, 
P. Ivanka, P. Klačanský – R. Cvopa, M. Ondruš-
ka, M. Smatana, R. Hudok, S. Zelezník, tréner: 
D. Ďuríček.

� 13. KOLO: Stupava – Hurikán Bratislava 4:7 
(3:0,1:3, 0:4). 1. FBC Trenčín – Dolný Kubín 17:5 
(3:0, 3:1, 11:4). Nová Dubnica – Žilina 4:6 (1:4, 
1:2, 2:0). ATU Košice – FLORKO Košice 6:6 (2:3, 
2:3, 2:0). Michalovce – Mikuláš Prešov 9:10 (1:3, 
5:3, 3:4). Ružinov Bratislava – Tvrdošín 10:2 
(2:0, 2:0, 6:2).

HARVARD PARTIZÁNSKE – TVRDOŠÍN 6:9 (2:1, 2:5, 2:3)
Hostia udreli prekvapivo rýchlo, už v 57. sekunde. 
V polovici prvej tretiny však Harvard otočil stav 
v priebehu jednej minúty, keď najskôr Korec a po 
ňom Skukálek dostali loptičku za Begulyho chrbát. 
Lenže v polovici zápasu už viedol 2:3 opäť Tvrdo-
šín. Potom prišli pekné momenty Harvardu. V 34. 
min ušla v oslabení dvojica Smatana – Tkáč a dru-
hý menovaný vyrovnal. Ešte v tom istom oslabení 
sa presadil krásnym bekhendovým volejom poza 
chrbát Zajac a Harvard viedol 4:3. Následne akoby 
sa domáci uspokojili, čo hostia využili na strelenie 
štyroch gólov v rade. Toho už mal dosť aj domá-

ci tréner, ktorý bezradne sedel na lavičke a nesta-
čil sa čudovať, čo sa s jeho zverencami deje. V zá-
vere to už bola zo strany Harvardu totálna frustrá-
cia, keď za chrbtom Rajčana skončila aj odkopnutá 
lopta domáceho obrancu. V poslednej minúte sa 
Ivankovi podarilo ešte kozmeticky upraviť nepriaz-
nivý stav na konečných 6:9.
� GÓLY: 9. Korec (Makeš), 10. Skukálek, 34. 
Tkáč (Smatana), 34. M. Zajac, 48. Tkáč (Smata-
na), 60. Ivanka – Santer 3, J. Reguly 3, Planieta 
2, Gerát. � HARVARD: Š. Rajčan, M. Jursa – D. 
Makeš, S. Zelezník, M. Zajac, J. Korec, P. Ivanka 

– A. Mikuš, Pavol Križan, I. Skukálek, Ľ. Dorica, 
R. Tkáč – R. Cvopa, M. Ondruška, M. Smatana, R. 
Hudok, P. Klačanský, tréner: D. Ďuríček.

� 14. KOLO: Ružinov Bratislava – Sabinov 6:4 
(2:1, 2:2, 2:1). Mikuláš Prešov – ATU Košice 6:6 
(1:2, 3:1, 2:3). FLORKO Košice – Michalovce 
8:3 (3:3, 4:0, 1:0). Dolný Kubín – Nová Dubni-
ca 1:12 (0:3, 0:5, 1:4). Grasshoppers Žilina – 1. 
FBC Trenčín 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Stupava a Huri-
kán Bratislava – voľno.  mp

TABUĽKA
 1. ŠK 1. FBC Trenčín                 11   9  2    0   120:42    20
 2. FTVŠ UK Bratislava               11   9  1    1     86:34    19 
 3. ATU Košice                            12   7  4    1     86:60    18 
 4. Florko Košice                         11   8  1    2     90:48    17
 5. Dragons Ružinov Bratislava  12   7  1    2     68:48    15
 6. Predator Sabinov                   12   7  1    4     94:85    15 
 7. Grasshoppers Žilina               12   7  0    5     79:70   14
 8. Bogdau Stupava                     12   5  0    7     78:91   10
 9. Mikuláš Prešov                       12   4  2    6     68:86   10
10. Victory Stars Nová Dubnica  11   3  1    7     65:83     7
11. FBK Tvrdošín                        12   3  1    8     54:93     7   
12. FBK Michalovce                    13   3  0  10     85:118   6 
13. FBK Harvard Partizánske   12   2  0  10     70:100   4
14. Žatva 90 Dolný Kubín           13   0  2  11     59:136    2

MAJSTROVSTVÁ KRAJA – ZÁPAD 
Majstrovstvá kraja vo florbale starších žiakov – sku-
pina Západ pokračovali stretnutiami 3. a 4. kola, kto-
rých dejiskom bola Mestská športová hala v Partizán-
skom. Mladé florbalové nádeje FBK Harvard Partizán-
ske si v domácom prostredí pripísali na konto plný 
bodový zisk. Zverenci trénera Štefana Rajčana zdolali 
Novú Dubnicu v pomere 6:2 a Šaľu vysoko 10:0.

� VÝSLEDKY 3. KOLA: FBK Harvard Partizánske 
– VS Nová Dubnica 6:2 (1:1, 3:1, 2:0), 4. Druska 
(Lukačovič), 15. Staňo (Vaňo), 22. Marek Križan (Ta-
kács), 24. Kohút (Vaňo), 32. Vaňo (Staňo), 36. Gá-
lis – 11. a 17. Madaj. 1.FBC Trenčín – CVČ Šaľa 9:2 
(3:0, 5:1, 1:1).
� VÝSLEDKY 4. KOLA: FBK Harvard Partizánske – 
CVČ Šaľa 10:0 (2:0, 4:0, 4:0), 3. Ferai, 8. Ferai (Ko-
hút), 15. Kohút (Ferai), 16. Gális, 19. Hudec (Takács), 
23. Takács (Michal Križan), 25. Vyskočil, 29. Takács, 31. 
Gašparovič (Staňo), 36. Druska (Marek Križan). VS 
Nová Dubnica – 1.FBC Trenčín 0:8 (0:5, 0:1, 0:2).

TABUĽKA
1. 1.FBC Trenčín                ; 4  4  0  0   32:4      8
2. Harvard Partizánske      4  3  0  1   33:7      6
3. Nová Dubnica                  4  1  0  3    4:28    2
4. CVČ Šaľa                         4  0  0  4     4:38    0

FBK Harvard Partizánske nastúpil v zostave: J. La-
cika, M. Sklenár – Michal Križan, Marek Križan, 
D. Hudec, E. Takács, T. Vyskočil, F. Tupý, J. D. 
Vaňo, R. Ferai, A. Kohút, M. Gašparovič, A. Sta-
ňo, S. Druska, S. Ivanka, M. Blažek, P. Baštrnák, 
A. Lukačovič, R. Gális, tréner: Š. Rajčan.   mp

FLORBAL – ŽIACI 

Pueblo – víťaz 3. ročníka Mestskej florbalovej ligy v Partizánskom – horný rad zľava: Vladimír Cibula, René 

Tkáč, Juraj Šimončič, Pavol Kollár, Michal Hulla, Ondrej Školka, Michal Fáber, Róbert Hudok, dolný rad zľa-

va: Pavol Križan, Matej Nechala, Štefan Rajčan, Jakub Popluhár a Peter Švec. Chýba: Róbert Hantabal. 

So záverom každého roku sa spájajú rôzne bilancie športových vý-

konov jednotlivcov i družstiev a nechýbajú ani rôzne ankety. Ko-

misia športu a spoločenských organizácií pri Mestskom zastupiteľ-

stve v Partizánskom po dvanásty raz organizuje v spolupráci s na-

šou redakciou čitateľskú anketu ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA 

ROK 2012.

Po tretíkrát preto oslovujeme funkcionárov športových klubov, od-

dielov, ale i základné a stredné školy, aby sa zapojili do ankety a po-

slali svoje tipy do našej redakcie aj so stručnými údajmi o výkonoch 

vami navrhovaného športovca alebo športovkyne aj s klubovou 

príslušnosťou. Termín uzávierky návrhov športovcov(kýň) do anke-

ty je utorok 8. január 2013! Upozorňujeme, že anketa je zamera-

ná len na športovcov a športovkyne z klubov a oddielov reprezen-

tujúcich Partizánske a jeho prímestské časti, ktorí dosiahli zaujíma-

vé športové výkony počas roku 2012. Znovu budú tri volebné ve-

kové kategórie športovcov – 1. kategória do 15 rokov, druhá od 15 

do 19 rokov a tretia nad 19 rokov. Smerodajný bude dovŕšený vek 

nominovaného športovca(kyne) v roku 2012. Prispejte aj vy svojimi 

návrhmi nominantov k patričnej kvalite pripravovaného 12. roční-

ka čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012!

V druhej časti ankety – hlasovacej – potom v každej z troch kategó-

rií uverejníme nominovaných športovcov(kyne), z ktorých si budú 

môcť čitatelia vybrať svojho ,,naj“ adepta a prostredníctvom hlaso-

vacieho tiketu mu odovzdať svoj hlas.     mp

Navrhujte adeptov do čitateľskej ankety!

ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012

Za rovnakého účastníckého zloženia ako v 

predchádzajúcich piatich ročníkoch, sa pod 

deravými košmi Základnej školy Malinovské-

ho v Partizánskom uskutočnil jubilejný 15. 

ročník basketbalového turnaja žiakov základ-

ných škôl Memoriál Jozefa Števulu. Prvenstvo 

si tentoraz vybojovali žiaci z ,,hokejovej“ ZŠ 

Nádražná, ktorí tak prerušili predchádzajúcu 

trojročnú hegemóniu usporiadateľskej ZŠ Ma-

linovského. Tá skončila až štvrtá, druhé miesto 

obsadila ZŠ Veľká okružná a tretia ZŠ Rudolfa 

Jašíka (všetky z Partizánskeho). 

� VÝSLEDKY: ZŠ Malinovského PE – ZŠ Ru-

dolfa Jašíka PE 9:10 (4:8), E. Havlík 4, J. Kuk-

la 4, M. Benca 1 – D. Basaráb 4, M. Kopál 2, A. 

Alchus 2,  M. Mozola 1, A. Sapár 1. ZŠ Veľká 

okružná PE – ZŠ Nádražná PE 7:18 (3:8), 

D. Šakový 5, V. Tkáč 2 – V. Svitok 6, M. Slašťan 

4, P. Uhrovčík 3, M. Fára 3, I. Pecho 2. ZŠ Veľ-

ká okružná PE – ZŠ Rudolfa Jašíka PE 23:5 

(11:5), D. Šakový 9, T. Úradníček 8, D. Križan 2, 

V. Tkáč 2, T. Ladický 2 – F. Kulifay 3, A. Alchus 2. 

ZŠ Malinovského PE – ZŠ Nádražná PE 8:18 

(4:12), D. Vlk 4, J. Kukla 2, J. Hatiar 1, L. Szabo 1 

– M. Slašťan 7, M. Fára 7, I. Pecho 2, F. Tupý 2. 

ZŠ Nádražná PE – ZŠ Rudolfa Jašíka PE 17:8 

(10:4), M. Fára 10, M. Slašťan 4, V. Svitok 2, E. 

Benzír 1 – M. Mozola 4, M. Račák 2, A. Alchus 2. 

ZŠ Malinovského PE – ZŠ Veľká okružná PE 

5:25 (1:12), F. Šebesta 3, E. Havlík 2 – M. Januš-

ka 7, D. Šakový 6, V. Tkáč 4, T. Úradníček 2, D. 

Križan 2, T. Ladický 2, A. Krkoška 2.  

 KONEČNÁ TABUĽKA

1. ZŠ Nádražná PE           3  3  0    53:23   6

2. ZŠ Veľká okružná PE   3  2  0    55:28   5 

3. ZŠ R. Jašíka PE            3  1  2    23:49   4 

4. ZŠ Malinovského PE    3  0  3    22:53   3

(Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čase 4 x 5 

minút, rozhodoval Drahomír Hrkal.)  

