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Desiatka jubilantov
Okrúhle „narodeniny“ v roku 2013 oslavuje viacero obcí ok-

resu Partizánske na čele s najmladším jubilantom – okresným, 

iba 75-ročným mestom. Zachované prvé písomné zmienky, 

ktoré sa považujú za rodný list obcí, dokladajú 720 rokov o 

existencii  Brodzian, Klátovej Novej Vsi, Kolačna a Turčianok, 

770 rokov prvej písomnej zmienky si v tomto roku pripome-

nú Chynorany, 820 rokov Ostratice, 830 rokov Bošany a naj-

staršími jubilantmi sú Nadlice a Livinské Opatovce, ktorých 

prvá písomná zmienka siaha do roku 1113, teda v roku 2013 

budú mať pádny dôvod na oslavu okrúhleho 900. výročia. 

Starnutie
ako nezvratný proces
Partizánske má 5 000 seniorov!

Koľkí z nás si na začiatku nového roka povzdychli – Zas sme 

o rok starší... Je to fakt. A že vplyvom nepriaznivého demogra-

fického vývoja starne aj mesto Partizánske, ktoré bude v tom-

to roku oslavovať 75. narodeniny, dosvedčuje niekoľko štatistic-

kých údajov z oddelenia evidencie obyvateľstva mestského úra-

du. Vekový priemer obyvateľov totiž naďalej stúpa a vyhliadky 

na jeho zníženie nedáva ani zvýšená pôrodnosť. V priebehu pre-

došlého roku sa na svet prihlásilo 182 nových občiankov, kým 

v roku 2011 to bolo o desať viac. Do večnosti odišlo vlani 194 

Partizánčanov, rok predtým to bolo až 218. Ako uvádza štatisti-

ka, v priebehu roka 2012 sa do Partizánskeho prisťahovalo 192 

občanov, no do nového bydliska sa z mesta odsťahovalo až 331. 

Aj táto skutočnosť spôsobila, že k 1. januáru 2013 má Parti-

zánske celkom 23 459 obyvateľov, čo je o 151 menej ako na 

začiatku predošlého roka, kedy bol medziročný pokles obyva-

teľstva až o 185 občanov.

Tvrdenie o starnutí obyvateľstva dosvedčujú aj dve porovna-

nia. Pred desiatimi rokmi malo mesto vo vekovej kategórii 6 až 

18 rokov 4 119 obyvateľov, dnes je to len 2 300. O to viac je ľudí 

v dôchodkovom veku. K 1.1.2003 ich v kategórii 60 a viac rokov 

žilo v meste 3 475, dnes 5 006!

Pre zaujímavosť, z celkového počtu obyvateľov je v dospelej 

populácii 9 870 mužov a 10 803 žien, do veku 18 rokov žije v 

meste 1 428 chlapcov a 1 358 dievčat, tzv. bezdomovcov, ľudí, 

ktorí majú ako adresu uvedené len mesto Partizánske, je 536.    

 (bab)

Fašiangy odštartovali plesy, otužilci sa lúčili so starým rokom kúpeľom vo vode „teplej“ 2 stupne   

Ľadové medvede vo veľkouherskej priehrade

�� Menil sa v súvislosti s no-

vým obchodným menom aj 

štatút organizácie?

O schválení nového názvu 

rozhodlo v minulom roku mest-

ské zastupiteľstvo. Po právnej 

stránke však nenastali žiad-

ne zmeny. MUA je naďalej prís-

pevková organizácia, ktorá slúži 

predovšetkým na uspokojova-

nie verejnoprospešných záuj-

mov a potrieb obyvateľov v ob-

lasti kultúry.  

�� Zmenou však v uplynu-

lom období prešla aj budova 

Umelecká agentúra od 1. januára po novom
Jednou z noviniek, ktoré priniesol za-

čiatok roka 2013, je zmena názvu ume-

leckej agentúry Art P Centrum v Parti-

zánskom. Nová obchodná značka or-

ganizácie je od 1. januára 2013 Mest-

ská umelecká agentúra, v skratke MUA. 

O tejto a ďalších zmenách nás informo-

vala riaditeľka agentúry Martina Ba-

boľová (na foto).

Domu kultúry, v ktorej agen-

túra sídli...

V letných mesiacoch sa usku-

točnila oprava podlahy javiska 

v spoločenskej sále, potrebný 

bol výbrus a protipožiarny náter. 

V decembri sa dokončila rekon-

štrukcia strechy Domu kultúry.

� Plánujete v rekonštrukč-

ných prácach pokračovať aj 

v roku 2013?

Na jar chceme nadviazať na 

renováciu prístrešku nad hlav-

ným vchodom do budovy a ten-

to rok by sa mala opraviť predná 

fasáda Domu kultúry.

(Pokračovanie na str. 3)

Nový názov a logo Mestskej 

umeleckej agentúry sa ve-

rejnosti prezentuje aj slo-

ganom – Meníme obchodný 

názov, nemeníme našich di-

vákov

Tanečné parkety všetkých kultúrnych domov 

a sál, traste sa! Rútia sa na vás nadšenci nala-

dení na plesajúcu nôtu a nedajú vám vydých-

nuť počas najbližších víkendových večerov. Prvé 

zahrievacie kolo sa v tejto plesovej sezóne ušlo 

slávnostnému a zároveň najreprezentatívnejšie-

mu podujatiu v Partizánskom. Obdobie plesov 

a zábav otvoril piaty ročník mestského plesu. 

A ani tento rok sa nenechal ničím zahanbiť. Za-

halený do bielo-červených dekorácií sa v piatok 

11. januára popýšil viacerými výnimočnými prí-

vlastkami. Okrem toho, že otváral tohtoročnú ple-

sovú sezónu v Partizánskom, predstihol svojím 

dátumom konania aj noblesný bratislavský Ples 

v opere a zároveň bol akýmsi úvodom do roku 

2013, v ktorom si mesto pripomína 75. výročie 

svojho vzniku. 

Jubilejný piaty ročník sa opäť nezaobišiel bez 

rozmanitého programu, ktorý organizátori z Mest-

skej umeleckej agentúry pripravovali niekoľko me-

siacov dopredu. Slávnostný večer bohatý na rôzne 

hudobné štýly pamätal na vkus každého hosťa. Už 

pri vstupe do miestneho klubu Infinity, ktorý sa aj 

tento rok stal svedkom zábavy tohto tradičného 

spoločenského podujatia, vítala hostí rezká ľudová 

hudba v podaní cimbalovky Ladislava Broďániho. 

(Pokračovanie na str. 3)

Fašiangovú sezónu 2013 otvoril Mestský ples v Partizánskom!Fašiangovú sezónu 2013 otvoril Mestský ples v Partizánskom!
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Udalosti roka 2012 * Udalosti roka 2012
JANUÁR

Partizánske po dvanás-

tich rokoch víťazom Sloven-

ského pohára v hádzanej! 

* Nemocnica v Partizánskom 

s novým riaditeľom – Micha-

lom Orihelom * V európskej 

výtvarnej súťaži uspel Sa-

muel Petrík z Partizánskeho, 

po ktorom bol pomenovaný 

Samko Petrík, po ktorom bol 

pomenovaný satelit

Exhibícia karatistov na prvom Večere športovcov v Partizánskom

Folkloristi z Partizánskeho vystupovali v Slovenskom olympij-

skom dome v Londýne

Nové námestie v Klátovej No-

vej Vsi otvoril minister vnútra 

Róbert Kaliňák

Pokojného pochodu za práva slušných ľudí v Partizánskom sa v septembri zúčastnilo tritisíc občanov