  

� Zostava víťaznej ZŠ Nádražná Partizánske: F. 

Tupý, M. Beňadik, R. Gális, E. Benzír, M. Fára, 

T. Hoffmann, I. Pecho, M. Slašťan, V. Svitok, I. 

Beniak, M. Machovič a Patrik Uhrovčík. mp 

Žiaci ZŠ Nádražná prerušili sériu usporiadateľa

I. LIGA ZÁPAD – KADETI 

� 15. KOLO: Lokomotíva Sereď – Slávia 

Trnava 89:42 (35:24). Klokani Komárno 

– BC Prievidza 50:90 (29:48). Inter Bra-

tislava – Slovakia Pov. Bystrica 71:77 

(27:54). ONYX Levice – Karlovka Brati-

slava 63:71 (30:28). BBK Bánovce n/B. 

– voľno.

� 16. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Karlov-

ka Bratislava 36:91 (17:46). Inter Brati-

slava – BC Prievidza 54:91 (31:41). Klo-

kani Komárno – Slovakia Pov. Bystrica 

44:87 (21:42). Lokomotíva Sereď, Slávia 

Trnava a ONYX Levice – voľno.

� DOHRÁVKA 13. KOLA: ICM Slovakia 

Pov. Bystrica – BBK Bánovce n/B. 132:48 

(73:17).

� DOHRÁVKA 14. KOLA: BC Prievidza – 

BBK Bánovce n/B. 139:26 (75:12).

 PREDOHRÁVKA 18. KOLA: Karlovka Brati-

slava – Inter Bratislava 76:44 (52:25).

TABUĽKA

1. BC Prievidza                 13   13   0     1458:668     26

2. Slovakia Pov. Bystrica  13   11   2     1274:882     24

3. Karlovka Bratislava       14   10   4     1124:893     24

4. ONYX Levice                13     8   5     1124:791     21

5. Inter Bratislava              14     6   8       940:1055   20

6. Klokani Komárno          14    5   9        841:1132  19

7. Lokomotíva Sereď        13    5   8        863:911    18

8. Slávia Trnava               13    2  11        690:1097  15

9. BBK Bánovce n/B       13   0  13      464:1349   13

 MO SKUPINA B – MLADŠÍ ŽIACI 

� 17. KOLO: BBK Bánovce n/B. – In-

ter Bratislava 58:45 (22:20), body BBK: 

D. Kubala 37, M. Jedlička 11,  J. Hudec 

4, M. Petreje 4, A. Kikuš 2, tréner T. Paš-

ko. TH BBK: 10/4. Štvrtiny: 20:6, 2:14, 

26:14, 10:11. Iskra Partizánske – Kar-

lovka Bratislava 62:50. Štadión Tren-

čín – voľno. 

� 18. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Inter 

Bratislava 62:50 (24:27), body BBK: D. 

Kubala 30, M. Jedlička 11, L. Šípka 7, J. 

Hudec 7, P. Schubert 5, M. Filo 2, tréner T. 

Paško. TH BBK: 17/6. Štvrtiny: 18:13, 6:14, 

17:12, 21:11. Iskra Partizánske – Kar-

lovka Bratislava 44:88. Štadión Tren-

čín – voľno. 

TABUĽKA

1. Karlovka Bratislava       14    13     1     1072:490    27

2. Iskra Partizánske         16   11    5       942:706    27

3. BBK Bánovce n/B.       14    8     6        698:807 22 

4. Inter Bratislava              14    2    12      539:810     16 

5. Štadión Trenčín             14    2    12     422:860     16

 (mp, tp)

BASKETBALOVÁ 
MLÁDEŽMajstrom okresu Partizánske vo futsale štu-

dentiek stredných škôl sa stali dievčatá zo 

strednej odbornej školy. V pomyselnom sú-

boji o druhé miesto obchodné akademičky 

zvíťazili nad priemyslováčkami až gólom v 

predĺžení. Okresný šampionát prebiehal 

v Mestskej športovej hale v Partizánskom, 

stretnutia rozhodoval Filip Janega.

� VÝSLEDKY: OA – SOŠ 1:4, N. Griačová 

– S. Šupová 2, E. Masaryková, M. Kmeťová. 

SPŠ – OA 3:4, L. Bučeková, M. Struháro-

vá, D. Kmeťová – N. Griačová 3, Ragaňová. 

SOŠ – SPŠ 6:3, M. Kmeťová 3, S. Bogárová, 

M. Struhárová – M. Hrivnáková 3, N. Gašpa-

rovičová. 

PORADIE: 1. Stredná odborná škola Parti-

zánske (skóre 10:4) 6 bodov, 2. Obchodná 

akadémia Partizánske (5:7) 3, 3. Stredná 

priemyselná škola Partizánske (6:10) 0.

Zostava víťaznej SOŠ Partizánske: N. Belá-

ková, D. Kmeťová, S. Šupová, E. Masary-

ková, M. Kmeťová, S. Bogárová, M. Stru-

hárová, D. Griačová, L. Bučeková, P. Pre-

kopová, tréner: Ľ. Popluhár.      mp 

Víťazom 2. ročníka Vianočného nohejbalového 

turnaja, ktorý sa za účasti piatich trojčlenných 

tímov konal v telocvični ZŠ Partizánska Bánov-

ce nad Bebravou, sa stalo družstvo EuroProfit 

v zložení Roman Šebeň, Jozef Farkaš a Roman 

Mrocek.

� VÝSLEDKY: Banok – Futbalisti 1:2. Hruškovci 

– Flamengo 1:2. EuroProfit – Banok 0:2. Futba-

listi – Hruškovci 2:1. Flamengo – EuroProfit 0:2. 

Banok – Hruškovci 2:0. Futbalisti – Flamengo 

0:2. Hruškovci – EuroProfit 0:2. Flamengo – Ba-

nok 2:0. EuroProfit – Futbalisti 2:0.

KONEČNÁ TABUĽKA

1. Europrofit 4 3 1 6:2 6

2. Flamengo 4 3 1 6:3 6

3. Futbalisti 4 2 2 4:6 4

4. Banok 4 2 2 5:4 4

5. Hruškovci 4 0 4 2:8 0

 Ján Lobotka

Prvenstvo pre EuroProfit

Pravidelne pred vianočnými sviatkami organi-

zuje Základná škola s materskou školou Veľká 

okružná v Partizánskom súťaž v skoku do výš-

ky pod názvom Vianočná latka. V štyroch veko-

vých kategóriách sa predstavili žiaci a žiačky zo 

základných škôl z Partizánskeho. Najúspešnej-

ší boli zo ZŠ Nádražná a ZŠ Rudolfa Jašíka, kto-

rí si zhodne odniesli sedem medailových prie-

čok. V kategórii mladších žiakov si prvenstvo 

výkonom 136 cm vyskákal Alexander Hvizdoš 

zo ZŠ Nádražná, kým medzi mladšími žiačkami 

sa z prvenstva tešila Simona Lackovičová (ZŠ 

Veľká okružná), ktorá prekonala latku vo výš-

ke 128 cm. Absolútne najlepší výkon – 160 cm 

– dosiahol víťaz kategórie starších žiakov Ma-

rek Kopál (ZŠ Rudolfa Jašíka) a medzi staršími 

žiačkami triumfovala so 142 cm Petra Točíková 

(ZŠ Rudolfa Jašíka).

� MLADŠÍ ŽIACI: 1. Alexander Hvizdoš 

(ZŠ Nádražná PE) 136 cm, 2. Miroslav Rizi-

ky (ZŠ Rudolfa Jašíka PE) 130 cm, 3. Patrik 

Valent (ZŠ Rudolfa Jašíka PE) 130 cm.

� MLADŠIE ŽIAČKY: 1. Simona Lackovičo-

vá (ZŠ Veľká okružná PE) 128 cm, 2. Vero-

nika Palušová (ZŠ Nádražná PE) 123 cm, 

3. Veronika Šútorová (ZŠ Nádražná PE) 

105 cm.

� STARŠÍ ŽIACI: 1. Marek Kopál (ZŠ Rudol-

fa Jašíka PE) 160 cm, 2. Tomáš Úradníček 

(ZŠ Veľká okružná PE) 155 cm, 3. Denis Ba-

saráb (ZŠ Rudolfa Jašíka PE) 155 cm. 

� STARŠIE ŽIAČKY: 1. Petra Točíková (ZŠ 

Rudolfa Jašíka PE) 142 cm, 2. Soňa Gašpa-

rovičová (ZŠ Nádražná PE) 139 cm, 3. Ľu-

bica Vácvalová (ZŠ Nádražná PE) 133 cm. 

 (mp, dm)

Vianočná latka

Š P O R T

Križan rozuzlil finálovú drámu pre Pueblo

Študentky SOŠ futsalovým majstrom

M e d a i l i s t -

ky kategórie 

mladších žia-

čok – zľava: 

Simona Lac-

kovičová, Ve-

ronika Palu-

šová a Veroni-

ka Šútorová.

hokejbalový 
turnaj

Hokejbalové mužstvá, ktoré majú záu-

jem o Zimný hokejbalový turnaj, ktorý 

sa uskutoční 26. januára v Bošanoch, 

sa môžu prihlásiť do 21. januára u Iva-

na Valka na mob.č.: 0915 721 187.

Šachový turnaj v Rybanoch
Pod záštitou starostu obce sa v Rybanoch uskutočnil tradičný silvestrovský turnaj v šachu. 

Hralo sa na 9. kôl tempom 2 x 5 minút na jednu partiu. Spomedzi všetkých účastníkov sa 

najviac darilo hráčom miestneho klubu ŠO Poľnoslužby Rybany, ktorí si podelili aj prvé tri 

miesta v tomto poradí: 1. Emil Bista, 2. Peter Valente a 3. Pavol Valenta.   mk
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Víťazné družstvo Žabokriek nad Nitrou B – horný rad zľava: Igor Benzír, Jozef Pilát, Milan Kor-

ček, Marcel Toma, Štefan Žák, Roman Broniš, dolný rad zľava: Juraj Lutonský, Milan Bezák, Ras-

tislav Blaniar, Andrej Balaj, Július Fendek, Juraj Volek. Na fotografii chýba Igor Chrenko 

Žabokreky obhájili prvenstvo 
Víťazom 3. ročníka hokejového turnaja – Memoriál Petra Lukačku – ktorý na  Zimnom štadióne v Partizáns-

kom na počesť jednej zo stálic amatérskej hokejovej ligy organizoval Július Fendek, sa stali Žabokreky nad 

Nitrou. Rezerva Žabokriek obhájila vlaňajší triumf, keď vo finále zdolala Bystričany hladko 5:1. V súboji o tre-

tie miesto RUPAS Prievidza vyhral 2:0 nad HOKO Horná Nitra. Organizátori vyhlásili aj najlepšie individuality 

turnaja – najlepším útočníkom sa stal Štefan Žák (Žabokreky n/N.), najlepším obrancom Vladimír Duchovič 

(Bystričany) a najlepším brankárom Marián Oršula (RUPAS Prievidza).

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

A-SKUPINA

� 7. KOLO: ŠKP BN/B. – EL FUŇO BN/B. 4:4 

(0:1), Z. Gogela, P. Varga, Maroš Šagát, vlastný R. 

Hrubý – T. Hanko 2, R. Hrubý, S. Mikloš. HELLA 

BN/B. – COLO COLO BN/B. 2:1 (1:1), M. Farkaš, 

P. Škorec – I. Ďurkáč. SMERÁCI BN/B. – Chudá 

Lehota 9:3 (3:0), D. Gabaj 3, P. Hano 2, B. Ševčík 

2, M. Bučko, F. Kopčan – L. Geleta 2, T. Mozol.

TABUĽKA
1. ŠKP BN/B.         7 4 2 1 27:18  14
2. SMERÁCI BN/B. 7 4 1 2 32:17  13
3. EL FUŇO Bn/B. 7 3 3 1 35:19  12
4. HELLA BN/B.    7 3 3 1 24:10  12
5. COLO COLO BN/B. 7 2 1 4 15:21  7

6. Chudá Lehota   7 0 0 7 13:61  0

� PROGRAM 8. KOLA – 13.1. o 14. h: COLO 

COLO BN/B. – EL FUŇO BN/B., o 15.40 h: HEL-

LA BN/B. – Chudá Lehota, o 17.20 h: SMERÁCI 

BN/B. – ŠKP BN/B..

B-SKUPINA

� 7. KOLO: JASKLO BN/B. – AMATÉRI BN/B. 

3:3 (2:2), J. Malina 2, A. Masarovič – P. Kristlik 2, 

R. Šiko. FC LIVERPOOL Veľké Držkovce – Tatran 

Uhrovec 9:6 (4:1), J. Poštrk 3, M. Líška 2, L. Jan-

dák, M. Mášik, Martin Kyselica, J. Božik – R. Gele-

ta 3, M. Čabrák, T. Dúbravka, Marián Stuparič. FC 

BAYERN Krásna Ves – BN TAXI BN/B. 1:15 (0:9), 

T. Gieci – M. Borcha 4, T. Šínsky 4, T. Herda 2, L. 

Vavro 2, M. Horváth, M. Laššo, J. Nižňanský.

TABUĽKA
1. FC LIVERPOOL V. Držkovce 7 6 1 0 47:22  19
2. BN TAXI BN/B.                     7 4 3 0 39:12  15
3. JASKLO BN/B.                     7 3 2 2 41:24  11
4. AMATÉRI BN/B.                   7 2 1 4 24:31  7
5. Tatran Uhrovec                    7 2 1 4 27:42  7

6. FC BAYERN Krásna Ves       7 0 0 7 17:64  0

� PROGRAM 8. KOLA – 13.1. o 14.50 h: JASK-

LO BN/B. – Tatran Uhrovec, o 16.30 h: FC LIVER-

POOL Veľké Držkovce – FC BAYERN Krásna Ves, 

o 18.10 h: AMATÉRI BN/B. – BN TAXI BN/B..

� KANONIERI: 11 gólov – E. Škarba (JASKLO), 

10 – J. Poštrk (FC LIVERPOOL), 9 – M. Hošek 

(FC LIVERPOOL), R. Hrubý (EL FUŇO), L. Vavro 

(BN TAXI)...   mp

Alkáči premiérovými víťazmi
V tradičnom termíne, v druhý vianočný sviatok, usporiadala TJ Nový Život Veľké Uherce ďalší ročník Šte-

fanského turnaja v malom futbale. Turnaja sa zúčastnili hráči zo širokého okolia (Šimonovany,  Topoľčany, 

Kanianka, Nováky, Dolné Vestenice, Zlaté Moravce), vrátane zástupcov najvyšších súťaží na Slovensku a 

v Čechách. Takmer deväťdesiat hráčov už od rána bojovalo o body v dvoch päťčlenných skupinách sys-

témom každý s každým o dve postupové miesta do semifinále. Tam sa nakoniec dostali všetci papieroví 

favoriti. V prvom semifinále si Duck Team po tuhom boji poradil 3:2 s mužstvom Fujary, ktorého kostru 

tvorili hráči Šimonovian. Druhé semifinále prekvapujúco ukoristili Alkáči z Dolných Vesteníc, ktorí po ne-

rozhodnom výsledku 4:4 lepšie zvládli jedenástkový rozstrel (5:4) a vyradili tak jedného z top favoritov 

turnaja družstvo Sekery. Vo finále to vyzeralo na jasnú záležitosť, keď obhajca prvenstva Duck Team, v 

úvode zápasu dominoval. Postupne sa však karta obrátila a zápas sa skončil nerozhodne 4:4. O držiteľovi 

putovného pohára tak rozhodli opäť penalty. Pri tých preukázali pevnejšie nervy Alkáči, ktorí vyhrali 3:2 

a mohli sa tak pri svojej premiérovej účasti tešiť z prvého víťazstva na tomto kvalitne obsadenom turnaji. 

Tím Alkáči nastúpil v zostave Matúš Vavro, Peter Parči, Patrik Parči, Roman Koreň, Anton Habala, Lukáš Ši-

murka, Martin Dvonč, Peter Kotula, Patrik Papranec a Daniel Kučerka.  mk

TURNAJ V ČÍSLACH

� A-SKUPINA: Žabokreky n/N. B – HOKO Horná 

Nitra 4:2 (1:2, 2:0), góly: 12. I. Benzír, 20. R. Broniš, 

29. Š. Žák, 30. R. Blaniar – 6. V. Šopoň, 9. M. Štrbák. 

HOKO Horná Nitra – Dolné Vestenice 3:0 (1:0, 

2:0), góly: 6. J. Drobec, 18. V. Kováč, 30. M. Štrbák. 

Dolné Vestenice – Žabokreky n/N. B 2:2 (2:1, 

0:1), góly: 3. M. Súlovský, 7. M. Novotný – 11. J. Pilát, 

18. I. Benzír. PORADIE: 1. Žabokreky n/N. B (skóre 

– 6:4) 4 body, 2. HOKO Horná Nitra (5:4) 3, 3. Dol-

né Vestenice (2:5) 1.

* B-SKUPINA: RUPAS Prievidza – TOHC Topoľča-

ny 4:1 (0:0, 4:1), góly: 17. a 19. R. Pasovský, 20. T. 

Pasovský, 25. A. Gazda – 22. D. Goga. Bystričany – 

RUPAS Prievidza 1:1 (0:1, 1:0), góly: 17. F. Lukáč 

– 10. R. Pasovský. TOHC Topoľčany – Bystričany 

1:6 (0:4, 1:2), góly: 30. M. Vlnka – 8. M. Bartovič, 11. 

a 12. P. Lukáč, 14., 25. a 30. J. Gilan ml.. PORADIE: 1. 

Bystričany (7:2) 4 body, 2. RUPAS Prievidza (5:2) 

4, 3. TOHC Topoľčany (2:10) 0.

� O 5. MIESTO: TOHC Topoľčany – Dolné Veste-

nice 4:5 sn (1:3, 3:1), góly: 10. T. Horváth, 16. T. Ko-

pecký, 22. T. Klačanský, 23. M. Vlnka – 4. a 9. D. Be-

ták, 12. M. Novotný, 15. I. Ďurica, rozhodujúci ná-

jazd premenil J. Ďurica.

� O 3. MIESTO: HOKO Horná Nitra – RUPAS Prie-

vidza 0:2 (0:1, 0:1), góly: 8. T.  Pasovský, 19. M. Kyt-

ka.  

� FINÁLE: Bystričany – Žabokreky n/N. B 1:5 

(0:1, 1:4), góly: 29. J. Gilan – 3. M. Toma, 21. J. Volek, 

23. a 23. Š. Žák, 28. J. Fendek.        mp

NOHEJBAL 12.1. o 10. h: 5. ročník nohejba-

lového turnaja v telocvični SOU Juraja Riba-

ya v Bánovciach n/B..

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIACI) 

12.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – HK Tr-

nava.

(I. LIGA – ML. ŽIACI) 12.1. o 13. h: Iskra Par-

tizánske – HK Trnava.

(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 13.1. o 10.30 h: Iskra 

Partizánske – Slovan Bratislava B. 

BASKETBAL (MLADŠÍ ŽIACI – MO) 12.1. o 

11. a 12.45 h: BBK Bánovce n/B. –  Karlovka 

Bratislava (športová hala).

(I. LIGA – KADETI) 12.1. o 15. h: BBK Bánov-

ce n/B. – Klokani Komárno, 13.1. o 10. h: 

BBK Bánovce n/B. – Inter Bratislava (športo-

vá hala).  

(II. LIGA – MUŽI) 12.1. o 17. h: Iskra Partizán-

ske – B.S.C. Bratislava B (telocvičňa ZŠ Mali-

novského – Šípok), 12.1. o 18. h: BBK Bánov-

ce n/B. – STU Bratislava (športová hala). 

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 12.1. o 18. h: 

HK DANLOG Partizánske – Slavia Praha.

KAM ZA ŠPORTOM

Zeleník v mraze
Vytrvalec Jozef Zeleník (Honeywell Partizánske) 

zakončil maratónsku sezónu uplynulého roku 

štartom na 11. ročníku Vianočného behu v Žiline. 

Päť 8300 metrov dlhých okruhov v okolí Vodného 

diela Žilina zvládol pri teplote osem stupňov pod 

nulou v čase 3:29:23 min, čo mu vynieslo piate 

miesto v kategórii mužov od 50 do 60 rokov. Pre 

Zeleníka to bol v uplynulom roku v poradí deviaty 

maratón a celkove 196. v kariére.      mp

STOLNÝ TENIS - MUŽI
V. LIGA

� 13. KOLO: ŠKST Bošany B – STK TEVOS 

Partizánske D 9:9, J. Krchník ml. 3,5, J. Krch-

ník st. 2,5, K. Hýrošš 1,5, T. Duda 1, J. Repka st. 

0,5 – P. Václav 4, Jozef Vlčko 2, T. Hoffmann 2, 

P. Rajčányi 1. STK Žabokreky n/N. – Hand-

lová B 11:7, R. Blaniar 3,5, J. Švec 3, J. Blaniar 

2,5, Ľ. Macho 2 – Z. Gafrik 4, Jozef Blaho 1,5, 

J. Bátora 1, L. Ondriš 0,5. STK Veľké Uherce C 

– STK Prievidza B 10:8, M. Truska 4, P. Gub-

ka 3, D. Kršiak 2, T. Valášek 1 – T. Morovič 2,5, 

Brodziansky 2,5, T. Křenek 2,5, Geschwandt-

ner 0,5. Bystričany C – Lazany C 13:5, Šimo 

4, Valčuha 4, Dáni 3, Školna 1, Urban 1 – Kmeť 

2,5, Važan 1,5, Oboňa 0,5, Žiak 0,5. Kanian-

ka – Nitrica 11:7, Kušnír 4,5, J. Perniš 3,5, Sc-

hnierer 2,5, Píš 0,5 – M. Kleman 3, T. Preťo 2, 

M. Rendek 1, L. Rybanský 1. Diviaky n/N. – 

Oslany 15:3, R. Vajda 4,5, T. Masaryk 3,5, M. 

Vajda 3,5, P. Ševce 3,5 – J. Lacuška 1, E. Hýrošš 

1, V. Kasala 1. Oslany B – Tužina 6:12, P. Mel-

lo 2, M. Hudec 2, R. Šandrik 1, B. Šandrik 1 – V. 

Polevka 3,5, D. Hanzlík ml. 3,5, L. Kaman 2,5, P. 

Gross 2, D. Hanzlík st. 0,5.