Kostol v Skačanoch oslávil dvesto rokov slávnostnou omšou, kto-

rú celebroval biskup Mons. Viliam Judák

V nemocnici bol daný do užíva-

nia nový röntgen

jeden zo satelitov z prvého 

európskeho systému Gali-

leo * Ústavnoprávny výbor NR 

SR rokoval v Partizánskom a v 

Chynoranoch *

FEBRUÁR
V Partizánskom veľký hoke-

jový turnaj štyroch krajín * Mi-

loš Koterec z Partizánskeho 

predsedom Hospodárskej a 

sociálnej rady OSN * Deň lás-

ky po prvýkrát v Partizánskom * 

Prvé obecné bytovky v Klá-

tovej Novej Vsi – Šťastný deň 

pre dvanásť rodín  * Prvý rok 

boja samosprávy mesta Parti-

zánske s neprispôsobivými ob-

čanmi – Asociáli sú časovanou 

bombou * V čitateľskej anke-

te sa športovcami roka 2011 

stali Dominik Buday, Tomáš 

Hirkala a Klaudia Michnová 

* Partizánske majstrom II. ho-

kejovej ligy seniorov * 

MAREC
V predčasných parlament-

ných voľbách bola do NR SR 

zvolená za stranu SMER-SD 

Mária Janíková z Partizán-

skeho * Verejné zhromažde-

nie k bezpečnosti v Partizán-

skom * Historicky prvý večer 

športovcov v Partizánskom 

* Mesto Partizánske po prvý-

krát v celosvetovom environ-

mentálnom hnutí Hodina pre 

Zem * 

APRÍL
Vesmírna sonda Julo 2 vy-

pustená z hvezdárne *  Náv-

števa vedenia družobného 

mesta Valašské Meziřičí – Prí-

roda, ani spolupráca nepozná 

hranice * Z aprílovej schôdze 

Mestského zastupiteľstva – 

Daňovým dlžníkom hrozia 

exekúcie * Medzinárodná ak-

reditačná komisia na detašo-

vanom pracovisku vysokej ško-

ly v Partizánskom * Dievčaťom 

okresu Partizánske za rok 2012 

sa stala Frederika Hurtová zo ZŠ 

V. Beniaka v Chynoranoch *  

MÁJ
Celoštátne ocenenie pre 

TOP tím aplikovanej ekonó-

mie z Obchodnej akadémie v 

Partizánskom * Na ostratic-

kom cintoríne vzdali úctu 

maďarským vojakom * No-

vou riaditeľkou Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Parti-

zánske Viera Kellnerová * Prvý 

Deň štvornohých priateľov vo 

Veľkých Bieliciach * Základná 

škola Valentína Beniaka v 

Chynoranoch päťdesiatroč-

ná * Brunno Oravec z Chyno-

rian pred bránami grandfinále 

Hlas Česko - Slovenska * Medzi-

národná veteran rally v centre 

Partizánskeho * Dvojročný 

medzinárodný projekt Co-

menius v ZŠ Malinovského 

Partizánske skončil návšte-

vou Šípočanov vo Francúz-

sku * 

JÚN 
Sucho spôsobilo alarmu-

júce škody na úrode aj v 

JÚL
Meno M.R. Štefánika sa 

navždy spojilo s Partizán-

skym – odhalenie repliky 

pylónov a ďalekohľadu vo 

hvezdárni s ministrom škol-

stva * Olympijskú pochodeň v 

Londýne niesli aj deti z Orchidey 

v Bošanoch * Podpora cezhra-

ničnej spolupráce s Valašským 

Meziříčím aj vybudovaním in-

formačných kioskov * Moder-

nizácia mestských objek-

tov – neziskovej organizácie 

Domov, športovej haly, zim-

ného štadióna, ale aj Domu 

kultúry v Partizánskom *  

Prvá detská univerzita v Par-

tizánskom * Na II. Folklórnom 

festivale v Partizánskom tam-

burášsky súbor z Osijeku * 

AUGUST
Folkloristi zo súboru Já-

nošík a Fialka medzi olym-

pionikmi v Londýne * Festi-

val dychových hudieb v Parti-

zánskom aj s Hradišťankou *  

Témou augustového zasada-

nia MsZ v Partizánskom bez-

pečnosť v problémovej loka-

lite * Za päť dní tri požiare 

v bielickom chotári a požiar 

skládky odpadov v Brodza-

noch – dôsledky extrémne-

ho sucha * Hokejové hviezdy 

– Zdeno Chára, Marián Hossa 

a Marián Gáborík v Partizán-

skom * EÚ schválila doteraz 

najväčší vodárenský projekt 

za 102 miliónov eur pre se-

dem aglomerácií hornej Nit-

ry, vrátane okresu Partizán-

ske * 

SEPTEMBER
Odkaz slušných Partizán-

čanov: Už nebudeme viac 

ustupovať!  Mesto Parti-

zánske spoločne s Handlo-

vou a Žiarom nad Hronom 

spustilo petíciu za prehĺbe-

nie ochrany práv slušných 

ľudí * Parašutistický rekord 

aj s Partizánčanmi * Najväč-

ší výstražný štrajk učiteľov 

* Nové Námestie pod Kostrí-

nom v Klátovej Novej Vsi ot-

voril minister vnútra * Socha 

Tomáša Baťu na novom pie-

destáli v centre mesta * Pre-

stížna cena za objavy fresiek v 

kostole na Sádku * Pokojné-

ho pochodu za práva sluš-

ných ľudí sa zúčastnilo triti-

síc občanov * 

OKTÓBER
Nové nájomné byty v Bo-

šanoch pre 33 rodín * Dve-

sto rokov kostola v Skačanoch 

a svätá omša s biskupom * Za-

sadnutie starostov  ZMOS 

Stredné Ponitrie – Ak nech-

ceme doplácať, musíme 

viac separovať * Po troch týž-

dňoch uzávierky nový cestný 

vstup do mesta vedľa Kauflan-

du * Do Partizánskeho zavítala 

dánska veľvyslankyňa * Pod-

predsedníčka NR SR Renáta 

Zmajkovičová na MsZ pre-

vzala petičné hárky * Škol-

ská konferencia okresu Parti-

zánske so žiackymi projekta-

mi * Čestný názov ZŠ Rado-

vana Kaufmana pre Základ-

nú školu na Nádražnej ulici v 

Partizánskom *

NOVEMBER
Workshop k rozpočtu

mesta - Čaká nás rok skrom-

nosti * Spomienku na udalos-

ti roku 1989 spojili organizá-

tori so slávnostným odhale-

ním pamätnej tabule obetiam 

totalitných režimov pri kos-

tole v Partizánskom * Nové 

RTG pracovisko v nemocni-

ci – Ďalší krok k ozdravné-

mu plánu * Najstaršou ob-

čiankou mesta Partizánske je 

storočná Alžbeta Kapustová * 

Pocta 17 osobnostiam mes-

ta Partizánske a Tibor Bárt-

fay čestným občanom * Ce-

loslovenský časovo neobme-

dzený štrajk učiteľov – v Bo-

šanoch a v ZŠ Veľká okružná 

bola tri dni stopercentná za-

pojenosť * 

DECEMBER
Na námestí v Partizánskom 

pribudla nová atrakcia – svie-

tiaca obria topánka * ÚPSVaR 

Partizánske o nových pro-

jektoch na vytváranie pra-

covných miest * Oslavy pol-

storočnice ZŠ vo Veľkých Bie-

liciach * Prvá unikátna výstava 

vlakovej a železničnej histórie v 

Partizánskom * Dvadsať rokov 

detského folklórneho súboru 

Fialka * 

okrese Partizánske * Skača-

ny majú vynovené centrum i 

nové bytovky za europeniaze 

* Dobrovoľný hasičský zbor v 

Kolačne oslávil 90 rokov svojho 

založenia * Nemocnica v Par-

tizánskom má nový moder-

ný centrálny príjem * Parti-

zánske si vytancovalo v zum-

be nový slovenský rekord! *
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(Dokončenie zo str. 1)

��Minulý rok sa Partizánčania 

mohli potešiť bohatej kultúr-

nej ponuke. Aké podujatia pre 

nich pripravujete tento rok?

Dramaturgický plán podujatí 

sme riešili už minulú jeseň. Ten-

to rok nám ide hlavne o kvalitu, 

nie kvantitu, a preto sme vypus-

tili niekoľko akcií, ako napr. Deň 

lásky či filmový festival Bažant 

Kinematograf. Zároveň sme sa 

rozhodli spojiť niekoľko poduja-

tí. V tomto roku nás čakajú aj os-

lavy 75. výročia založenia mes-

ta, naplánované na september.

�� Vo vašej ponuke sú aj ko-

merčné projekty. Na aké akcie 

sa môžu občania obzvlášť tešiť?

Z komerčných aktivít spo-

meniem obľúbené Radošinské 

naivné divadlo, zábavné pred-

stavenie Partička, z hudobných 

podujatí plánujeme na 1. marca 

koncert Lenky Filipovej a veľa 

ďalších, z ktorých si budú môcť 

priaznivci kultúry vybrať.

 Zhovárala sa 

 Martina Petrášová

Umelecká agentúra od 1. januára po novom

Z POLICAJNÉHO 
ZÁPISNÍKA

OTEC V CELE

Keď v piaty januárový deň 

začal 49-ročný muž z Rybian 

vulgárne nadávať svojej man-

želke, zastal sa jej 24-ročný 

syn. Agresívny muž svoj hnev 

obrátil na neho, nadával mu 

a s nožom v ruke sa vyhrážal, 

že ho zabije. Syn otca zhodil 

na sedačku a odzbrojil ho. Bá-

novskí policajti umiestnili ná-

silníka do cely predbežného 

zadržania a bol spracovaný ná-

vrh na jeho vzatie do väzby. V 

prípade dokázania viny hrozí 

mužovi z Rybian trest odňatia 

slobody na šesť mesiacov až 

tri roky.

ČIERNY ODBER

Z prečinu krádeže spácha-

ného formou spolupáchateľ-

stva obvinili 9. januára poli-

cajti z Bánoviec nad Bebravou 

dve ženy z Bánoviec. Neopráv-

neným odberom elektrickej 

energie od mája do októbra 

2012 spôsobili elektrickej spo-

ločnosti škodu vo výške 552 

eur. Za tento prečin môžu „zlo-

dejky elektriny“ dostať až dvoj-

ročný trest odňatia slobody.

 KR PZ v Trenčíne

Žiadosti o zníženie 

poplatkov do 31. januára!

Mestský úrad Partizán-

ske oznamuje občanom, 

že v zmysle novely záko-

na o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné 

stavebné odpady sa mení 

termín podania žiadosti 

o zníženie alebo odpustenie 

poplatku a žiadosti o úľavu 

z 30. apríla na 31. januára. 

Zároveň MsÚ upozorňuje 

na splnenie 30-dňovej ozna-

movacej povinnosti akých-

koľvek zmien, ktoré majú 

vplyv na zníženie alebo od-

pustenie poplatku v priebe-

hu celého zdaňovacieho ob-

dobia,  t.j.  jeden kalendárny 

rok.  V zmysle tejto novely 

sú vlastníci alebo  užívatelia 

nehnuteľností, ktorí nema-

jú v meste Partizánske trva-

lý ani prechodný pobyt, po-

vinní vznik alebo zánik po-

platkovej povinnosti ozná-

miť do 30 dní od vzniku tej-

to skutočnosti.   

Vedenie Základnej školy na Nádražnej ulici v 

Partizánskom si koncom októbra 2012 prevza-

lo z rúk prednostky Krajského školského úradu 

Ivety Kováčikovej certifikát o udelení titulu ZŠ 

Radovana Kaufmana. Dodnes názov nepoužíva, 

nakoľko si to vyžaduje ďalšie administratívne a 

právne predpisy. S novým menom by mala otvo-

riť až nový školský rok.

Podľa informácií Boženy Beníkovej z Krajského 

školského úradu v Trenčíne, škola, ktorá získa čestný 

názov, musí osloviť svojho zriaďovateľa, aby v zmys-

le §18 ods. 5, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve a zmene a do-

plnení niektorých zákonov, a požiadať Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu v sie-

ti. Až po získaní rozhodnutia z ministerstva školstva 

môže škola oficiálne používať čestný názov na všet-

kých úradných dokladoch. 

Bližšie informácie nám poskytla aj riaditeľka ZŠ 

Nádražná Alena Kaufmanová: „Škola bude čestný ná-

zov používať až od 1. septembra tohto roka. Mesto ako 

zriaďovateľ požiadalo o vyradenie školy zo siete škôl 

a následne o znovuzaradenie školy pod novým náz-

vom.“ So zmenou názvu školy sú spojené finančné 

náklady a podľa informácií riaditeľky Kaufmanovej 

dotáciu poskytlo iba mesto ako zriaďovateľ zo svojho 

rozpočtu vo výške 4 000 eur. 

Podmienky na získanie čestného názvu obsahu-

je smernica MŠ SR č. 1951/1999. Škola musí preuká-

zať dlhodobo dobré výsledky práce, okrem toho aj 

vyjadrenie mesta ako zriaďovateľa a stanovisko prí-

buzných, ktorej meno má mať škola v názve zapo-

žičané. Čestný názov je zapožičaný na dobu neur-

čitú, minister ho môže škole odňať, ak vo výchov-

no-vzdelávacom procese dlhodobo nedosahuje po-

žadované výsledky, alebo ak v dôsledku konania jej 

zamestnancov alebo žiakov bolo vážne narušené 

alebo ohrozené jej dobré meno.  (ab)

ZŠ Nádražná s novým názvom až od septembra

Ministerstvo dopravy, výstav-

by a regionálneho rozvoja SR 

vydalo rozhodnutie, ktorým po-

voľuje stavebníkovi Národnej 

diaľničnej spoločnosti výstavbu 

rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – 

Pravotice v dĺžke 10,7 km.

Rýchlostná cesta R2 bude sú-

časťou medzinárodného európ-

skeho ťahu E 572 v smere západ 

– východ, ktorý spája centrá suse-

diacich samosprávnych krajov a z 

medzinárodného hľadiska zabez-

pečuje spojenie s Českou repub-

likou. Medzinárodná doprava je v 

súčasnosti vedená po ceste I/50, 

ktorá technickými parametrami v 

niektorých úsekoch nevyhovuje 

dopravnému zaťaženiu, prechá-

dza intravilánom miest a obcí, v 

ktorých hlukom a exhalátmi zne-

hodnocuje životné prostredie a 

ohrozuje bezpečnosť obyvate-

ľov. Predmetný úsek cesty R2 Rus-

kovce - Pravotice v dĺžke 10,7 km 

bude plniť funkciu cestného ob-

chvatu mesta Bánovce nad Beb-

ravou, pričom dôjde k výraznému 

skvalitneniu dopravno-prevádz-

kových podmienok pre tranzitnú 

dopravu. Stavba má byť ukončená 

v septembri 2015.

 (www.banovce.sk)

Obchvat Bánoviec by mal byť do troch rokov

Pohasínajúcu vianočnú výzdobu vymenilo Partizánske za fašiangový biely plášť          (bab)

Evidencia psov pod kontrolou verejnosti
Chovať domáceho štvornohého miláčika je nielen radosť, ale aj  starosť 

a každý majiteľ psíka by si mal byť vedomý povinností, ktoré pre neho vy-

plývajú z legislatívy. Prvoradou je prihlásenie psa do evidencie na prísluš-

nom obecnom či mestskom úrade a uhradenie poplatkov za jeho chov. 

Odhaduje sa, že tak urobí približne polovica majiteľov. Aj z tohto dôvodu 

pristúpila v týchto dňoch samospráva mesta Partizánske k verejnej kontro-

le chovateľov psov zverejnením na webovej stránke mesta  evidencie psov 

prihlásených na chov v Partizánskom (link: www.egov.partizanske.sk). Kto-

koľvek tak získa rýchly prehľad, ktoré psy sú v evidencii mesta a sú spoplat-

nené, i keď údaj nepotvrdzuje, že daň za psa je aj skutočne uhradená. Z dô-

vodu ochrany osobných údajov nie sú zverejnené údaje o majiteľovi, ale 

iba o psovi a adrese chovu. Evidencia je operatívne aktualizovaná.

Narodili sa a zomreli v roku 2012
Na začiatku nového roku opäť prináša Tempo štatistické údaje o počte 

obyvateľov jednotlivých obcí. Z prehľadnej tabuľky sa dozviete, koľko občian-

kov sa v priebehu roka 2012 narodilo a s koľkými sme sa navždy rozlúčili.

         

 Počet  Úmrtia Celkový 

 narodených detí   počet obyvateľov 

 

PARTIZÁNSKE 182 194 23 459

BOŠANY 29 31 4 151

BRODZANY 5 10 799

HRADIŠTE 8 18 1 019

CHYNORANY 25 33 2 724

JEŠKOVA VES 1 5 496

KLÁTOVA NOVÁ VES 7 17 1 597

KOLAČNO 8 16 858

KRÁSNO 4 5 530

LIVINA 1  1 108

LIVINSKÉ OPATOVCE 3 4 242

MALÉ KRŠTEŇANY 5 4 534

MALÉ UHERCE 3 5 707

NADLICE 5 8 630

NEDANOVCE 2 6 626

OSTRATICE 5 3 836

PAŽIŤ 1 6 406

SKAČANY 12 15 1 311

TURČIANKY 2 2 156

VEĽKÉ KRŠTEŇANY 5 9 620

VEĽKÉ UHERCE 23 28 2 016

VEĽKÝ KLÍŽ 8  9 907

ŽABOKREKY NAD NITROU 18 22 1 651

SPOLU 362 451 46 383

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy sa v okrese narodilo  

spolu 384 detí, je pokles prírastku narodením o 12. Úmrtnosť je nižšia 

o 15 občanov, keď v priebehu roka 2011 zomrelo v rámci celého okre-

su 466 obyvateľov. Na začiatku nového roku 2013 žije v okrese 46 383 

obyvateľov, pred rokom to bolo 46 516. Pod ďalší pokles počtu obyva-

teľov sa znovu podpísala aj migrácia občanov. (bab)

Šípok bez vody
Murphyho zákon – Čo sa môže pokaziť, sa pokazí, platí aj na Vianoce. Po-

rucha na výtlakovom čerpadle spôsobila, že niekoľko desiatok domácností 

z horných poschodí činžiakov na Horskej ulici sídliska Šípok v Partizánskom 

zostalo 24. decembra na celý poldeň bez vody. Aby sa podobná nepríjemná 

situácia neopakovala, inicioval primátor Jozef Božik hneď po sviatkoch spo-

ločné rokovanie zástupcov mesta a zainteresovaných organizácií – Staveb-

ného bytového družstva a Správy majetku mesta s predstaviteľmi Západo-

slovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepného závodu Topoľčany. O jeho 

výsledku budeme informovať v budúcom vydaní Tempa. 

(Dokončenie zo str. 1)

Keďže hostiteľom mestského plesu bol aj tento rok primátor Jozef Božik, 

uviedol do tanečnej sály spolu s čestnou predsedníčkou plesového výboru 

Katarínou Božikovou každého prítomného hosťa. Dámy obdaroval hostiteľ 

kráľovnou kvetov a zároveň symbolom krásy, červenou šípovou ružou. 

Oficiálne sa ples začal až vtedy, keď sa prítomným prihovoril moderátor 

večera Lukáš Števík: „Vzadu na hlave máme každý taký gombík a ten sa dá 

prepínať z režimu práca na zábavu. Tak si ho teraz všetci povinne prepnite na 

to druhé, pretože ste sa sem prišli zabaviť, zatancovať si a vychutnať si dobré 

jedlo. “ Vzápätí sa po jeho pravici objavil primátor Jozef Božik, ktorý sláv-

nostným príhovorom a úderom na gong otvoril ples. V tej chvíli sa na par-

kete objavili tanečníci z klubu Dovetan, ktorí sa blysli najskôr štandardnými 

choreografiami, neskôr predstavili hosťom aj odvážnejšie latinsko-americké 

tance. Mladé páry navnadili prítomných na tú správnu tanečnú nôtu, a tak 

sa už zakrátko v rytme hudobnej skupiny Systém a hitov DJ Jozefa Cifru zvŕ-

tala nejeden tancachtivý hosť. Parket sa zaplnil pôvabnými róbami krásnych 

dám, ktoré sem v ten večer zavítali spoločne so svojimi partnermi.

S dobrou náladou ubieha čas naozaj rýchlejšie a aj slávnostný večer sa 

čoskoro prehupol do svojej polovice. Tombolu, plnú zaujímavých cien, si 

po polnoci pochvaľovali najmä šťastlivci, ktorým sa ušlo výhry víkendové-

ho pobytu, kávovaru či ďalších atraktívnych zaujímavostí. Na čo však všet-

ci hostia netrpezlivo čakali, prišlo na rad až po rozdaní tombolových cien. 

Vytúžené vystúpenie jedného z najznámejších slovenských spevákov bolo 

tým najkrajším vyvrcholením plesu. Robo Opatovský si svojím prirodzeným 

prejavom podmanil záujem všetkých hostí, s ktorými sa v tanečnom kole 

zabavil na svoje obľúbené piesne. Z každého rožku trošku - zopár poma-

lých romantických tónov, ale aj chytľavé hity si pripravil pre publikum, ktoré 

si jeho vystúpenie náramne vychutnávalo. Zrejme aj to povzbudilo spevá-

ka k vyhláseniu, že návštevu Partizánskeho si opäť rád zopakuje. Veselá at-

mosféra, aká dobrému bálu prináleží, neopustila hostí ani po spevákovom 

odchode. Práve naopak, poctivú plesovú náladu si prítomní udržiavali ešte 

dlho potom, v tanečných kolách sa zabávali až do skorých ranných hodín.

 Text: Martina Petrášová

 Foto: Stanislav Bajer, ma

Fašiangovú sezónu 2013 otvoril Mestský ples v Partizánskom!
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Kontroly a prevencia
MsP vykonala v poslednom mesiaci minulého roka 538 preventív-

nych kontrol verejného poriadku. Zabezpečila verejný poriadok a do-

pravnú situáciu počas konania všetkých akcií usporiadaných na území 

mesta (športové zápasy, akcie pre deti a dospelých na námestí – zápa-

sy v basketbale, hádzanej, hokeji, vianočné trhy, diskotéky, koncerty, 

sv. omše, koncoročné oslavy…) Vo väčšej miere vykonávala pešie kon-

troly zamerané na centrum z dôvodu zgrupovania sa väčšieho poč-

tu mladých ľudí a Rómov na námestí, na osoby bez prístrešia, chráni-

la verejné priestranstvo pred znečistením, kontrolovala inkriminované 

miesta (ochrana vianočnej výzdoby, kontrola škôl, predškolských za-

riadení, detských ihrísk, parkov, cintorínov, prevádzok). Z verejného 

priestranstva a zo spoločných priestorov domov vykázala 35 le-

žiacich osôb v prevažnej miere pod vplyvom alkoholu. MsP opa-

kovane kontrolovala plot medzi Nábrežnou a Komenského ulicou, 

oznámeniami od rómskych občanov o jeho poškodzovaní nezalože-

nými na pravde došlo k zneužívaniu tiesňovej linky č. 159 už v predoš-

lom mesiaci (MsP má od decembra k dispozícii  zariadenie na záznam 

hovorov). Z bezpečnostných dôvodov mestskí policajti asistovali pri 

vyplácaní sociálnych dávok v budove MsÚ, pri prevážaní unimobun-

ky z Nábrežnej ulice a pri preberaní osobných vecí. Na základe žiadosti 

lekárov pomohli pri pátraní po pacientke, ktorá ušla z nemocnice po 

chirurgickom zákroku, ale aj pri zvládnutí psychicky chorých či agresív-

nych pacientov pod vplyvom alkoholu. MsP spolupracovala s TSM pri 

zistení majiteľov motorových vozidiel tvoriacich prekážky pred vstup-

mi do budov, pri vyprázdňovaní nádob na smeti, či pri odhŕňaní sne-

hu. Taktiež upozorňovala kompetentných na základe viacerých sťaž-

ností obyvateľov sídliska Šípok na zľadovatený stav vozoviek a chod-

níkov, preverovala podozrivých a podozrivé situácie, pri ktorých moh-

lo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života či majetkovej ujme. Hliadky mest-

skej polície preverili pohyb podozrivých osôb v nočných hodinách v 

byte, v ktorom sa majiteľ dlhšiu dobu nezdržiaval, pohyb cudzích osôb 

v domoch, ktoré ponúkali výhody s novými službami. Odviezli domov 

muža nájdeného v pyžame pri obchodnej prevádzke a 19-ročnú diev-

činu silne pod vplyvom alkoholu sediacu pri ceste. Preverili situáciu po 

hádke v rodine z dôvodu strachu a obáv, ale aj tri oznámenia o poku-

se o samovraždu i oznámenia upozorňujúce na použitie zábavnej py-

rotechniky. Hliadky mestskej polície spolupracovali s hasičským a zá-

chranárskym zborom pri preverovaní situácie  v dome na Komenského 

ulici, odkiaľ sa šíril zápach a pri vynášaní obyvateľov z horiaceho domu 

na Októbrovej ulici. Hliadky MsP zadržali v nočných hodinách na želez-

ničnej stanici štyroch maloletých, ktorí ušli z detského domova a pát-

rali po nezvestnej osobe z domova dôchodcov. Okamžité zákroky hlia-

dok, aj vďaka kamerovému systému, eliminovali protizákonnú činnosť 

mladých ľudí, vstupujúcich do ozdobnej topánky na námestí a poten-

ciálnych páchateľov v čase konania vianočných trhov. Pomocou pultu 

centrálnej ochrany MsP zabezpečila 37 objektov i bezpečnosť detí na 

troch priechodoch pri základných školách. 

Verejný poriadok
MsP na základe oznámení od občanov a vlastnou činnosťou pre-

verila 57 prípadov týkajúcich sa protizákonnej činnosti proti verej-

nému poriadku, riešila 45 priestupkov. 

Vstúpila taktiež do 19-tich situácií týkajúcich sa občianskeho spo-

lunažívania, kde riešila 15 priestupkov. Verejná zeleň bola v decem-

bri poškodená dvakrát, založené boli dve nelegálne skládky odpa-

du, verejné priestranstvo občania znečistili v štyroch prípadoch.

 

Túlavé zvieratá
Mestskí policajti na základe oznámení preverili a vlastnou činnosťou 

zistili 19 prípadov týkajúcich sa zvierat, vyriešili 14 priestupkov, odchy-

tili 5 túlavých psov, do útulku umiestnili 6 psov, jedného vrátili majite-

ľovi. Na líšku pohybujúcu sa v mestskej časti Šimonovany upozornili 

poľovníka, ktorý zabezpečil jej odstránenie z verejného priestranstva.