 TABUĽKA

1. STK Prievidza B           13 10 0 3 154:80 33

2. Diviaky n/N.                  13 8 0 5 135:99 29

3. STK Veľké Uherce C   13 7 2 4 125:109 29

4. Oslany                          13 8 0 5 120:114 29

5. TEVOS Partizánske D 13 7 2 4 118:116 29

6. Tužina                           13 7 0 6 136:98 27

7. ŠKST Bošany B           13 5 3 5 123:111 26

8. Handlová B                   13 6 1 6 117:117 26

9. STK Žabokreky n/N.     13 5 2 6 122:112 25

10. Kanianka                       13 5 2 6 109:125 25

11. Oslany B                    13 5 1 7 123:111 24

12. Lazany C                    13 5 0 8 103:131 23

13. Nitrica                          13 4 1 8   94:140 22

14. Bystričany C                   13 2 0 11   59:175 17

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE

� 7. KOLO: STK Veľké Uherce E – MK SO 

Nadlice 5:13, T. Valášek 3, P. Hrčková 1, J. Valá-

šek 1 – Mário Marko 4,5, Miroslav Marko 3,5, 

L. Beko 2,5, J. Magdolen 2,5. STK Žabokreky 

n/N. B – ŠKST Bošany C 5:13, M. Navrkal 2,5, 

M. Magát 1,5, M. Remeň 0,5, J. Púchovský 0,5 

– P. Minarovič 4, P. Meluš 4, T. Duda 3, M. Bol-

diš 2. TJ Horná Ves – BELMONT KLIMA Parti-

zánske 2:16, Š. Jančich 1,5, M. Mikoláš ml. 0,5 

– A. Klapka 4,5, M. Tomiš 4, J. Jaššo 4, Ján Be-

lianský 3,5. BELMONT KLIMA Partizánske B 

– STK Veľké Uherce D 11:7, T. Trojan 3,5, J. Ko-

váčik 3,5, P. Klapka 3, P. Paliatka 1 – P. Kršiak 3,5, 

J. Václav 1,5, J. Hodruský 1, T. Vlčko 1.

TABUĽKA

1. BK Partizánske           7 7 0 0 92:34  21

2. MK SO Nadlice           7 6 0 1 81:45  19

3. ŠKST Bošany C          7 4 0 3 77:49  15

4. STK Žabokreky n/N. B 7 3 0 4 59:67  13

5. STK Veľké Uherce E  7 3 0 4 54:72  13

6. BK Partizánske B       7 3 0 4 53:73  13

7. STK Veľké Uherce D  7 2 0 5 61:65  11

8. Horná Ves                   7 0 0 7 27:99  7

 mp

Miestny klub Slovenského orla v Miezgovciach pri-
pravil pre širokú športovú verejnosť tradičný halový 
futbalový turnaj O putovný pohár Slovenského Orla 
a  Pohár primátora Bánoviec nad Bebravou. Turnaja, 
ktorý napísal svoju devätnástu kapitolu a patrí k naj-
starším a najmasovejších na Slovensku, sa zúčastnilo 
28  družstiev (311 hráčov) z okresov Trenčín, Partizán-
ske, Topoľčany, Bratislava a Bánovce nad Bebravou. 
V priebehu dvoch dní bolo odohratých 44 zápasov. 
V predkole turnaja 21 prihlásených družstiev v sied-
mich kvalifikačných skupinách bojovalo o jedenásť 
postupových miest do finálového turnaja. Postupu-
júci kvalifikanti boli prilosovaní k siedmim nasadeným 
družstvám turnaja, k najlepšej šestici kolektívov z pre-
došlého ročníka: Agency-Gemini, Jasklo Bánovce n/B., 
Jamajka Topoľčany, Svište Trenčín, Wresling Bánovce 
n/B. a FC Brugy Bánovce n/B. a organizátorovi podu-
jatia Slovenskému orlu Miezgovce.
O postup do štvrťfinále tak v šiestich skupinách bojo-
vala osemnástka družstiev. Azda najkvalitnejšie zápasy 

priniesli štvrtá až šiesta  skupina, kde proti sebe nara-
zili také kvalitné družstvá, ako víťaz ročníka 2009 Veľká 
Hradná a víťaz ročníka 2010 topoľčianska Jamajka, ale-
bo obhajca triumfu  domáci FC Brugy a reklamný part-
ner turnaja Agency-Gemini, ktorí tvorili kvalitní bývalí 
prvoligoví hráči ako Štajer, Hesek, Hrnčár... Víťazmi sku-
pín a postupujúcimi do štvrťfinále sa pred zaplneným 
hľadiskom Mestskej športovej haly v Bánovciach n/B. 
stali Jamajka Topoľčany, Agency-Gemini, Dubodiel a 
trojica domácich zástupcov Jasklo, Borusia a Tata Boys. 
Vo vzájomne vyrovnaných a divácky príťažlivých zápa-
soch si nakoniec cenné víťazstvo vo večernom finále 
po druhýkrát v histórii vybojovalo úplne zaslúžene 
družstvo Jamajka Topoľčany, ktoré podalo kolektívny 
výkon. Topoľčanci najskôr v štvrťfinálovej skupine vy-
hrali 2:1 nad Tata Boys a remizovali 1:1 s Dubodielom, 
keď vyrovnávali v poslednej minúte zápasu. Vo večer-
nom finále si poradili 2:0 s Jasklom, keď oba góly strelil 
najlepší hráč turnaja Andrej Candrák. Opäť sa potvrdi-
lo, že tento vianočný turnaj nemá vyloženého favori-

ta, pretože v jeho doterajšej histórii sa ešte nepodarilo 
žiadnemu družstvu obhájiť prvenstvo.
V zápase o tretie miesto Dubodiel zvíťazil 3:1 nad Boru-
siou. Piate skončilo družstvo  Tata Boys a šieste Agen-
cy-Gemini, ktoré si rovnako zabezpečili účasť v širšom 
finále v jubilejnom 20. ročníku. Najlepším strelcom tur-
naja sa stal hráč Peter Kúdela z Dubodiela, ktorý stre-
lil súperovým brankárom šesť gólov. Za najlepšieho 
brankára bol vyhlásený Lukáš Kolárik (Jasklo) a cenu 
pre najlepšieho hráča získal po ročnej pauze opäť Ad-
rián Candrák (Jamajka). Cena far-play pre najstaršieho 
hráča finále išla do rúk Martina Slováka (Jasklo). Ceny 
najlepším kolektívom a jednotlivcom odovzdávali pri-
mátor Bánoviec Marián Chovanec, starosta Miezgo-
viec Juraj Trgyňa, prezident Slovenského orla Bratisla-
va Jozef Gálik a riaditeľ turnaja Miloš Šagát.
Tak, ako každý rok, sa počas podujatia konala finančná 
zbierka „Minca pre choré deti“, ktorej výťažok organizá-
tori opäť venovali onkologickému oddeleniu Detskej 
fakultnej nemocnice v Bratislave.    mš   

V Bánovciach po roku triumfovala opäť Jamajka

Víťazné družstvo FK Tempo Partizánske A – horný rad zľava: Jan Ďureje (prezident klubu), David 

Križan, Daniel Šakový, Vladimír Tkáč, Tomáš Úradníček, Martin Januška, Sergej Sedláček (tréner), 

dolný rad zľava: Tomáš Blaho, Marek Košík, Tibor Igaz, Sebastián Greguška a Roman Gális

Žiaci FK Tempo ani raz neinkasovali
Víťazom 2. ročníka turnaja v malom futbale starších 
žiakov O pohár primátora Partizánskeho sa stali fut-
balové nádeje domáceho FK Tempo. Jesenný líder 
III. ligy zaváhal len raz, keď sa s Hlohovcom rozišiel 
bezgólovou remízou. V ostatných troch stretnutiach 

však jasne dominoval a pritom ani raz neinkasoval. 
Druhú priečku obsadil druholigový Hlohovec, tre-
tiu Dolné Vestenice (III. liga), štvrtú B-družstvo Tem-
po Partizánske a piatu účastník okresnej súťaže OŠK 
Chynorany. Najlepším strelcom turnaja, ktorý otvo-

Medailisti vianočného turnaja – zľava: strieborný Juraj Krchník 

ml., starosta obce Pavel Štros, víťaz Juraj Žatko a bronzoví Ján 

Melnikov a Ivan Ondruška. 

Tak ako aj po dlhé roky predtým, organizoval Športový klub stolného tenisu Bošany tradičné 
vianočné stolnotenisové turnaje. Na turnaji registrovaných hráčov sa predstavilo devätnásť 
stolných tenistov z klubov ŠKST Bošany, ŠOG Nitra, STK Tatran Šaľa, STK Malé Chlievany a 
ŠKST Topoľčany. Zvíťazil odchovanec bošianského stolného tenisu Juraj Žatko momentál-
ne obliekajúci dres ŠOG Nitra pred druhým Jurajom Krchníkom mladším z domáceho ŠKST 
Bošany. Na tretích miestach skončili Ivan Ondruška (ŠKST Bošany) a Ján Melnikov (Tatran 
Šaľa). Turnaj ceny útechy vyhral Karol Hýrošš (ŠKST Bošany) pred Víťazoslavom Kostkom 
(Tatran Šaľa), tretie priečky obsadili Miroslav Boldiš (ŠKST Bošany) a Patrik Bučko (ŠKST To-
poľčany). Vianočný turnaj pokračoval o dva dni súťažou neregistrovaných hráčov, obyvateľov 
Bošian a vybratých žiakov ŠKST Bošany. Zvíťazil Jozef Krištof pred Michalom Chudým, kým na 
bronzových miestach skončili Zdeno Rosa a Ivan Klačanský. Cenu útechy vyhral Jozef Pacalaj 
pred Ivanom Gunišom, tretie miesta obsadili Rado Moravčík a Pavol Guniš. 
Tesne pred Vianocami sa uskutočnil aj stolnotenisový turnaj pre pracovníkov sponzorskej fir-
my RIALTO s.r.o.. Víťazom sa stal Jozef Eckhart pred druhým Pavlom Líškom, tretí skončil Jozef 
Chudý a štvrtý Pavol Zubák. Cenu útechy vyhral Jozef Školek pred Jozefom Šlosárom. JH

ril primátor Partizánskeho Jozef Božik, sa so 6 gólmi 
stal Martin Januška (Tempo Partizánske), cenu pre 
najlepšieho brankára získal Miroslav Čulaga (Hlo-
hovec) a za najlepšieho hráča bol vyhlásený Vladi-
mír Tkáč (Tempo Partizánske).

� VÝSLEDKY: Chynorany – Tempo Partizánske 0:4, 
M. Januška 3, V. Tkáč. Tempo Partizánske B – Dolné 
Vestenice 0:2, Matejovič, Pagáč. Chynorany – Hlo-
hovec 0:1, Masaryk. Tempo Partizánske – Dolné 
Vestenice 7:0, M. Januška 2, D. Šakový 2, L. Igaz, M. 
Košík, V. Tkáč. Hlohovec – Tempo Partizánske B 
4:0, Krajinčák 2, Bučko, Masaryk. Chynorany – Dol-
né Vestenice 1:3, M. Neubauer – Miko 2, Lehotský. 
Tempo Partizánske – Hlohovec 0:0. Chynorany – 
Tempo Partizánske B 2:6, Ľ. Maťavková, M. Špánik 
– D. Ďuriš 2, L. Igaz 2, A. Grman, M. Gáher. Hlohovec 
– Dolné Vestenice 1:1, Krajinčák – Pagáč. Tempo 
Partizánske – Tempo Partizánske B 11:0, D. Šakový 
2, R. Gális 2, M. Košík 2, V. Tkáč, M. Januška, T. Igaz, S. 
Greguška, T. Úradníček, ČK: T. Blaho (Tempo).