Dopravné priestupky
Vzhľadom na vianočné obdobie MsP riešila priestupky v bloko-

vom konaní len v závažnejších prípadoch. Počas vykonávania kon-

trol spozorovala hliadka vozidlo idúce do protismeru, ktoré spôso-

bilo takmer dopravnú nehodu. Za priestupok uložila vodičovi, kto-

rého dostihla, blokovú pokutu vo výške 50 €. Ďalej vyriešila 30 prie-

stupkov, uložila 8 blokových pokút vo výške 160 € a vykonala 10 

dopravných akcií.

Priestupky proti majetku
Predavačka obchodného zariadenia prichytila pri krádeži zlode-

ja, o ktorom MsP lustráciou zistila, že voči nemu prebieha trestné 

stíhanie za majetkové delikty, a predviedla ho na oddelenie štátnej 

polície. V priebehu hodnotiaceho obdobia došlo podľa záznamov 

MsP k dvom krádežiam v obchodných prevádzkach, v druhom prí-

pade bola uložená bloková pokuta vo výške 30 €. Prípady týkajúce 

sa trestnej činnosti – vlámanie sa do motorového vozidla taxislužby 

a poškodenie chatiek, prevzala štátna polícia. 

Iná činnosť MsP
Mestská polícia vybavila v decembri 33 písomných žiadostí o do-

ručenie listových zásielok a o prešetrenie pobytu adresátov. Ozna-

movaním priestupkov, evidenciou a riešením priestupkov, preve-

rovaním, predvolávaním podozrivých osôb vo veci prejednávania 

priestupkov, vypočúvaním svedkov, spisovaním úradných zázna-

mov, odosielaním informácií o priestupkoch do centrálnej eviden-

cie a vymáhaním nezaplatených blokových pokút sa zaoberal vý-

lučne referent priestupkov. Pri riešení priestupkov, pri pátraní po 

osobách dopúšťajúcich sa priestupkovej či trestnej činnosti spolu-

pracovala MsP s obvodným oddelením PZ.

Vypracovala: Mária Rapková, referentka

December a Mestská polícia v Partizánskom

Peter Latečka, ka-
det mestskej polície

Môj názor na danú 

problematiku je veľ-

mi jednoznačný, pre-

tože si myslím, že sú 

ľudia, ktorí si zaslúžia, 

aby im bola udelená 

amnestia alebo iné 

typy zníženia trestov. Zaslúžili sa o to svojím 

správaním, či už v cele ako zadržaní, alebo 

slúžili zložkám, pri ktorých pomáhali obča-

nom tejto republiky, vedú usporiadaný ro-

dinný život a možné zaváhanie v podobe 

trestnej činnosti je často nepriamo posu-

dzované vo vymeraní trestov. Samozrejme, 

musia podliehať podmienkam súvisiacich s 

možným znížením či odpustením trestu. 

Monika Rigová, 
študentka VŠ

Každý si zaslúži dru-

hú šancu. Ale... Vždy 

je tam to ale a správ-

ne to bude najmä vte-

dy, ak sa ten človek 

dostal do väzenia po-

chybením súdu alebo 

vinou niekoho iného. Správne a efektívne 

*ANKETA * ANKETA* ANKETA * ANKETA *

Je správne odpúšťať 
tresty odsúdeným?

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vyhlásil 2. januára 2013 pri príle-

žitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky amnestiu. Pre jeho dob-

rosrdečné gesto sa slobody dočkalo niekoľko stoviek ľudí, ktorí sedeli za múrmi väz-

níc, ale aj tí, čo na výkon trestu ešte nestihli nastúpiť. Podmienkou udelenia amnes-

tie bol trest nižší ako osemnásť mesiacov vo väznici s minimálnym stupňom stráže-

nia. Na slobodu sa tak dostali ľudia, ktorí spáchali napríklad krádež, alebo spreneve-

ru. Podľa rozhodnutia prezidenta ostávajú za mrežami tí, ktorí spôsobili smrť, ťažké 

ublíženie na zdraví, škodu veľkého rozsahu, zanedbávali povinnú výživu, ohrozovali 

mravnú výchovu mladistvých alebo tí, ktorí podávali alkohol neplnoletým a šírili to-

xikomániu. Prísnejšie podmienky neplatili pre ľudí starších ako 65 rokov, nevylieči-

teľne chorých, tehotné ženy a osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi. Amnesti-

ou na Slovensku sa zbavilo nálepky odsúdený približne 1200 ľudí, zatiaľ čo v sused-

ných Čechách bol prezident Václav Klaus pri určovaní podmienok oveľa miernejší a 

na slobodu sa ich tak dostalo niekoľkonásobne viac...

Či bola amnestia vo väčšine prípadov správna a aké bude mať následky, žiaľ, uká-

že až čas. Isté však je, že preplnenosť slovenských väzníc sa znížila zo 108 % na 99 %. 

Kde však máme záruku, že dotyčný svoju chybu nezopakuje, alebo nebodaj nespraví 

ešte niečo horšie?

Nás zaujímalo, aký názor na amnestiu majú naši čitatelia.

ANKETOVÁ OTÁZKA: Myslíte si, že je správne odpúšťať tresty odsúdeným? 

to bude aj vtedy, keď osoba prepustená na 

slobodu začne žiť slušný a usporiadaný ži-

vot, bez toho, aby sa vrátila späť do svojej 

minulosti, ktorá ju priviedla práve za mreže. 

Takže treba veľmi dobre zvážiť, komu od-

pustíme trest, aby to bolo správne.

Štefan Bilík, au-
ditor 

Amnestia je jednou 

z právomocí prezi-

denta SR a jej použitie 

v súvislosti s 20. vý-

ročím vzniku samos-

tatnej SR v rozsahu, 

v akom ju zvolil prezident a berúc do úva-

hy preplnenosť slovenských väzníc, nevní-

mam negatívne.

Karol Nógli, za-
mestnaný v zahra-
ničí

Podľa môjho názo-

ru nie je v žiadnom 

prípade správne od-

púšťať tresty odsú-

deným, ktorí spáchali 

napr. násilné a ekono-

mické trestné činy. Ale tresty a podmienky 

za konzumáciu nelegálnych látok by som 

odpustil. V žiadnom prípade by som am-

nestiu nedal tým, čo 

toxikomániu šírili!

Ľudmila Hodoš-
ková, všeobecná le-
kárka

Myslím si, že rozsah 

trestov, na ktoré sa 

vzťahovala amnestia, 

bol správny, aj keď na druhej strane si kla-

diem otázku, či sa opätovne nezvýši krimi-

nalita v SR. Veď niektorí už pár hodín po pre-

pustení kradli, vyhrážali sa svojim blízkym... 

Osobne by som trest nikdy neodpustila re-

cidivistom. Amnestiu by som však dala všet-

kým odsúdeným, ktorí trestný čin spôsobili 

neúmyselne, napr. pri 

autonehode... 

Eva Matulayová, 
profesorka VŠ

V zásade a vo vše-

obecnosti je odpúš-

ťanie správnou vecou 

- osobitne pre kresťa-

na. Na druhej strane v súvislosti s amnestiami 

(osobitne prezidentov - viď posledná amnestia 

prezidenta Klausa) je to nesystémové riešenie - 

nesystémový prvok práva, ktorý uprednostňu-

je niektorých trestaných na úkor iných tresta-

ných. Nehovoriac o tom, že ohrozuje občanov, 

ktorí sa v určitom percente prípadov stávajú 

novými obeťami amnestiou oslobodených.

Na skracovanie trestov odsúdených je v na-

šom právnom systéme právny - všeobecne 

záväzný postup, ktorý na tieto potreby stačí.

Prezidentské amnestie považujem za relikt sta-

rovekých tyranov, či novovekých vládcov, ktorí 

sa týmto spôsobom hrajú na Boha, ktorý môže 

odpustiť, ak to uzná za vhodné a má k tomu 

svoje dôvody - napríklad koniec funkčného 

obdobia, respektíve stavanie si pomníkov na 

záver svojej politickej kariéry, nehovoriac aj 

o možnosti zvyšovania popularity politickej 

strany, z lona ktorej daný prezident vyšiel.

Najväčšiu amnestiu v našich dejinách 

sme zažili 1. januára v roku 1990. Vtedaj-

ší prezident Československej republiky 

Václav Havel prepustil na slobodu okolo 

23 tisíc väzňov, čo bolo asi 80 % odsúde-

ných. Zo slovenských väzníc vtedy vyšlo 

na slobodu približne 8 000 ľudí.

 Pripravila Martina Vavrová

Výstava k 75. výročiu Partizánskeho

Poznaj svoje mesto
V tomto roku si mesto Partizánske pripomína 75. výročie 

svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila Súkromná ume-

lecká škola Ateliér Janco Veľké Bielice na tému Mesto, v kto-

rom žijem, výstavu výtvarných prác detí a fotografií. Výstavu 

si môžete pozrieť od 22. do 31. januára vo výstavnej sieni 

Domu kultúry každý pracovný deň od 9. do 16. hodiny, vstup 

je voľný. 

Panoramatické kino
15. a 16. januára – utorok a streda o 

19.30 h - MAJSTER

17. až 21. januára – štvrtok až v ponde-

lok o 19.30 h – DIVOKÝ DJANGO

SPY club
18. januára – FLIRT NOW!

19. januára – RETRO OLDIES

Infinity club
18. januára – FRIDAY MUSIC EMOTION

19. januára – INFINITY NIGHT s PATRI-

KOM GLUCHOWSKÍM

Program kina a klubov 

v Partizánskom

Myšlienka na tento týždeň
V decembri schválili rozpočet. Na obmedzovanie chudo-

by ani cent. Hoci sú potrebné miliardy korún. Osvietení sta-

rostovia obcí poznajú recept na chudobu - a tým aj na róm-

sky problém – už dávno: práca, bývanie, vzdelávanie a vý-

chova... Počet ľudí v provizóriách či pod holým nebom stá-

le rastie. Sociálnych bytov potrebujeme desaťtisíce. Len sto-

päťdesiat iluzionistov v parlamente už desaťročia očakáva, 

že sociálne odkázaní, dlhodobo nezamestnaní, pracovníci 

s minimálnou mzdou, mladé rodiny či chudobní na akýkoľ-

vek spôsob si našetria na byt v cenovej úrovni európskych 

vyspelých krajín. Paradoxom je, že súkromní podnikatelia 

úspešne požadujú štátne dotácie a daňové úľavy... Len tí naj-

chudobnejší si majú pomôcť s bývaním sami. Napriek tomu, 

že ceny pozemkov a bytov závratne stúpli. Prevažná väčšina 

obyvateľov býva v bytoch a domoch postavených kedysi s 

pomocou štátu, ale nedostatočná pomoc štátu dnešným ne-

bývajúcim nikoho netrápi...

 VLADIMÍR ONDRUŠ, bývalý podpredseda vlády SR

 (SME 8/2013)

Blahoželáme
V budúcich dňoch oslávia 

meniny Dobroslav, Kristína, 

Nataša, Bohdana, Drahomí-

ra, Mário, Sára, Dalibor, Se-

bastián a Vincent.

Aj v tomto roku môžu rubri-

ku Blahoželáme bezplatne vy-

užiť organizácie tretieho sek-

tora na gratulácie svojim čle-

nom – jubilantom. 
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Hvezdáreň pozýva 
na výstavu o výskume vesmíru

Počas celého januára si v priestoroch Hvezdárne v Partizán-

skom môžete pozrieť výstavu, ktorá približuje polstoročnú cestu 

človeka do vesmíru. Organizovaným skupinám hvezdáreň ponú-

ka videoprojekciu z kozmonautiky a pozorovanie slnečnej sústa-

vy. Rok 2013 pripravil pre záujemcov o vesmír mnoho astrono-

mických úkazov. A vy si ich môžete už na začiatku roka virtuálne 

sprítomniť práve počítačovou technikou vo hvezdárni. 