 KONEČNÁ TABUĽKA
1. Tempo Partizánske      4  3  1  0   22:0    10
2. Hlohovec                        4  2  2  0     6:1      8
3. Dolné Vestenice             4  2  1  1     6:9      7
4. Tempo Partizánske B   4  1  0  3     6:19   3
5. Chynorany                     4  0  0  4    3:19   0
(Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čas 2 x 15 
min, rozhodovali Roman Ondruš a Ján Švingál.)  
 Text + foto: mp

Stolnotenisové turnaje v Bošanoch

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI
� 6. KOLO: Iskra Partizánske – HK 96 Senica 3:0 
(0:0, 2:0, 1:0), góly: 21. A. Sapár (Beniak, Hvizdoš), 
40. Beniak (Tupý, Hvizdoš), 46. Tupý (Beniak). ŠHK 
37 Piešťany – ŠHK HOBA Bratislava 5:3 (0:1, 1:0, 
4:2). HK Levice – HK Trnava 2:10 (1:3, 1:3, 0:4).   
� 7. KOLO: Iskra Partizánske – HK Levice 3:5 (2:0, 
0:0, 1:5), góly: 11. Beniak (A. Sapár), 15. A. Sapár 
(Beniak), 45. Beniak (Ladický, A. Sapár) – 42., 42. a 
60. Adámik, 44. Farkaš, 57. Mucha. ŠHK HOBA Bra-
tislava – HK 96 Senica 2:4 (0:2, 1:2, 1:0). ŠHK 37 
Piešťany – HK Trnava 3:3 (1:0, 2:1, 0:2).  
� 8. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK HOBA Brati-
slava 5:3 (0:1, 3:0, 2:2), góly: 35. A. Sapár (Vaňo), 
36. Vaňo (Ladický), 39. Machovič (B. Gašparovič), 48. 
Vaňo (B. Gašparovič, Beniak), 59:25 Vaňo (Uhrovčík) 
– 17. Ivovič, 42. Bobál, 55. Trgiňa. HK Levice – ŠHK 
37 Piešťany 3:5 (0:1, 1:1, 2:3). HK 96 Senica – HK 
Trnava 6:7 (3:5, 3:2, 0:0).  

TABUĽKA 
1. ŠHK 37 Piešťany            8  6  2  0    34:18    14
2. HK Trnava                       8  4  1  3   38:28     9
3. Iskra Partizánske           8  4  1  3   25:21     9
4. HK 96 Senica                  8  4  0  4   33:29     8
5. ŠHK HOBA Bratislava     8  2  0  6   23:34     4
6. HK Levice                        8  2  0  6   19:42     4 

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI
� 6. KOLO: Iskra Partizánske – HK 96 Senica 8:1 
(4:0, 3:1, 1:0), góly: 4. J. Martiška (Šiška), 7. Gajdoš 
(Drábek), 10. Paduch (I. Sapár, Smatana), 13. Havlík 
(Vlková), 24. Paduch (Smatana), 24. Žiak (Gajdoš), 
28. J. Martiška, 41. Žiak (Gajdoš) – 29. Vlčák. ŠHK 
37 Piešťany – ŠHK HOBA Bratislava 7:0 (4:0, 1:0, 
2:0). HK Levice – HK Trnava 5:13 (4:6, 1:5, 0:2).  
� 7. KOLO: Iskra Partizánske – HK Levice 7:7 (2:3, 
3:2, 2:2), góly: 8. Bezák (Pánik, Vlčko), 17. Kozin-
ka (Bečka), 25. Bezák (Kozinka, Havlík), 38. Gajdoš 
(Drábek), 39. Smatana (Gajdoš), 51. Bezák (Kozin-
ka), 52. Gajdoš (Drábek, Pánik) – 5. Fábry, 6., 8., 46. 
a 52. Kosiba, 31. a 39. Vrbka. ŠHK HOBA Bratislava 
– HK 96 Senica 9:4 (3:2, 4:0, 2:2). ŠHK 37 Piešťa-
ny – HK Trnava 6:5 (3:2, 1:2, 2:1).  

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Piataci Iskry zdolali Slovan!
� 8. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK HOBA Brati-
slava 14:1 (4:0, 6:0, 4:1), góly: 1. Gajdoš (Vlčko), 5. 
Gajdoš (Bezák), 7. Gajdoš (Smatana), 13. Hvizdoš 
(Paduch), 21. Paduch (Havlík, J. Martiška), 24. a 
52. Hvizdoš (Havlík), 27. Vlčko (Vlková), 30. Vlčko 
(Bezák), 35. Havlík (Paduch, Švec), 40. Hvizdoš, 47. 
Vlčko (Žiak, Bezák), 54. Smatana (Kozinka, Vlková), 
55. Švec (Vlčko) – 58. Zelka. HK Levice – ŠHK 37 
Piešťany 5:6 (0:2, 2:2, 3:2). HK 96 Senica – HK 
Trnava 5:4 (2:1, 3:2, 0:1).   

TABUĽKA 
1. ŠHK 37 Piešťany           8  8 0  0    45:24   16
2. Iskra Partizánske         8  6  1  1    60:26   13
3. HK Trnava                     8  3  0  5    43:40   6
4. HK 96 Senica                8  3  0  5    37:46    6
5. HK Levice                      8  2  1  5    48:62    4
6. ŠHK HOBA Bratislava   8  1  0  7    26:61    2

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK   
� 14. KOLO: Iskra Partizánske – Slovan Bratisla-
va 8:5 (2:1, 5:3, 1:1), góly: 10. Drábek (Cagáňová), 
13. Drábek, 22. Drábek (Žiak), 23. Jandák, 28. Chre-
no (Drábek), 32. Vlčan (Fabo), 34. Žiak (Chreno), 52. 
Žiak (Drábek, Chreno) – 2. Habán, 21. a 33. Petráš, 
26. Taškár, 45. Krátky, ISKRA: A. Bakita, P. Utekal – 
P. Cagáňová, M. Vlčan, M. Machovič, M. Drábek, S. 
Greguš, P. Mavrák, D. Fabo, K. Grežďo, L. Chreno, Š. 
Geschwandtner, A. Ďurák, D. Žiak, A. Jandák, T. Do-
bošová, S. Križan, M. Janček, L. Miškeje, M. Herceg, 
tréner: Ivan Valach.  mp

I. LIGA 
� VÝSLEDKY: HTTB Tovarníky – MOHICANS 
Topoľčany 5:8 (1:2, 1:0, 3:6), 9. M. Ondruš, 17. K. 
Smatana, 34. a 45. E. Tvrdík, 36. M. Neumann – 2. V. 
Páleník, 2. a 34. R. Gogola, 31. a 43. D. Kukliš, 33. P. 
Adamkovič, 44. D. Ďuračka, 45. J. Krajčík.  ICE BOYS 
Prievidza – OLD BOYS Partizánske 3:7 (1:1, 1:4, 
1:2), 8. Petráš, 17. a 37. J. Mäsiar – 6. M. Beňuška, 
20. I. Košík, 22. a 43. M. Sliepka, 25. D. Kopiar, 28. 
M. Fabo, 40. Š. Kohýl. THT Topoľčany – Žabokre-
ky n/N. 5:2 (3:1, 1:0, 1:1), 8., 23. a 36. I. Janček, 
11. P. Španko, 11. P. Németh – 5. P. Habánik, 31. S. 
Smolka. 

TABUĽKA
1. LETCI Ludanice                 15   14  0    1   125:37      42
2. THT Topoľčany                 16   12  0  4    110:64     36
3. HTTB Tovarníky                 17  10  3    4   125:118    33
4. Žabokreky n/N.                 16    9  2   5     86:57       29
5. MOHICANS Topoľčany     17   5  2   10 70:86       17
6. OLD BOYS Partizánske    14   4  0  10   68:79       12
7. IL TIGRO Bánovce n/B.    17   4  0   13   47:122      12
8. ICE BOYS Prievidza          16   2  1  13   46:114      7 

� PROGRAM – 11.1. o 20.30 h: MOHICANS Topoľ-
čany – Žabokreky n/N., 12.1. o 18.30 h: OLD BOYS 
Partizánske – IL TIGRO Bánovce n/B., o 20. h: LETCI 
Ludanice – ICE BOYS Prievidza. 

II. LIGA
� VÝSLEDKY: Dolné Vestenice – BAŤOVKA Parti-
zánske 3:1 (1:1, 2:0, 0:0), 9. A. Škvarenina, 16. R. 
Zábojník, 19. Martin Buček – 3. J. Hlavenka. RAP-
TORS Partizánske – SCORPIONS Topoľčany 2:6 
(0:1, 1:2, 1:3), 24. M. Hurčík, 37. Peter Scheer – 9. 
A. Jančovič, 25., 32. a 38. M. Janoško, 27. M. Bedná-
rik, 32. J. Zifčiak. LOKOMOTÍV Partizánske – Dol-
né Vestenice 4:8 (1:4, 1:1, 2:3), 14. L. Balogh, 26. 
F. Balogh, 39. Ľ. Galovič, 45. P. Horňák – 1. a 11. J. 
Galko, 6. M. Súlovský, 11. M. Sidor, 20., 35., 37. a 43. 
M. Rychňavský. SCORPIONS Topoľčany – Dolné 
Vestenice 4:3 (1:0, 2:2, 1:1), 9. A. Svitok, 20. A. 
Jančovič, 21. a 36. M. Janoško – 21. R. Zábojník, 25. 
Martin Buček, 35. J. Galko. RAPTORS Partizánske 
– LOKOMOTÍV Partizánske 5:6 (1:1, 1:3, 3:2), 8. 
A. Žuchovský, 30. M. Španko, 33. a 36. Ľ. Goga, 38. 
Peter Scheer – 9. L. Balogh, 17., 23. a 38. Ľ. Galovič, 
21. P. Horňák, 36. F. Balogh.

TABUĽKA
1. Dolné Vestenice                    18  10  1  7    87:72     31
2. SCORPIONS Topoľčany       16    9  2  5    85:65     29
3. BAŤOVKA Partizánske        15   7  1  7    77:84     22
4. ECS Partizánske                  14   6  3  5    53:40     21
5. RAPTORS Partizánske        15   6  1  8    64:84     19
6. LOKOMOTÍV Partizánske    15   4  2  9    80:100   14

� PROGRAM – 13.1. o 18.30 h: ECS Partizánske – 
BAŤOVKA Partizánske, o 20. h: LOKOMOTÍV Par-
tizánske – SCORPIONS Topoľčany.

AHL FENDEK CUP 
� VÝSLEDKY: Bystričany – Nadlice 5:3 (0:0, 1:3, 
4:0), 17. a 39. P. Lukáč, 34. M. Chudý, 40. J. Gilan 
ml., 44. Š. Lehotkai – 20. P. Dúbravický, 26. R. Žať-
ko, 30. M. Ševčík. Bystričany – HOKO Horná Nitra 
3:2 (0:0, 1:1, 2:1), 22., 31. a 33. P. Lukáč - 29. a 31. J. 
Drobec. Slovan Nitrianske Sučany – RUPAS Prie-
vidza 2:4 (1:0, 1:2, 0:2), 12. a 19. P. Mihálik – 24., 37. 
a 37. T. Pasovský, 30. R. Pasovský. TOHC Topoľčany 
– Žabokreky n/N. B 5:8 (1:4, 1:3, 3:1), 12. a 41. T. 
Klačanský, 28. M. Vašina, 36. T. Horváth, 40. M. Be-
zák – 6. P. Dzian, 9. a 13. Š. Žák, 14. M. Mikuš, 18. M. 
Korček, 22. I. Chrenko, 24. R. Broniš, 38. I. Benzír. 
RUPAS Prievidza – TPS Topoľčany 11:0 (2:0, 4:0, 
5:0), 13. a 18. J. Libo, 15. R. Pasovský, 28., 30. a 41. 
M. Kytka, 30., 32. a 39. R. Pasovský, 37. T. Pasovský, 
42. A. Gazda. Zlatníky – WARRIORS Topoľčany 2:5 
(0:2, 0:1, 2:2), 31. a 45. P. Kozák – 1. a 35. P. Paluš, 9. 
J. Zifčiak, 30. a 34. J. Ondruš. WARRIORS Topoľčany 
– SHARKS Topoľčany 6:4 (4:1, 1:1, 1:2), 1. J. Ďurač-
ka, 6., 12. a 35. J. Zifčiak, 13. T. Lacika, 18. P. Bilik – 9. 
B. Davidovič, 27. a 44. P. Gerhát, 45. I. Herda. Bystri-
čany – TPS Topoľčany 7:2 (2:2, 4:0, 1:0), 9. a 45. M. 
Sluka ml., 12. R. Šebesta, 17. P. Lukáč, 27. Š. Lehotkai, 
30. J. Gilan ml., 30. M. Chudý – 3.  M. Chovanec, 14. V. 
Pálenik. Žabokreky n/N. B – Dolné Vestenice B 4:2 
(1:1, 1:0, 2:1), 4. P. Dzian, 28. J. Pilát, 38. M. Mikuš, 42. 
J. Lutonský – 7. I. Ďurica, 39. J. Ďurica.

TABUĽKA – ZÁPAD 
1. Žabokreky n/N. B              14  10  2   2    83:44     32
2. Nitrianske Sučany              14    9  1   4    53:40      28
3. WARRIORS Topoľčany      13   7  2  4     58:61      23
4. Bystričany                           15   7  1   7    73:53      22 
5. TOHC Topoľčany                13   5  2   6   49:46       17
6. Zlatníky                              13   0  1  12  28:101     1
 

TABUĽKA – VÝCHOD
1. RUPAS Prievidza       14  11  2   1     72:20    35 
2. Dolné Vestenice B      14    7  3   4     48:45     24
3. TPS Topoľčany           14    6  1   7     51:60     19
4. HOKO Horná Nitra      14    5  1   8     60:54     16
5. Nadlice                       13    5  0   8     35:49      15
6. SHARKS Topoľčany   13   1  2  10    44:79        5
 
� PROGRAM – 10.1. o 20. h: Nitrianske Sučany – 
Nadlice, 12.1. o 15.30 h: Bystričany – SHARKS To-
poľčany, o 17. h: WARRIORS Topoľčany – HOKO 
Horná Nitra, 13.1. o 15.30 h: SHARKS Topoľčany 
– Dolné Vestenice B, o 17. h: TOHC Topoľčany – 
TPS Topoľčany.    mp

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
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V Hradišti Senzus
Pozývame všetkých na šiestu pozvánkovú zá-

bavu, ktorú v sobotu 19. januára od 19. h or-

ganizujú v Hradišti motokrosári. Celú noc hrá 

skupina SENZUS, vystúpi kúzelník, do tomboly 

je pripravených 65 cien. Príď sa zabaviť a odre-

agovať od každodenných starostí Záujemco-

via majú možnosť získať posledné vstupenky 

(30 €) v predaji v posilňovni Moneta fitness na 

Záhradníckej ulici v Partizánskom. Bližšie infor-

mácie na tel.č.: 0905624369.  (031)

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

Hostia vykorčuľovali na lídra bez rešpektu, no z úvodných štyroch šancí sa ujala len jedna. Na konci 8. min 

Tomáš Majerčík z ľavého kruhu trafil nad Púšovu lapačku. Nitrania však pridali na dôraze a v 11. min Blick-

ling šťastným tečom vyrovnal a o päť minút Ďurech posielal domácich do vedenia. V 22. min počas hry 

v početnej výhode Gráčik bekhendom upratal puk do vinkľa domácej svätyne a začínalo sa odznovu. V 

23. min Tomáš Majerčík v oslabení rozozvučal hornú žŕdku a v pokračujúcej presilovke domácich Jakub 

Hořnák po druhýkrát poslal Nitru do vedenia. V rozpätí 25. až 27. min Ďurech dvomi gólmi zvyšoval na 

5:2, keď druhý presný zápis zaznamenal počas presilovky o dvoch hráčov. Odpoveď Iskry prišla v 37. min, 

keď si do útočného pásma nakorčuľoval Goga a príklepom prestrelil Púša. Vzápätí Ján Majerčík zaháko-

val v úniku Kalafu, no ten z nariadeného trestného strieľania na Polereckého nevyzrel. V 39. min sa v hre 

v početnej výhode presadil strelecky disponovaný Ďurech, ktorý menil skóre aj v 46. minúte. V 51. min 

už bolo 8:3, keď puk za Polereckého chrbát poslal Hudák. Záverečné minúty však už patrili hosťom. V 53. 

min si Púša vychutnal Malinka a v 58. min Zelený z medzi kruhov pomedzi betóny domáceho gólmana 

stanovil na prijateľnejších 8:5.

� GÓLY: 11. Blickling (Hudák, Vasiľko), 16. Ďurech (Hudák, Vasiľko), 23. J. Horňák (Dují-

ček), 25. Ďurech (Blickling, Kurej), 27. Ďurech (Vasiľko, Hudák), 39. Ďurech (Blickling, Vasiľko), 

46. Ďurech (Hudák, Blickling), 51. Hudák (Blickling, Ďurech) – 8. T. Majerčík (Tvrdík, Krchňa-

vý), 22. Gráčik (Tvrdík, Krchňavý), 37. Goga (Kaikl), 53. Malinka (Uhrecký, Gráčik), 58. Zele-

ný (T. Majerčík, Gráčik). � VYLÚČENÍ: 4:6 na 2 min, Kurej, Horňák a Gráčik na 10 min.. 

��PRESILOVKY: 3:1. OSLABENIA: 0:0. STRELY NA BRÁNKU: 68:39 (29:18, 24:10, 15:11). � ROZHO-

DOVALI: Synek – Mĺkvy a Brath – 89 divákov. � DYNAMAX: Púš – Dujíček, Rašovský, Blickling, Kurej, 

Šimonek, Molnár – Hudák, Vasiľko, Ďurech – J. Horňák, Klenko, Kalafa – Tonhauser, Bajtala, Polčík, 

tréner: M. Molnár. � ISKRA: J. Polerecký – I. Malinka, A. Horňák, M. Krchňavý, J. Majerčík, B. Zelený 

– M. Goga, I. Kaikl, P. Bosák – L. Tvrdík, A. Gráčik, T. Majerčík – V. Gális, Š. Peniaška, J. Uhrecký. 

Hokejisti Iskry Partizánske v závere roka nepo-

chodili na ľade lídra v Nitre. Pod Zoborom pre-

hrali 5:8 hlavne zásluhou piatich gólov Róber-

ta Ďurecha, ktorý pridal aj jednu asistenciu. V 

jednom ohni bol brankár Iskry Jakub Polerec-

ký, ktorý čelil až 68 strelám! Uplynulú sobotu 

sa Iskra predstavila na ľade dovtedy posledné-

ho tímu v Brezne. V stretnutí, v ktorom muži v 

pásikavom drese rozdali 98 trestných minút, 

padlo päť gólov z presilových hier v pomere 

2:3. Na konci zápasu sa však radovali domáci, 

ktorí si pripísali na konto štvrté víťazstvo (7:4) a 

odpútali sa z dna tabuľky. Zostávajúce výsled-

ky 16. kola: HK Levice – HAMIKOVO Hamuli-

akovo 4:5 sn (2:0, 2:0, 0:4 – 0:0). MIKRON 

Nové Zámky – HK Brezno 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). 

MHK Dubnica n/V. – voľno. Výsledky 17. 

kola: MHK Dubnica n/V. – HK Levice 6:5 (1:3, 

2:1, 3:1). Iskra Partizánske – MIKRON Nové 

Zámky 10:6 (4:1, 2:1, 4:4) – predohraté. 

HAMIKOVO Hamuliakovo – DYNAMAX Nit-

ra 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) – predohraté. HK Brezno 

– voľno. Zostávajúce výsledky 18. kola: MIK-

RON Nové Zámky – HAMIKOVO Hamuliako-

vo 4:3 sn (0:0, 3:1, 1:2 – 0:0). DYNAMAX Nit-

ra – MHK Dubnica n/V. 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). HK 

Levice – voľno. 

TABUĽKA

1. DYNAMAX Nitra              16  13  1  0   2     85:53     41

2. Hamuliakovo                    17   9  2  1  5     96:58    32

3. MHK Dubnica n/V.           15   8  1  0   7      65:65     26

4. Iskra Partizánske           17   7  2  0   8      97:83     25

5. HK Brezno                       16   4  0  4    8     66:85    16

6. MIKRON Nové Zámky     16   4  2  0  10    60:100   16

7. HK Levice                        16   4  0  3   9      65:90     15

� PROGRAM 19. KOLA – 12.1. o 17. h: HAMI-

KOVO Hamuliakovo – HK Brezno, MHK Dub-

nica n/V. – MIKRON Nové Zámky, HK Levice – 

DYNAMAX Nitra, Iskra Partizánske – voľno.   

NITRA – ISKRA PARTIZÁNSKE 8:5 (2:1, 4:2, 2:2) 

BREZNO – ISKRA PARTIZÁNSKE 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
V 9. min hrala Iskra v početnej výhode a Malinka od modrej prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Do-

máci však odpovedali rázne a v priebehu 69 sekúnd sa Kováčik s Lunterom postarali o obrat. Prišla však 

ďalšia presilovka hostí a v 17. min znovu Malinka upratal puk do pravého vinkľa. V 29. min aj domáci 

využili presilovku, keď sa bekhendom presadil Horváth. V 31. min Šimšík fauloval v brejku Švendu, no 

tomu nariadené trestné strieľanie Gbúr chytil. V 38. min sa v skrumáži pohotovo zorientoval Lunter a 

domáci po prvýkrát viedli rozdielom dvoch gólov 4:2. V polovici 39. min sa znovu dočkali aj hostia, keď 

počas presilovky Bosák zasúval puk do prázdnej bránky po Malinkovej prihrávke. Domáci kontrovali o 

28 sekúnd Fábrym, ktorý upravoval na 5:3. V poslednom dejstve úradoval hlavný arbiter, ktorý sa staral 

o zohrievanie trestných lavíc, predovšetkým na strane hostí. V 48. min Foťko využil presilovku o dvoch 

hráčov a bolo rozhodnuté. V 55. min síce Bosák zakončil sólo pomedzi Gbúrove chrániče, no na začiat-

ku 59. min Fábry pečatil na 7:4 do prázdnej bránky pri power play hostí.

� GÓLY: 14. Kováčik (Horváth, Brozman), 15. Lunter (Majling), 29. Horváth (Brozman), 38. Lun-

ter (P. Turňa, Potkány), 39. Fábry (Majling), 48. Foťko (Fábry), 59. Fábry (Foťko) – 9. Malinka (Kai-

kl, Krchňavý), 17. Malinka (Bosák), 39. Bosák (Malinka, Ondruška), 55. Bosák. � VYLÚČENÍ: 

11:12 na 2 min, Bauer, Ondruška, Goga na 10 min, Krchňavý na 10+20 min, Švenda na 5+DKZ. 

� PRESILOVKY: 2:3. OSLABENIA: 0:0. STRELY NA BRÁNKU: 56:34 (21:9, 15:18, 20:7). � ROZHO-

DOVALI: J. Majling – Číž a Ivan – 458 divákov. � HK: Gbúr – T. Turňa, Šimšík, Guttmann, Vojtas, 

Krupčík, Rajčan, Podkonický, Oceľ – Štubňa, Bauer, Richter – Kováčik, R. Horváth, Brozman – I. 

Majling, Foťko, Fábry – Potkány, Lunter, P. Turňa, tréner: J. Cpin. � ISKRA: J. Polerecký – I. Malin-

ka, A. Horňák, M. Krchňavý, J. Ondruška, B. Zelený – M. Goga, I. Kaikl, P. Bosák – J. Švenda, Š. 

Peniaška, T. Majerčík – M. Nechala, L. Cigánik, tréner: M. Adamik.   (mp, tm, ma)

Š P O R T

Petrovi Saganovi bola zelená farba uplynulý rok súdená. V zelenom 

drese talianskeho klubu Liquigas-Cannondale si vyjazdil Zelené 

tričko víťaza bodovacej súťaže na Tour de France a na sklonku roka 

v Partizánskom obliekol hokejový dres rovnakej farby.  