V Skačanoch sa už stalo tradíciou, že vo vianočnom období sa ko-

leduje – ohlasuje sa radostná zvesť o narodení Ježiška v rámci Dob-

rej noviny. A nebolo tomu inak ani počas týchto Vianoc. Tridsať ko-

ledníkov rozdelených do štyroch skupiniek pod vedením siedmich 

dospelých navštívilo prihlásené rodiny a s radosťou im zaspievalo 

koledy a zavinšovalo. Pri kostole urobili posledné úpravy, aby sa krá-

li, pastieri a anjeli mohli pustiť do koledovania. Vytrvalo ich sprevá-

dzal dážď, a o to väčšie a úprimnejšie poďakovanie patrí všetkým 

koledníkom, ktorí v rodinách vyzbierali sumu 945 eur.

 V. Horniaková

Koledníci Dobrej noviny

Sviatky bezdomovcov 
v zariadení OÁZA

Už sedem rokov môžu bezdomovci mesta Partizánske tráviť sviatky 

v Oáze. Z celkovej kapacity 20-miestneho mestského zariadenia patrí 

dvanásť útulku a osem miest zariadeniu núdzového bývania, kde sú 

prechodne ubytované matky s deťmi a tiež týrané ženy. Ani posledné 

sviatky tomu nebolo inak a zariadenie bolo obsadené do posledného 

miesta, ba dokonca záujem o ubytovanie prevyšoval kapacitu. V tých-

to chladných mrazivých dňoch sa uvažuje o možnosti prístelku, aby 

mohli prežiť v teple ďalší ľudia bez domova.

K slávnostne prestretému štedrovečernému stolu zasadli spoloč-

ne všetci obyvatelia zariadenia, ba dokonca aj jeden osamelý bývalý 

klient, ktorý každoročne príde poprosiť, aby mohol povečerať „medzi 

svojimi“. - A tak nás sedelo tento rok okolo stola 21, informovala re-

dakciu vedúca Eva Piterková. Vianočnú výzdobu si pripravili obyvatelia 

spolu so zamestnancami zariadenia, nechýbal ani vianočný stromček. 

Tradičné štedrovečerné menu nachystali dobrovoľníci, po večeri do-

stali všetci obyvatelia darčeky. Milé bolo konštatovanie jednej obyva-

teľky so slzami v očiach – SME TU AKO JEDNA VEĽKÁ RODINA! (p)

Prežili krásne Vianoce
Čas vianočný sa pre klientov Centra sociálnych služieb na Škultéty-

ho ulici v Partizánskom začal príchodom Mikuláša s darčekmi a prog-

ramom v podaní stredoškolákov z obchodnej akadémie. Na Štedrý 

večer pripravili program koledníci speváckeho zboru Základnej ume-

leckej školy, slávnostnej večere sa zúčastnili primátor Jozef Božik, po-

slankyňa NR SR Mária Janíková a predsedníčka sociálnej komisie MsZ 

Mária Hazuchová. Po ich príhovoroch a večeri prišiel čas aj na odo-

vzdania darčekov riaditeľom zariadenia Štefanom Jamborom. Štefan-

skú zábavu obohatili v 

centre svojím vystúpe-

ním členovia folklór-

neho súboru Oslianka, 

vstup do nového roka 

na Troch kráľov deti 

súboru Husiarik a spe-

vácky zbor dospelých 

z Brodzian.

Všetkým hosťom 

patrí veľká vďaka za 

krásne prežité Viano-

ce. Odmenou pre pra-

covníkov centra bola 

dobrá nálada, poho-

da a úsmev na tvárach 

klientov.     (šj)

So želaním všetkého dobrého a s nádejou, že rok 2013 bude lep-

ší ako ten minulý, privítal starosta Ladislav Struhár občanov Ska-

čian 6. januára 2013 v kultúrnom dome. Vyslovil želanie, aby osud 

Skačian nebol nikomu ľahostajný, aby sa v obci aj hostia cítili vždy 

dobre. Nakoniec poprial všetkým spoluobčanom zdravie, pohodu 

a dobré medziľudské vzťahy. Po slávnostnom prípitku si viac ako 

150 hostí – nielen zo Skačian, posedelo pri rezkých tónoch dycho-

vej hudby Hradištskej kapely a jej spevákmi. Sem-tam sa spevom 

pridali aj prítomní hostia a našlo sa aj pár tanečníkov. K dobrej ná-

lade prispel ľudový rozprávač strýco Lajoš a pohostenie, o ktoré sa 

postarali členovia komisie kultúry.

 Text a foto: Janka Bližniaková

Novoročný prípitok v Skačanoch

Začal sa rok 2013, ktorý Európska komisia nazvala Európskym 

rokom občanov. Prichádza v zásadnom okamihu európskej in-

tegrácie: v roku 2013 si pripomenieme 20. výročie občianstva EÚ, 

ktoré sa zaviedlo Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, a rok 2013 

je posledným rokom pred ďalšími voľbami do Európskeho parla-

mentu.

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, 

ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ 

majú ďalšie práva ako občania EÚ. Práv, ktoré vyplývajú z európ-

skeho občianstva, je mnoho, ale ľudia si ich nie vždy uvedomu-

jú. Cieľom Európskeho roka občanov je ľuďom tieto práva vy-

svetliť a zabezpečiť, aby si ich boli vedomí a nič im nebráni-

lo v ich uplatňovaní. Pri príležitosti Európskeho roka občanov 

v roku 2013 sa v celej EÚ budú organizovať rôzne akcie, konfe-

rencie a semináre, a to na európskej, vnútroštátnej, regionálnej 

alebo miestnej úrovni. Komisia tento rok viac zviditeľní viacjazyč-

né webové portály „Europe Direct“ a „Your Europe“, ktoré pred-

stavujú kľúčové prvky súhrnného informačného systému o prá-

vach občanov Únie, a bude viac propagovať nástroje na riešenie 

problémov (napr. sieť SOLVIT) tak, aby mohli občania Únie lepšie 

využívať a chrániť svoje práva. Viac informácií o Európskom roku 

občanov nájdete na http://europa.eu/citizens-1013.

Rok 2013 – Európsky rok občanov

Sviatočné dni, chudob-

né na snehovú nádielku, 

ale bohaté na stretávanie 

sa ľudí, zavŕšil v Partizán-

skom Trojkráľový koncert 

v Kostole sv. Tomáša apoš-

tola na sídlisku Šípok. V 

akom radostnom očakáva-

ní a pokore kráčali obyva-

telia do chrámu medzi sne-

hovými vločkami, v rovna-

kej radosti a pokore strá-

vili hodinku v spoločnosti 

mladých ľudí zo spevokolu 

Zo srdca. Pod dirigentskou taktovkou hudobníčky Lenky Ďurinovej 

rozdával zbor spolu s mladými muzikantmi z miestneho pastoračné-

ho centra blahodarné tóny piesní a slova. Čaro Vianoc, posolstvo o 

narodení Spasiteľa, ale aj celkom obyčajné ľudské slová o šírení dob-

ra a lásky. Koncert ukončila pieseň piesní Tichá noc, kedy v kosto-

le žiarili len vyzdobené vianočné stromčeky a betlehem. S kyticou 

poďakoval dirigentke Lenke Miroslav Perniš a poslucháči vyjadrili 

svoju vďaku a obdiv vrelým potleskom v stoji.  (bab)

Trojkráľový koncert zo srdca

Už po siedmykrát sa 

Dom kultúry v Bošanoch 

na sviatok Troch kráľov 

zaplnil občanmi obce, 

ktorí prišli na spoločen-

sko-hudobný program 

pri príležitosti privítania 

nového roku. Na začiat-

ku starosta Pavol Štros 

v slávnostnom prího-

vore zhodnotil uplynu-

lý rok 2012. Pripomenul, 

že najvýznamnejšou ak-

tivitou bolo dokončenie 

a odovzdanie do užíva-

nia 33 nájomných bytov, 

zorganizovanie mno-

hých kultúrno-spoločen-

ských podujatí, činnosť 

spoločenských organizá-

cií, atď. Samozrejme, že 

nechýbal ani plán akti-

vít v tomto roku, tak ako 

je zakotvený v schvále-

nom programovom roz-

počte obce na roky 2013 

– 2015. Vyslovil presved-

Bošanci vítali rok s Nedanovčiankou
čenie, že aj keď rok pred 

nami bude z finančné-

ho hľadiska veľmi ťaž-

ký, predstavitelia sa-

mosprávy vyvinú maxi-

málne úsilie na plnenie 

svojich zámerov podľa 

daných možností. Po-

prial občanom veľa 

zdravia, všetko najlep-

šie do nového roku. Po-

tom už pódium patrilo 

dychovej hudbe Neda-

novčianke, ktorá prí-

tomným na úvod zah-

rala zmes vianočných 

kolied i skladbu Ten 

bošiansky kostolíček od 

Bošancov bratov Jozefa 

a Emila Halmu a pokra-

čovala pestrou kolek-

ciou príjemných me-

lódií. Po hudobnom 

programe čakal vo ves-

tibule na všetkých sláv-

nostný prípitok a ob-

čerstvenie. (r)
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teľ školy vedel mená všetkých štu-
dentov. Bola som v škole asi me-
siac a keď ma stretol na chodbe, 
pozdravil ma menom. Cítila som 
sa výnimočne. Aj predtým, než 
som prišla do USA, mi písal na 
Facebooku, že sa na mňa ako na 
novú študentku v škole veľmi te-
šia. Páčilo sa mi, že riaditeľ mal 
kladný vzťah k rôznym poduja-
tiam, súťažiam a celkovo k štu-
dentom, ktorí sa zapájali do re-
prezentácie školy. Chodil ich ma-
sovo povzbudzovať, vždy sedel v 
prvom rade a s úsmevom ich pod-
poroval. Každé ráno sa po prísa-
he prihovoril všetkým študentom 
a poďakoval im za ich snahu a 
dobré výsledky. 

Ako si trávila svoj voľný 
čas?

Hneď v septembri som sa pri-
hlásila do školského tanečného 
tímu, vystupovali sme aj na rôz-
nych zápasoch. Druhý polrok som 
sa angažovala v muzikáli, kde som 
trávila celé popoludnia. Absolvo-
vali sme okolo sedem predstavení 
a vždy tam bolo veľa ľudí. Dosta-
li sme sa aj na okresnú súťaž, kde 
sme skončili na treťom mieste. 

Ako si vychádzala s hos-
ťovskou rodinou?

Mali sme skvelé vzťahy, všetko 
sme si hovorili a dosť sa o mňa 
zaujímali. Preto som sa tam cítila 
ako doma, skrátka prijali ma ako 
členku rodiny. Vzali ma na výlet 
do Washingtonu, bola som s nimi 
v štáte New York, ale aj v Južnej 
Karolíne. 

Ak by si sa mala rozhod-
núť ešte raz, zopakovala by 

si to?
Hoci musím teraz opakovať 

ročník, neľutujem, stálo mi to za 
to. Bola to skvelá skúsenosť či už 
kvôli angličtine, alebo kvôli tomu, 
že som žila desať mesiacov odlú-
čená od rodičov... Odporúčam to 
všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť 
v angličtine a zažiť niečo nové.

z toho práveže veľa zapamätala. 
Možno práve preto, že sme to do-
okola omieľali. Testy boli síce jed-
noduchšie, väčšinou na možnos-
ti (A, B, C, D). Na angličtine sme 
nepreberali gramatiku, skôr sme 
písali slohy, alebo sme preberali 
význam ťažších slov, konverzova-
li sme. Čo mne osobne veľmi po-
mohlo, bola prezentácia projektov 
v angličtine pred celou triedou. 
Vyhovovalo mi to, že vyučovanie 
sa zakladalo viac na báze praxe 
ako teórie.

Keby si mala tú možnosť, 
čo by si odtiaľ preniesla do 

slovenského školstva? 
Viac projektov a prezentácií, 

menej domácich úloh. Väčšinou 
sme projekt začali robiť na hodi-
ne a doma sme ho len dokončili. 
Páčilo sa mi aj testovanie formou 
možností, rôzne súťaže typu - po-
vedzte svoj názor a potom si ho 
odôvodnite. Panovala tam väčšia 
sloboda, povedali sme, čo sme si 
mysleli. Brala by som aj viac sku-
pinových cvičení, zameraných na 
rozvíjanie spolupráce, nie indivi-
duálnych činností.

Čo ti naopak v škole vôbec 
nevyhovovalo?

Škola sa mi vo všeobecnosti 
viac páčila. Nevyhovovali mi len 
päťminútové prestávky. Nieke-
dy sa totiž nedalo stihnúť prejsť z 
jednej učebne do druhej. Nestíhali 
sme ísť ani na toaletu a na niekto-
rých hodinách nám za to sťahovali 
body. Mínusom boli aj únavné 90 
minút trvajúce hodiny.

Stretla si sa v USA s niečím, 
čo ťa zaskočilo?

Zarazilo ma, že študenti každé 
ráno pred vyučovaním sa posta-
via tvárou k vlajke a prisahajú jej 
vernosť. Nasleduje minúta ticha 
za všetkých vojakov a tých, čo 
bojovali. Je to prejav patriotiz-
mu. Samozrejme, vlajky visia vša-
de na domoch, v učebniach... Prí-
jemne ma prekvapilo to, že riadi-

takých predmetov ako varenie, po-
silňovanie či móda.

V čom sa tamojší školský sys-
tém odlišuje od toho nášho?

Američania majú základnú ško-
lu akoby spojenú so strednou. Im 
sa stredná škola začína deviatym 
ročníkom a končí dvanástym, ma-
turitným. Každé tri týždne dostá-
vajú študenti výsledky na malých 
kartičkách v percentách a tie mu-
sia dať podpísať rodičom. Okrem 
toho sa každých šesť týždňov zapi-
sujú oficiálne výsledky a z nich sa 
robí finálna známka na konci pol-
roka. Nedostali sme ani polročné 
vysvedčenie, ale v závere roka nám 
dali výpis všetkých ôsmich predme-
tov (štyri za jeden polrok, štyri za 
druhý). Mám pocit, že naše gymná-
zium je pre nich ako vysoká škola 
(smiech), to sa nedá porovnať. Po-
zerala som si napr. matematiku, 
ktorú sa učia americkí maturanti a 
my sme to na Slovensku preberali 
už v prvom ročníku. Majú skrátka 
inak rozložené osnovy. Napr. naša 
biológia sa u nich delí na viacero 
predmetov - zvieratá, rastliny, ana-

tómia, teda všetko 
zvlášť. 

Ako si zvlá-
dala absol-

vovanie jednotli-
vých predmetov?

Väčšinou sa to 
dalo zvládnuť na 
áčka, teda na jed-
notky. Kredity sme 
totiž dostávali aj 
za to, že sme do-
niesli podpísané 
kartičky so znám-
kami. Hodnotili sa 
maličkosti - urobe-
ná domáca úloha, 
napísané poznám-
ky na hodine. Ale, 
samozrejme, písa-
vali sme aj testy a 
robili veľmi veľa 
prezentácií.

Čo ťa na 
americkom 

vyučovaní najviac 
zaujalo?

Decká si viac 
užívajú strednú školu, navštevujú 
rôzne krúžky, zapájajú sa do via-
cerých aktivít. Napr. majú také kri-
térium, že športovci reprezentujú 
školu a nesmú mať horšie známky 
ako béčka. Sú prinútení, aby sa uči-
li. Príde mi to však niekedy, akoby 
sa pedagógovia s deťmi hrali, napr. 
pred testom im dávajú otázky so 
správnymi odpoveďami, aby si ich 
naštudovali a žiaci už prídu len na-
písať test.

Z gymnázia si zvyknutá na 
iné kvantá učiva a ťažšie 

testy. Dala ti niečo táto „odľahče-
ná“ forma učenia?

Ono sa to nezdá, ale ja som si 

(1 semester), ale-
bo aj celý školský 
rok. Agentúra mu 

musí nájsť ubytova-
nie v hosťovskej ro-

dine a školu. Ja som 
bola v USA od 16. au-

gusta 2011 do 21. júna 
2012. Mala som možnosť 
zvoliť si štyri skupiny štá-
tov, kde som chcela bývať, 
a agentúra mi nakoniec 
pridelila mesto Waxhaw v 
Severnej Karolíne, veľké 

približne ako Partizánske.

Plánovala si to už dva roky 
dopredu, nezmenila si počas 

tej doby názor?
Vybavovala som to síce dosť sko-

ro, ale tešila som sa. Bála som sa 
len trošku, pretože v Amerike som 
bola už dvakrát s rodičmi. A na-
vyše, mojím hnacím motorom bolo 
zlepšiť sa v angličtine, ktorú som sa 
učila od piatich rokov. Vedela som 
síce rozprávať, ale nebolo to plynu-
lé. Už vopred som mala kontakt na 
hosťovskú rodinu, a písala som si 
s dcérou mojich hosťovských rodi-

 Zhovárala sa Martina Petrášová
 Foto: archív Zuzany Imriškovej

Ako si sa dostala k myšlien-
ke ísť na rok študovať do 

USA?
Priviedli ma k tomu moji rodi-

čia, ktorí sa o možnosti absolvovať 
rok na zahraničnej strednej škole 
dozvedeli zo skúseností známych. 
Keď sa ma prvýkrát spýtali, či by 
som sa niečoho podobného nechce-
la zúčastniť aj ja, prišlo mi to ab-
surdné. Mala som vtedy len 13 ro-
kov a vôbec som nechcela odísť. 
Zapáčilo sa mi to až vtedy, keď som 

Zuzana Imrišková:

ažila som svoj americký sen!ažila som svoj americký sen!

„Bola to skvelá skúsenosť do konca života,“ okomentovala svoje roz-
hodnutie 17-ročná gymnazistka z Partizánskeho. Mala len štrnásť rokov, 
keď vypĺňala potrebné formuláre na to, aby mohla o dva roky neskôr vycestovať do 
krajiny za veľkú mláku a stráviť v nej rok na strednej škole. Za ten čas svoje rozhodnutie 
nezmenila a aj dnes, polroka po návrate z USA ho považuje za najlepší krok vo svojom doterajšom živote.

si začala prezerať ponuky rôznych 
agentúr. Recenzie na internete boli 
pozitívne, a tak som si našla jed-
nu medzinárodnú agentúru, vypl-
nila rôzne formuláre a absolvovala 
ústne skúšky v Bratislave. Uhradiť 
som si musela všetko sama, agen-
túra mi následne vybavila všetko 
od letenky až po školu. V tej dobe 
som mala 14 rokov a končila som 
základnú školu. 

Do akej miery si počas tej 
doby mohla zasiahnuť do 

výberu mesta, školy, ubytovania?
Musím uznať, že okolo toho je 

veľa vybavovania. Študent tam 
môže pobudnúť buď 5 mesiacov 

�

Zuzke (prvá sprava) sa v USA podarilo zažiť maturitný večierok ako z filmu. Ten sa kaž-
doročne stáva školskou „top akciou“ a predchádzajú mu dôkladné prípravy. Výsledok 
stojí za to, bohatá výzdoba v honosných priestoroch, aj o tom je americký študentský ples. 
Zaujímavým zvykom je, že chlapci kupujú v ten deň svojim tanečným partnerkám nára-
mok z kvetov, ktoré si pred plesom pripnú na ruku.

Vyučovanie na strednej škole je v USA viac uvoľnené, žiaci si ho užívajú. 
Jednou zo zaujímavých skúseností bol tematický týždeň. Všetci študenti 
a väčšina učiteľov prišli v jeden deň prezlečení za turistov.

Zuzka mala možnosť vyskúšať si maturitnú 
ceremóniu na vlastnej koži. Namiesto 
vysvedčenia ale dostala diplom o ukončení 
ročného štúdia.

�

čov - rovesníčkou. Tá mi však škol-
ský systém cez maily nevedela príliš 
vysvetliť, a tak som bola plná oča-
kávania. 

Ako vyzeralo vyučovanie v 
tvojej americkej škole?

Chodila som do Cuthbertson 
High School, ktorá existovala len 
tri roky a navštevovalo ju 1300 štu-
dentov. V prvom polroku sme mali 
štyri predmety, ktoré sa opakovali 
každý deň a boli voliteľné. Na výber 
bolo 50-60 predmetov, a tak som si 
mohla vybrať, čo som chcela. Aku-
rát zo strany agentúry bolo povinné 
absolvovať americkú históriu a an-
gličtinu. Zaujalo ma, že majú veľa 
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Pozvánka

do Poradne zdravia
Mesto Partizánske prostred-

níctvom mestského úradu po-

zýva občanov v rámci prevencie 

do Poradne zdravia, ktorá ponú-

ka svoje služby obyvateľom mes-

ta aj okresu. Sídli na Ulici Rudolfa 

Jašíka, číslo 652/14, Partizánske, 

v prízemí budovy. 

V I. polroku 2013 bude porad-

ňa zdravia otvorená v dňoch: 5. a 

19. februára, 5. a 19. marca, 16. 

a 30. apríla, 14. a 28. mája, 11. 

júna v čase od 8. do 12. hodiny. 

V priebehu štyroch hodín môžu 

byť vyšetrení ôsmi klienti.    

Ak sa rozhodnete navštíviť Po-

radňu zdravia, na vyšetrenie je 

potrebné prísť nalačno. V poradni 

vám pomocou prístroja REFLOT-

RON bezplatne a na počkanie 

zmerajú štandardné biochemic-

ké parametre ako sú: celkový 

cholesterol, glykémia a triglyce-

ridy. Výsledok je prekonzultova-

ný s lekárom, ktorý určí stupeň 

rizika srdcovo-cievnych ochore-

ní, porúch tukovej premeny ale-

bo cukrovky.

Pred návštevou Poradne zdra-

via v Partizánskom je potrebné 

vopred sa objednať v informač-

nej kancelárii Mestského úradu v 

Partizánskom osobne, alebo tele-

fonicky na čísle 53 63 011  v čase 

od 7.30 do 15. hodiny počas pra-

covných dní.

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

V spolupráci s Národnou 

transfúznou službou Trenčín, 

ktorá vykonáva odbery krvi v 

Partizánskom, bude Tempo pra-

videlne prinášať mená tých, ktorí 

bezplatne darujú túto životodar-

nú tekutinu. Ako prví v novom 

roku nastavili 8. januára na odber 

svoju ruku Anton Griač, Roman 

Daňo, Maroš Horváth, Marti-

na Horváthová, Roman Mari-

kovič, Eva Valaštínová, Milan 

Valaštín, Zuzana Žiaková a An-

drej Nikoléni z PARTIZÁNSKEHO, 

Milan Bátora z DVORCA, Ján Le-

vický, Patrik Gálik a Ivan Polák 

z TOPOĽČIAN, Pavol Bokroš z 

BORČIAN, Ján Sas z CHYNORIAN, 

Radoslav Kuzma z HRADIŠŤA a 

Peter Novák z DOLNEJ KRUPEJ.  