Víťaz ankety Zlatý pedál 2012, druhý najúspešnejší športovec roka 2012 

na Slovensku a druhý najúspešnejší cyklista na svete za uplynulý rok... To 

je stručné zhrnutie najčerstvejších úspechov Petra Sagana. A jeden z naj-

väčších talentov svetovej cyklistiky zavítal 27. decembra do Partizánskeho! 

Člen talianskeho profesionálneho tímu Liquigas-Cannondale aj so svojim 

bratom Jurajom nastúpili v exhibičnom hokejovom zápase za tím Cykling 

Stars proti Žabokrekom nad Nitrou. Stretnutie skončilo v riadnom hracom 

čase víťazstvom cyklistických hviezd v pomere 8:7. No i napriek tomu na-

sledovali samostatné nájazdy, ktoré skončili nerozhodne 2:2. Víťaz bodo-

vacej súťaže na Tour de France 2012 zaznamenal hetrik a skóroval aj v ná-

jazdoch.

Duel, v ktorom panovala dobrá nálada, otvoril slovenský reprezentant v 

cestnej cyklistike a účastník dvoch olympiád Roman Broniš, ktorý spolu s 

Júliusom Fendekom (tomu zranené rameno nedovolilo priamo zasiahnuť 

do deja) spáchali túto zaujímavú a ojedinelú akciu tohto druhu. Najjaga-

vejšia hviezda stretnutia Peter Sagan, ktorý nastúpil s číslom legendárneho 

,,The Great One“ Wayna Gretzkeho, predviedol na ľade zaujímavé korču-

Peter Sagan v Partizánskom! A vymenil cyklistickú prilbu za hokejovú!
liarske kreácie s húževnatým ťahom na bránku, od modrej čiary s jeho cha-

rakteristickým smrtiacim špurtom. V 12. mim vyšla spolupráca bratov Sa-

ganových, keď Peter zúžitkoval Jurajovu prihrávku. Po dvoch tretinách cyk-

listické hviezdy viedli už 7:2, keď siedmy ,,banán“ zavesil efektne do vinkľa 

ďalší slovenský reprezentant Milan Berényi! Do streleckej listiny sa zapísal 

aj ďalší dvojnásobný olympionik v cestnej cyklistike Ján Valach, ktorý je v 

súčasnosti tímovým manažérom Dukly Trenčín Trek. V záverečnom finiši sa 

Žabokrečanom aj zásluhou hetriku Juraja Chrenka podarilo ,,zázračne“ vy-

rovnať, keď gólman hviezd Marián Oršula po inštrukciách od Jula Fende-

ka príliš nejavil záujem o hru. Vzápätí hlavný arbiter Jozef Ondrejka, kto-

rý mal stretnutie pevne v rukách, nariadil trestné strieľanie za neprípustné 

odobratie puku Petrovi Saganovi. Ten však nájazd nepremenil. Následne 

ho napadol súperov útočník Igor Benzír, avšak z ,,pravej“ kanadsko-ame-

rickej naťahovačky vyšiel víťazne Peter Sagan, no na lavicu hanby bol vy-

kázaný len žabokrecký útočník. Keďže si drzo dovolil vyskočiť do hviezdy, 

ako bonus nasledovalo trestné strieľanie, no Tourminator brankára Dušana 

Košútha neprekonal. Lenže arbitrovi nevoňal jeho štýl postavenia v bránke 

a tak mal držiteľ zeleného trička z poslednej ,,turdefranc“ k dispozícii repe-

te. Tentoraz nezaváhal a vsietil víťazný gól cyklistických hviezd na 8:7. Exhi-

bičná šou umocnená dobrou náladou pokračovala samostatnými nájazd-

mi, v ktorých Peter Sagan potvrdil zakončovateľa so smrtiacim inštinktom 

a upravil na konečných 2:2. Trénerovi slovenského národného hokejového 

tímu Vladimírovi Vůjtekovi st. tak spôsobil poriadnu dilemu pred nominá-

ciou na svetový šampionát. Na svoje si prišli aj zberatelia autogramov a fo-

tografií. A v Športcentre Žabokreky nad Nitrou sa ako prvý spomedzi slo-

venských športových hviezd podpísal na nástenný plagát.

� CYKLING STARS – Žabokreky nad Nitrou 8:7 (4:1, 3:1, 1:5), góly: 2. 

Broniš (Kollár), 6. Tybor, 12. P. Sagan (J. Sagan), 14. P. Sagan (Tybor), 27. Va-

lach (t.s.), 30. Janáč (Broniš), 30. Barényi (Kollár), 40. P. Sagan (t.s.) – 11. J. 

Chrenko (I. Chrenko st.), 29. Dzian, 31. J. Chrenko (I. Chrenko ml.), 34. Mikuš, 

35. Kmeťo, 36. Žák, 37. J. Chrenko (Dzian), 2:2 v samostatných nájazdoch. 

CYKLING STARS: M. Oršula – P. Tybor, M. Mahďar, M. Kollár, J. Valach, 

M. Barényi, P. Sagan, J. Sagan, R. Broniš, P. Janáč, L. Orvický. Žabokre-

ky n/N.: D. Košúth – M. Bezák, M. Toma, Š. Žák, I. Chrenko st., J. Chren-

ko, I. Chrenko ml., R. Blaniar, M. Mikuš, P. Dzian, I. Benzír, D. Horkulič, J. 

Lutonský, F. Kmeťo, M. Korček.    mp

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL
Po vyše jeden a polmesačnej 

pauze vyplnenej reprezen-

tačnými povinnosťami i boj-

mi v národných pohároch sa 

počas uplynulého víkendu 

opäť roztočil kolotoč zápasov spoločnej slovensko-

českej súťaže v hádzanej žien WHIL. Hádzanárky 

HK DANLOG Partizánske bojovali na palubovke ta-

buľkového suseda v Šali. Zápas bol špecifický pre-

dovšetkým pre trénera Danlogu Tomáš Hlavatého, 

ktorý po prvýkrát v kariére vo svojom rodisku bo-

joval o interligové body so ženským tímom z po-

zície hlavného kouča. Partizánčankám však zápas 

absolútne nevyšiel, keď zo Šale odchádzali s trp-

kou príchuťou a nabalené s výpraskom o štrnásť 

gólov 34:20. A aby toho nebolo dosť, k 31.12. 2012 

Ján Šurgan písomne abdikoval na funkcie pred-

sedu, člena správnej rady, ako aj organizačného 

pracovníka HK Slávia DANLOG Partizánske... Zos-

távajúce výsledky 12. kola: HC Zlín – Sokol Písek 

27:28 (11:15). Veselí nad Moravou – UDHK Nitra 

34:24 (17:12). Sokol Poruba – Baník Most 27:28 

(13:14). Jindřichův Hradec – Zora Olomouc 

21:25 (14:10). Slavia Praha – Iuventa Michalov-

ce 30:35 (13:17). Piccard Senec – voľno. 

TABUĽKA 

1. Most                    11 10 0 1 311:262 20

2. Poruba                    11 9 0 2 365:280 18

3. Michalovce            11 8 1 2 355:258 17

4. Veselí n/M.            11 8 1 2 295:245 17

5. Šaľa                       11 8 0 3 352:272 16

6. Slavia Praha        11 8 0 3 342:288 16

7. DANLOG Partizánske 11 6 0 5 292:297 12

8. Senec                  11 4 0 7 257:284 8

9. Zlín                     11 3 0 8 279:328 6

10. Jindřichův Hradec 11 3 0 8 229:309 6

11. Olomouc           11 2 0 9 259:312 4

12. Písek                  12 2 0 10 283:376 4

13. UDHK Nitra-Sereď 11 0 0 11 265:373 0

� PROGRAM 13. KOLA – 7.1. o 18. h: Jindřichův 

Hradec – Michalovce, 12.1. o 17. h: Veselí nad 

Moravou – Zlín, Most – Šaľa, o 17.30 h:  Olomouc 

– UDHK Nitra, o 18. h: HK DANLOG Partizán-

ske – Slavia Praha, ŠKP Senec – Poruba, Písek 

– voľno.  

ŠAĽA – HK DANLOG PARTIZÁNSKE 34:20 (16:11)
Na úvodný gól Súkenníkovej odpovedala dvomi presnými strelami Michnová, po ktorých Danlog v 5. min vie-

dol 1:2. Lenže následne Turóciová v domácej bránke stiahla roletu a Šalianky otočili do 11. min na 5:2 a v 16. 

min už viedli o štyri góly 8:4. V 23. min Michnová priblížila Partizánske na dostrel – 10:8 – no v 27. min Súken-

níková posielala Duslo už do päťgólového vedenia 14:9, ktoré si Duslo udržalo až do konca prvého dejstva. 

Po obrátke domáce rýchlo odskočili na rozdiel deviatich gólov – 22:13 – o čo sa v 38. min postarala z rýchlej 

akcie  Bérešová. A Šalianky stále nemali dosť. Poslednú jedenásťminútovku vyhrali 8:2 a Partizánčanky vypre-

vadili domov s vysokou prehrou 34:20.

��DUSLO: Grandtnerová, Túrociová – Bíziková 2, Trochtová, Porubská 3, Kováčová, Bérešová 7, Pócsi-

ková 1, Demajová 6, Tulipánová 1, Veselková, Szarková 9/3, Súkenníková 5/2, Bachratá, Rácková, tré-

ner: T. Kuťka. � HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – P. Legeňová, L. Kubáňová 1/1, N. Szöke-

ová, K. Kankulová, Z. Janšáková 3/1, A. Šáteková, K. Michnová 9/5, E. Hodošková 2, A. Kertészová 4, 

E. Minarčíková 1, E. Bettáková,  tréner: T. Hlavatý. � POK. HODY: 5/5 – 8/7. � VYLÚČENÉ: 7 – 4. � ROZ-

HODOVALI: Oťapka a Sivák – 600 divákov. � PRIEBEH: 1:0, 1:2, 5:2, 6:3, 8:4, 9:6, 10:6, 10:8, 12:8, 15:9, 

16:10, (16:11), 17:11, 17:12, 20:12, 22:15, 24:16, 26:18, 30:18, 33:19, 33:20, 34:20.  (mp, mb)

Štefan Svitko pred Dakarom!
V piaty januárový deň premiérovo v peruánskom hlavnom meste Lime odštartovalo prestížne motoris-

tické podujatie Rally Dakar 2013. Účastníci sa počas tradičného púštneho dobrodružstva dostanú cez 

Andy aj do Argentíny, cieľom bude 20. januára metropola Čile Santiago. Na jazdcov čaká spolu 14 etáp 

s jediným voľným dňom. Súťažiaci počas 15 dní prejdú cez tri juhoamerické krajiny spolu 8 423 kilomet-

rov. Po štvrtýkrát sa na štart postaví rodák zo Žaškova Štefan Svitko (Slovnaft-Oraving team), ktorý na 

predchádzajúcom 34. ročníku podujatia obsadil i napriek zranenému ramenu historické 5. miesto. Troj-

násobný majster Európy a deväťnásobný slovenský šampión sa tesne pred odchodom do Čile zastavil 

v Partizánskom! V posilňovni Moneta fitness si ponapínal svaly pred pretekmi, ktoré sú považované za 

najnáročnejšie podujatie na svete. Nášmu momentálne najúspešnejšiemu a najpopulárnejšiemu mo-

tocyklovému pretekárovi  sme adresovali nasledovné otázky.

� Štefan, čo vás priviedlo do Partizánskeho?

,,S Igorom Ďurčekom, ktorému patrí Moneta fitness, sme dobrí kamaráti. Som rád, že ma pozval 

a mohol som sa v jeho posilňovni pripravovať na Dakar. Navyše už minulý rok mi sponzorsky po-

mohol a tento rok opäť.“

��Prvýkrát ste sa špeciálne pripravovali na Dakar v Tunise. Splnila príprava vaše očakávania?

,,V Tunise som si bol v púšti odskúšať jazdu na vysokých a zradných dunách. Mal som tam uro-

bený dvanásťkilometrový okruh. Prvý deň som často padal, no posledné dni som už jazdil bez 

pádu. Aj keď podmienky v Tunise sa približovali tým na Rally Dakar, nebol som s krátkym sústre-

dením na stopercent spokojný.“

��Rally Dakar sú špecifické preteky, plné nástrah. Čo ste nestihli natrénovať na Dakar a neminie vás to?

Vôbec som si nevyskúšal navigáciu v ostrých pretekoch. Ja sa s navigáciou stretnem až priamo 

na Dakare, čo je oproti iným pretekárom mojou veľkou nevýhodou. Keby som jazdil rally, mal 

by som tú možnosť. Mňa však baví  predovšetkým country cross, ktorý jazdím na Slovensku. Aj 

country cross je výbornou prípravou na Dakar.“ 

��Na svojom vynovenom motocykli KTM 450 Rally Replica sa so štartovným číslom 6  budete snažiť 

nadviazať na váš minuloročný fantastický výsledok. Vlaňajšie piate miesto vás pasuje do role favorita, 

nepociťuje tlaky?

,,Počúvam rôzne ohlasy, že tento rok skončím vyššie, dokonca na bedni. Samozrejme, kto by 

nechcel? Obetoval som pre tento šport veľa, ale ak by som skončil horšie ako minulý rok, svet sa 

nezrúti. Dôležité bude sa vrátiť domov zdravý. Vlaňajšie piate miesto bude veľmi ťažké obhájiť. 

Som však víťazný typ pretekára a preto urobím všetko preto, aby som skončil minimálne rovna-

ko ako uplynulý rok. Najspokojnejší bu-

dem, keď sa v konečnom poradí umiest-

nim hoci aj o jednu priečku vyššie. Ale 

nebudem kvôli tomu zbytočne riskovať, 

kvôli čomu som si na poslednom Dakare 

zranil rameno.“ 

��Už je v poriadku?

,,Je v pohode. Síce ma sem tam pobolie-

va, ale toho sa už nezbavím. Nemyslím si 

však, že by ma malo nejako obmedzovať 

pri pretekoch.“ 

��V kategórii automobilov sa na Dakare po 

prvýkrát predstaví váš 56-ročný otec Štefan 

Svitko starší, ktorému v bugine Arctic Wil-

dcat bude spolujazdca robiť Jozef Kutlák. 

Nebude  to pre vás istým spôsobom psy-

chická záťaž?

,,Otec si ide splniť sen a je mu jedno, koľký 

skončí. Vždy sníval o Dakare.  Prehováral 

som ho, aby zostal doma, ale on ide tvrdo 

za svojím cieľom. Áno, je to pre mňa psy-

chická záťaž a preto hlavné bude, aby pri-

šiel do cieľa zdravý.“  

  Text  + foto: mp
Štefan Svitko (vpravo) s majiteľom Monety fit-

ness Igorom Ďurčekom  

Úvodná päťminútovka priniesla Iuvente vedenie 3:0, ale tento rýchlo utvore-

ný náskok akoby michalovské hráčky uspokojil. Prišla štvorgólová šnúra Parti-

zánčaniek, na konci ktorej Šáteková v 11. min otáčala na 3:4. Hádzanárky Dan-

logu boli aj v zostávajúcich minútach prvého polčasu lepším tímom. Hostky 

veľmi dobre bránili, spoľahlivo im chytala Škvareninová a družstvo gólovo ťa-

hali  hlavne Janšáková, Šáteková a Michnová. Tá v polovici 27. min posielala 

Danlog do trojgólového vedenia 7:10, avšak Iuvente sa do prestávky podarilo 

skorigovať na 9:11. V 39. min Tobiašová vyrovnala na 13:13, o pol minúty Jan-

šáková naposledy naklonila misky váh na stranu Danlogu – 13:14. V 45. min 

Minarčíková vyrovnávala na 15:15, no Michalovčanky, ktoré začali osobne brá-

niť Michnovú, následne v rozpätí 79 sekúnd zaznamenali tri góly – 18:15 – na 

čo tréner Danlogu Tomáš Hlavatý reagoval oddychovým časom. Po ňom však 

Zemplínčanky do 53. min odskočili na 21:16. A hoci Partizánčanky znížili nece-

lé štyri minúty pred koncom na 22:19, Michalovčanky už víťazstvo z rúk nepus-

tili a napokon vyhrali 24:20.

� IUVENTA: L. Černá, Medveďová, Krebsová – Geričová, Piskayová 2, 

Szöllösiová 3, Kovaličková, Rebičová 4, Hollá 1, Horňáková 3, Tobiašo-

vá 4/1, Hvostaľová, Snopovová 3, Viňukovová, Tregubovová 4, tréner: J. 

Packa. � HK 

DANLOG: HK 

DANLOG: K. 

Škvarenino-

vá, S. Súlov-

ská – P. Lege-

ňová, L. Kubáňová, N. Szökeová 1, K. Kankulová 1, Z. Janšáková 4/3, A. 

Šáteková 4, K. Michnová 6/4, E. Hodošková 1, A. Kertészová, E. Minarčíko-

vá 3, E. Bettáková, tréner: T. Hlavatý. POK. HODY: 2/1 – 7/7. ��VYLÚČENÉ: 

8 – 6. � ROZHODOVALI: Sivák a Oťapka – 130 divákov. � PRIEBEH: 3:0, 

3:4, 4:6, 6:6, 6:8, 7:10, 8:11, (9:11), 10:12, 11:13, 13:13, 13:14, 15:14, 15:15, 

18:15, 19:16, 21:16, 22:17, 22:19, 23:19, 23:20, 24:20.

HLASY TRÉNEROV:

Ján Packa (Iuventa Michalovce): ,,Som rád, že sme vyhrali 

a opäť získali pre Michalovce Slovenský pohár. Vo finále 

to nebolo až také jednoduché, ako sme si mysleli. Opäť 

sme sa prispôsobili hre súpera, dievčatá boli nervózne, 

ale v druhom polčase sme zmenili taktiku v obrane a 

potom už nebolo pochýb o našom víťazstve.“

Tomáš Hlavatý (HK DANLOG Partizánske): ,,Po slabšom 

úvode dievčatá zabrali v defenzíve, veľmi dobre nám 

zachytala brankárka a polčas sme vyhrali. V druhom 

dejstve nás pribrzdila osobná 

obrana na tvorkyňu našej hry 

Michnovú, ale myslím si, že 

prehrať o štyri góly so súperom ako Iuventa nie 

je hanba. Mojim zverenkám musím poďakovať 

za predvedený výkon a verím, že v tomto duchu 

budeme pokračovať aj ďalej.“ mp

Hádzanárky Iuventy Michalovce sa stali víťazkami Slovenského pohára žien 2012/2013. Zverenky trénera Jána Packu potvrdili úlohu favoritiek, keď v nedeľňaj-

šom finále záverečného turnaja súťaže v Pezinku vďaka zlepšenému výkonu po zmene strán obhajkyne minuloročného prvenstva HK Danlog Partizánske zdola-

li 24:20 po polčase 9:11. Triumf v drese Iuventy si vychutnala aj Bánovčanka Zuzana Hollá. Michalovčanky, ktoré sa z triumfu v Slovenskom pohári tešili naposledy 

v sezóne 2010/2011 v domácom prostredí, sa stali držiteľkami cennej trofeje štvrtýkrát z doterajších 35 ročníkov. Okrem nej získali finančnú prémiu 1200 eur a 

právo účasti v Pohári víťazov pohárov 2013/2014. Partizánčanky si na svoje piate pohárové prvenstvo v histórii musia minimálne rok počkať. V sobotu sa však 

postarali o prerušenie tradície, podľa ktorej domáce prostredie bolo v ostatných sezónach veľkou výhodou. Až šesťkrát za sebou sa z celkového triumfu tešili há-

dzanárky z klubu usporiadateľa vyvrcholenia SP – postupne Slovan Duslo Šaľa, Iuventa Michalovce, ŠKP Bratislava, Šaľa, Iuventa a HK Danlog Partizánske. Hráčky 

ŠKP Piccard Senec však tentoraz nenadviazali na túto tradíciu, keď vo ,,svojej“ športovej hale v Pezinku nenašli v semifinále recept opäť na Partizánske, ktorému 

podľahli 27:30 (polčas 14:17). Danlog nastúpil bez spojky Andrey Kertészovej, ktorá si tesne pred turnajom zranila na tréningu členok, navyše v semifinále prišiel 

o skúsenú Amadeu Šátekovú. Tá v 52. min odstúpila po nešetrnom zákroku so zraneným ramenom. Vo finále však so sebazaprením  nastúpila. V ďalšej repríze 

minuloročného semifinále minuloročné finalistky z HK Slovan Duslo Šaľa podľahli hráčkam Iuventy Michalovce o štyri góly 19:23 (9:14).

SEMIFINÁLE     SENEC – HK DANLOG PARTIZÁNSKE 27:30 (14:17) 
Prvý polčas sa niesol vo vyrovnanom duchu, obe družstvá sa prestriedali vo 

vedení. Domáce si ako prvé vypracovali trojgólový náskok, keď v 15. min Šte-

táková upravovala na 10:7. Partizánčanky však po následnom tajme prepli na 

vyššie obrátky a v 25. min po góle Šátekovej už viedli 12:15. A hostky si udrža-

li trojgólový odstup –  17:14 – až do odchodu do šatní. V úvodnej štvrťhodi-

ne druhého dejstva Danlog predovšetkým zásluhou strelecky disponovanej 

Michnovej odskočil na rozdiel šiestich gólov – 20:26. V zostávajúcich minú-

tach Partizánčanky kontrolovali vývoj stretnutia. V obrane tvrdo hrajúce Sen-

čanky sa v 59. min síce dotiahli na rozdiel troch gólov – 26:29 – ale dráma sa 

nekonala a Danlog po víťazstve 27:30 postúpil do finále.

� ŠKP: Kudročová, Sedláčková – Bačíková 5, Neštická 1, Hlásniková, 

Weibelová 1,  Kodajová 6, Tučnovičová 5, Štefíková, Štetáková 5, Vasi-

lenková 3, Polláková 1/1, Marčeková , tréner: P. Olšavský. � HK DAN-

LOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – P. Legeňová, L. Kubáňová 1, N. 

Szökeová 2, K. Kankulová 2, Z. Janšáková 4/1, A. Šáteková 5, K. Mich-

nová 11, E. Hodošková, A. Kertészová, E. Minarčíková 5, E. Bettáková, 

tréner: T. Hlavatý. � POK. HODY: 4/1 – 3/2.  � VYLÚČENÉ: 3 – 2. � ROZ-

HODOVALI: Cipov a Pastierik – 300 divákov. � PRIEBEH: 0:1, 2:1, 2:2, 

3:3, 4:4, 5:4, 5:6, 8:6, 8:7, 10:7, 11:8, 12:10, 12:15, 13:16, (14:17), 14:18, 

15:20, 17:21, 20:22, 20:26, 22:26, 22:28, 26:29, 26:30, 27:30.

FINÁLE     MICHALOVCE – HK DANLOG PARTIZÁNSKE 24:20 (9:11)

Partizánčanky neobhájili triumf 
35. ROČNÍK SLOVENSKÉHO POHÁRA HÁDZANÁROK