Ďakujeme vám!

Ďalší odber krvi Národnou 

transfúznou službou bude v NsP 

v Partizánskom 22. januára od 8. 

do 10.30 hodiny.

...a tento poznáte?
Nadáva žena mužovi:

- V celom byte samý bordel, nepot-

rebné veci, nedá sa tu ani hnúť. Tie 

staré rárohy by si mal okamžite vy-

hodiť.

- No dobre, ale kam potom pôjdeš?

�����
Manžel vyberá v lekárni pre 

manželku lieky. Lekárnik ho 

upozorňuje:

- Tento nech užíva iba v ma-

lých dávkach. Ináč by mohla 

stratiť hlas.

- Jasné. Napíšte tam 5x denne 

a dajte mi dve škatuľky.

�����
Jack Rozparovač píše na Nový rok 

kamarátovi:

- Počas Vianoc som mal dovolenku, 

ale dnes už naplno zarezávam.

�����
- Predvčerom som si kúpila vý-

živový doplnok, ktorý výrazne 

zlepšuje pamäť.

- No a? Cítiš už nejaké zlepšenie?

- Neviem. Zabúdam ho užívať.

�

�
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Vitajte medzi nami!Vitajte medzi nami!

Z LISTOV ČITATEĽOV

Viete 
o svetelnom 
znečistení?
Globe at Night je celosveto-

vý projekt, do ktorého sa zapá-

ja aj Hvezdáreň v Partizánskom, 

s cieľom zvýšiť povedomie ve-

rejnosti o vplyve svetelného 

znečistenia a je jedným z naj-

úspešnejších projektov svojho 

druhu vôbec. Svojimi pozoro-

vaniami prispieva do projek-

tu Globe at Night každoročne 

niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 

115 krajín sveta. A čo je potreb-

né urobiť? Stačí, keď sa v ter-

mínoch 31. januára až 9. febru-

ára, 3. až 12. marca, 31. marca 

až 9. apríla alebo 29. apríla až 8. 

mája pozriete na nočnú oblohu 

asi hodinu po západe Slnka na 

súhvezdie Orióna alebo Leva 

a skúsite odhadnúť, aké sla-

bé hviezdy daného súhvezdia 

ešte vidíte. Obidve súhvezdia 

sú také nápadné, že ich na ob-

lohe ľahko nájde i úplný začia-

točník. Cieľom projektu GLOBE 

at Night nie je iba mapovanie 

svetelného znečistenia v loka-

lite nášho bydliska, ale taktiež 

snaha prinútiť ľudí pozrieť sa 

občas na nočnú oblohu. Viac :

http://globeatnight.svetelne-

znecistenie.sk.

Sychravé a uzimené počasie dáva náš-

mu telu riadne zabrať. Deti, dospelí a ľudia 

vyššieho veku, ktorí majú slabšiu imunitu, 

ľahko podľahnú škodlivým baktériám, kto-

ré sa šíria vzduchom. Aj preto v tomto ob-

dobí pozorujeme v našom regióne zvýše-

ný výskyt vírusového ochorenia – nazýva-

ného aj chrípka. Ľudia všetkých vekových 

kategórií by mali dbať na prevenciu voči 

tomuto nepríjemnému ochoreniu. Za naj-

osvedčenejšie preventívne opatrenia po-

važujeme v prvom rade jedenie čerstvého 

ovocia a zeleniny, pretože obsahuje veľa 

vlákniny a vitamínu C. Zaraďte si do je-

dálnička napríklad viac grepov, citrónov, 

červenej papriky, paradajok, zemia-

kov... A nezabudnite ani na orechy, kto-

ré obsahujú zinok potrebný pre správ-

ne fungovanie bielych krviniek, pretože 

práve ony bojujú proti baktériám a víru-

som. Zvýšte príjem tekutín napríklad pitím 

bylinných čajov (pozor, nie však horúcich, 

ale vlažných). Medzi najobľúbenejšie a naj-

chutnejšie patrí čaj z čerstvej mäty a čaj z 

čerstvého zázvoru so škoricou, alebo s cit-

rónom, ochutený lyžičkou medu, preto-

že pomáha posilňovať našu imunitu. Pre-

chádzky po čerstvom vzduchu v prírode 

tiež neuškodia a je vedecky dokázané, že 

otužovaním, ale aj celkovým nastavením 

správneho životného štýlu sa počet pre-

chladnutí znižuje...

Dajme teda prednosť prírodným preven-

tívnym látkam kým je ešte čas a snažme sa 

tak vyhnúť neskoršiemu pojedaniu tých 

„chutných“ chemických...  (mv)

POZOR! Počet nakazených chrípkovým ochorením 

stúpa, chráňte sa prírodnou cestou...

Separujeme
Koncom decembra dostali ľu-

dia v Partizánskom ešte jeden 

balíček – tentoraz nie od Ježiš-

ka, ale od mestského úradu. Ob-

sahoval farebné vrecia a rozpis 

zberu separovaného odpadu. 

Je sympatické, ako pred termí-

nom odvozu konkrétneho dru-

hu odpadu hlavne v mestských 

častiach s rodinnou zástavbou 

vidno pekne naukladané vre-

cia pred domami. Na sídliskách 

slúžia na tento účel špeciálne 

farebne rozlíšené kontajnery. 

Podľa mňa ich je však málo a na-

vyše sa nenachádzajú tak blízko 

činžiakov, aby človek bez vyna-

loženia námahy a straty „draho-

cenného času“ odhodil plasto-

vú fľašu tam, kam patrí. Leniv-

ší Partizánčania namiesto toho, 

aby prešli 50+50 metrov navyše, 

radšej zahodia plasty a sklo do 

bežného kontajnera. A tak, aby 

sme tých 7 percent separované-

ho odpadu zvýšili v najbližšom 

období aspoň na dvojnásobok, 

bolo by treba na našich sídlis-

kách počet špeciálnych kontaj-

nerov zvýšiť a porozmiestňovať 

ich bližšie k civilizácii, najlepšie 

tesne vedľa klasických nádob 

na smeti. Patrik D.

Dôchodkové dávky 
sa v roku 2013 zvýšili

Prilepšenie k finančnej situácii v tejto „zlej“ dobe pocítili od 1. 

januára 2013 všetci poberatelia dôchodkových dávok. Starobné, 

invalidné a predčasné dôchodky sa zvýšili o pevnú sumu v prie-

mere o „závratných“ 11 eur. Čo si ľudia budú môcť za tieto pe-

niaze dovoliť navyše? Tak napríklad v jednom z hypermarketov 

si budú môcť do nákupného košíka k chlebu, maslu, mlieku, ze-

miakom, vajciam a kuraciemu mäsu pridať aj niečo navyše, alebo 

si budú môcť vybrať lepšie a kvalitnejšie výrobky... Samozrejme, 

pokiaľ sa opäť nenavýšia ceny produktov, liekov alebo nebodaj 

energií... Ostatným kráteným dôchodkom z dôvodu súbehu sa 

zvýšil o takú zanedbateľnú sumu, že to ani nepocítia...  (mv)

Prehľad zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2013
Starobný dôchodok + 11,20 €

Starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice + 3,50 €

Predčasný starobný dôchodok + 11,50 €

Predčasný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice + 4,10 €

Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu  poklesu schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa §266 a sociálny dô-

chodok + 10,10 €

Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu  poklesu schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť o viac ako 70 % a invalidný dôchodok podľa §266 vyplácaný v 

sume jednej polovice + 3,60 €

Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu  poklesu schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť najviac o 70 % + 5,90 €

Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice + 2,40 €

Vdovský a vdovecký dôchodok + 7,30 €

Vdovský a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice + 3,20 €

Sirotský dôchodok + 3,90 €

Sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice + 1,90 €

 Zdroj: internet

Ako hodnotíte svoj 
pobyt? 

Moja stáž bola jednodu-

cho super. Pred touto ces-

tou som nepoužíval espe-

ranto veľmi často v den-

nom živote, ani som nikdy 

predtým nepracoval v Euró-

pe. Dokonca som predtým 

ani nebol na Slovensku či 

v strednej Európe. Skrátka, 

veľa neznámych okolností 

pre Američana, ktorý študu-

je mimo svojej krajiny. Ale 

napriek tomu všetkému išlo 

všetko hladko a nikdy som 

sa necítil zle či cudzo. Mož-

no je to aj zásluhou toho, 

že som väčšinu času strávil 

v tomto šarmantnom mes-

tečku.   

Čo vás najviac prek-
vapilo, či už pozitív-

ne alebo negatívne?

Zahraniční študenti na stáži v Partizánskom

Vianoce cudzincov v šarmantnom mestečku
Posledné mesiace roku 2012 trávili v Partizánskom aj viacerí cudzinci. Na stáži zo 

svojej univerzity v poľskom Bjalistoku bola v organizácii Edukácia@Internet Dorota 

Rodzianko, ktorá možno v Partizánskom začne tento rok aj žiť a pracovať spolu so svo-

jím ruským priateľom. Okrem toho od novembra minulého roku do 11. januára 2013 

bol v tejto organizácii na stáži aj John Bauer, študent z Floridy, ktorý momentálne štu-

duje vo Francúzku jazyky a medzinárodný obchod. V Partizánskom teda strávil aj via-

nočné sviatky, spolu so svojou čínskou priateľkou Xiaoyun Sun, ktorá rovnako študu-

je vo Francúzsku. Okrem nášho mesta navštívili Bratislavu, Nitru, Modru či Liptovský 

Ján. Aké dojmy si odniesol John z Partizánskeho, sa dozviete z rozhovoru...

Niečo ma naozaj prekvapi-

lo: kultúra, správanie sa. Pri-

šiel som na Slovensko z Fran-

cúzska a vedel som, že kultú-

ry budú trochu rozdielne, ale 

aj tak som si myslel, že budú 

dosť podobné, lebo obe sú 

európske krajiny. Napriek 

tomu je tu veľa rozdielov me-

dzi vami. Osobne som bol už 

viackrát v Ázii, a u vás som sa, 

v dobrom zmysle, cítil viac 

akoby tam, ako vo Francúz-

sku. 

Ako sa vám páčilo v 
Partizánskom, na Slo-

vensku...
Som rád, že už konečne 

dokážem vysloviť meno váš-

ho mesta :). Keď som prišiel, 

nedokázal som ani správ-

ne povedať slovo Partizán-

ske a šofér autobusu musel 

trpezlivo načúvať, kamže to 

chcem vlastne cestovať :). 

Ale veľmi sa mi páči pokojný 

život u vás. Vo veľkých mes-

tách je človek iba číslo, stra-

tený v dave, tu možno byť 

naozaj človekom. A aj Slo-

vensko je veľmi pekné na to, 

aká malá krajina to je (napr. 

v porovnaní s Amerikou), 

máte veľa zaujímavostí, bo-

hatú históriu.

Strávili ste u nás aj 
Vianoce. Podobajú sa 

naše zvyky vašim?
Vianoce na Slovensku sú 

trochu rozdielne v porovnaní 

s USA. Najväčší rozdiel je hlav-

ne v rozbaľovaní darčekov – 

vy ich otvárate už v predve-

čer Vianoc, no u nás sa za svia-

tok považuje až 25. decem-

ber, a napríklad v našej rodi-

ne je niečo také prísne zaká-

zané! Všetci musia na odbaľo-

vanie darčekov čakať do rána. 

Aj jedlo a zvyky pri stole sú 

odlišné. V mojej rodine jeme 

hlavne moriaka ako hlavné 

jedlo a mnoho iných menších 

jedál. Všetko sa najprv položí 

doprostred stola a potom po-

stupne všetko jeme aj počas 

niekoľkých hodín. 

 Peter Baláž

 E@I-koordinátor

Stážisti Dorota Rodzianko z Poľska a John Bauer z USA počas 

prezentácie združenia Edukácia@Internet John Bauer z USA s priateľkou Xiaoyun Sun z Číny pred symbolom mesta Partizánske

?

?

?

Karin Bielichová z Partizánske-

ho prišla na svet 6. januára rodi-

čom Michaele a Antonovi. Pôrod-

ná váha prvorodenej Karin bola 

v ten deň 3260 g a dĺžka 51 cm.

Ján Alex Kádár z Partizánskeho sa na svet vypýtal 7. januára 

a z jeho narodenia mali veľkú radosť nielen rodičia Jana a Ján, ale 

aj sestrička Annamária. Chlapček vážil pri narodení 3590 g a me-

ral 52 cm.
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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

)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa spolu s nami 
prišli rozlúčiť s naším milova-
ným manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom

Jozefom RAVASOM
zo Šimonovian,

ktorý nás navždy opustil 23. de-
cembra 2012  vo veku 80 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca manželka a deti s ro-
dinami (043)

S hlbokým zármutkom oznamu-
jeme, že dňa 29. decembra 2012 
nás vo veku 69 rokov navždy 
opustil manžel, ocko a starký

Jaroslav KLETEČKA
z Partizánskeho.

Ďakujeme za vaše prejavy sús-
trasti a kvetinové dary.

 Smútiaca manželka s rodinou
 (027)

Kto miloval a bol milovaný,
na toho sa nezabúda, ten žije
v našich srdciach stále.

Dňa 7. januára 2013 sme si pri-
pomenuli druhé smutné výročie 
smrti nášho drahého manžela, 
otca, starého a prastarého otca

Štefana MIŠKOVIČA
z Partizánskeho,

ktorý odišiel navždy od nás tam, 
odkiaľ niet návratu, vo veku 79 
rokov.

S láskou naňho spomínajú man-
želka, dcéra a syn s rodinami a 
ostatní jeho najbližší príbuzní.

Ďakujeme všetkým tým, ktorí 
na neho nezabudli a spomínajú 
s nami. (030)

Čas letí, čas beží...

Dňa 19. decembra 2012 uplynu-
li presmutné dva roky, čo nás vo 
veku 88 rokov naveky opustila 
naša milovaná 

Jozefína HLAVAČKOVÁ
rod. Adamíková

a dňa 10. januára 2013 boli dva 
roky, čo nás vo veku 95 rokov 
navždy opustil náš milovaný 

Štefan HLAVAČKA
z Klátovej Novej Vsi.

Kto ste ich poznali, prosíme, zastav-
te sa a venujte im tichú spomienku.

(040)  Smútiaca rodina

Stíchol dvor, záhrada, dom,
nepočuť už kroky v ňom.
V neznámy svet odišla spať,
zaplakal každý, kto ju mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí,
a ten deň zabudnúť nedovolí.

Dňa 4. januára 2013 sme si pri-
pomenuli prvé smutné výročie, 
čo nás navždy opustila 

Marta DOLNÁ
z Hradišťa.

S láskou a úctou spomína na ňu 
celá jej rodina a priatelia. (026)

Dňa 20. januára 2013 si pripo-
menieme štvrté výročie úmrtia 
nášho drahého 

Stanislava ZORVANA
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka, 
synovia s rodinami a vnúčatá.
 (036)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 16. januára 2013 uply-
nú tri roky od chvíle, čo nás 
vo veku 58 rokov náhle opus-
til náš milovaný manžel, otec 
a brat

Eduard TOMIŠ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia s rodinami 
a súrodenci.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
venujú tichú spomienku. (037)

Dňa 23. decembra 2012 sme si 
pripomenuli smutné prvé vý-
ročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá a milovaná

Eva MARKOVÁ
z Partizánskeho.

S láskou spomína mamička, 
sestra Marta, bratia Drahomír a 
Miloš, švagriná Anka a synov-
ci Matej a Miroslav. (032)

Dňa 12. januára 2013 uplynulo 
päť rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec, starký a 
prastarký

Jozef FAŠANGA
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a neutíchajúcim žia-
ľom v srdci spomínajú deti s 
rodinami a ostatná rodina.

Odišiel, ale stále zostáva v na-
šich srdciach. (039)

Dňa 15. januára 2013 uplynie 
sedem rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec 
a starký

Teodor BEZÁK
zo Žabokriek nad Nitrou.

S láskou si na neho spomínajú 
deti s rodinami. (033)

Základná organizácia Slovenského zväzu 

záhradkárov v Žabokrekoch nad Nitrou 

vás srdečne pozýva na 

POSEDENIE  PRI  ZABÍJAČKOVÝCH  
ŠPECIALITÁCH, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 

19. januára 2013 od 11.00 hodiny

v Kultúrnom dome 

v Žabokrekoch nad Nitrou 

Všetkých srdečne pozývajú 

žabokreckí záhradkári. 

(0
5

0
)

Dobrovoľný hasičský zbor Skačany

vás pozýva v piatok 

18. januára 2013 od 20. hodiny na

XIV. HASIČSKÝ BÁL
v Kultúrnom dome v Skačanoch.

Do tanca hrá skupina Systém,

pripravená je tradičná bohatá tombola.

Príďte sa zabaviť a aspoň na chvíľu 

zabudnúť na každodenné starosti!

Vstupenky si môžete zakúpiť 

u V. Zuzulovej, č.t. 0907 534 763. (0
3

5
)

Rýchla lekárska záchran-
ná služba - 155 a 112, pohoto-
vostná lekárska služba - 749 
2451, ambulancia lekárov po-
hotovostnej služby 7495159.

Pohotovosť lekárov je v pracov-

ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 

h, v sobotu, nedeľu a počas sviat-

kov nepretržite. V Partizánskom 

je v stredisku ambulancií na Hrnčí-

rikovej ulici a pre deti je v NsP v det-

skom oddelení, v Bánovciach nad 

Bebravou v hlavnej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v pracovných 

dňoch od 15.30 do 20.00 h, v sobo-

tu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 

20.00 h) zabezpečuje v Partizán-

skom od 14. do 20. januára Lekáreň 

Sunpharma v Kauflande. V Bánov-

ciach nad Bebravou od 14. do 18.1. 

Lekáreň Valika, 19.1. Lekáreň Schnei-

der a 20.1. Lekáreň Jana.

Pohotovosť stomatológov v Par-

tizánskom je zrušená, v Bánov-

ciach nad Bebravou v hlavnej bu-

dove NsP do 13. hodiny.

Najťažšia chvíľa nastáva, 
keď matka oči zatvára...

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom a zná-
mym, ktorí na poslednej ceste 
odprevadili našu drahú mamič-
ku, babku a prababku 

Helenu HALMOVÚ
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 2. ja-
nuára 2013 vo veku 85 rokov.

Ako tíško žila, tak tíško odišla...

Smútiace deti Miroslav, Magda-
léna a Marta s rodinami (055)

V týchto dňoch si pripomíname 
smutné štvrté výročie, čo sme 
sa navždy rozlúčili s naším mi-
lovaným bratom a švagrinou

Paľkom a Jankou 
BRŇOVÝMI
z Chynorian.

S láskou a úctou spomína sestra 
Terka s rodinou. (056)

ZDRAVOTNÍCKA 
POHOTOVOSŤ

(053)

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)

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)

Dám do prenájmu dom na 

Červenej ulici o výmere 150 m2. 

Vhodný na podnikateľské úče-

ly. Informácie na tel. 0907 696 

326.  (1413)

Predám 1-izbový byt na Šíp-

ku s balkónom, južná orientá-

cia, 3. posch. Tel. 0905 714 841. 

 (1420)

Predám 2-izbový byt v osobnom 

vlastníctve, na prízemí na Októb-

rovej ulici v PE. Cena dohodou. 

Tel. 0905 235 710.  (1437)

Predám 2-izbový byt na Šípku, 

čiastočne prerobený. Tel. 0907 

756 015.  (1379)

Predám 1-izbový byt o rozlohe 

47 m2 v Partizánskom na sídlis-

ku Šípok. Je po čiastočnej rekon-

štrukcii. Cena 26 500 €. Tel. 0915 

142 358, 0908 558 889.  (011)

Predám 2-izbový byt s výme-

rou 51 m2 v centre PE, za OD 

Cieľ, na 2. posch., po čiastoč-

nej rekonštrukcii, spolu s byto-

vým zariadením. Cena 38 tis. €, 

rýchle jednanie – výrazná zľa-

va. Tel. 038/749 17 03, e-mail: 

orim@dr-chrenko.de    (024)

Predám 5-izbový RD, poscho-

dový, podpivničený, 1 km od 

PE, hrubá stavba, celý uzavretý, 

½ omietnutá, ÚK+EL, pred do-

končením, tiché pekné miesto, 

5 á záhrada. Cena 24 999 eur. 

Tel. 0948 245 151.   (028)

Predám 1-izbový byt v cen-

tre PE, čiastočne prerobený. 

Tel. 0910 149 424.  (038)

Predám pozemok v k. ú. V. 

Uherce o rozlohe 5037 m2, 

vhodný na výstavbu rekreač-

ných zariadení, nad priehra-

dou pri bufete Kameň. Cena 

dohodou. Informácie na tel. 

0908 755 790. (041)

Predám 2-izbový byt s gará-

žou na Októbrovej ulici, čias-

točne prerobený. V blízkosti 

je škola a škôlka. Garáž je ne-

ďaleko bytu. Cena dohodou. 

Tel. 0905 438 890.  (042)

Prenajmem novinový stá-

nok na Nitrianskej ceste v PE. 

Tel. 0903 454 780.      (044)

Predám prerobený 3-izbový 

byt na Malej okružnej v Parti-

zánskom. Cena dohodou. Tel. 

0907 227 355.    (045)

Predám 3-izbový byt v Chy-

noranoch (74 m2), predzáh-

radka, záhrada, 2x pivnica, 

lodžia, nový peletový kotol, 

I.posch. Cena 26 900 eur - do-

hoda možná. Tel. 0918 824 

035.  (046)

Predám 3-izbový byt na Ma-

lej okružnej v Partizánskom. 

Cena dohodou. Tel. 0904 282 

163.  (052)

Predám alebo prenajmem 

veľkometrážny 3-izbový byt 

na Veľkej okružnej v Parti-

zánskom. Byt je v osobnom 

vlastníctve. Tel. 0903 019 120. 

 (057)

Hľadáme pracovníčku na 

plný úväzok do funkcie 

nákupca materiálov pre 

obuvnícku výrobu. Vyža-

dujeme prax min. 5 ro-

kov, dobré počítačové 

schopnosti Word, Excel, 

Internet, anglický jazyk/

podmienka, vodičský 

preukaz skupiny B, živo-

topisy posielajte: nakup@

centrum.sk, tel 0903 206 

838.  (048)

Kúpim odpílené orecho-

vé kmene alebo aj na kore-

ni (priemer 80 cm a viac). Tel. 

0904 410 340.  (047)

Predám Aviu A31, r. v. 1992, 

odhlásená, pojazdná, 5-

stupňová prevodovka, cena 

dohodou. Tel. 0905 921 406.

 (1405)

Predám Š-FAVORIT 135 LX, r. 

v. 1994, STK/2014, EK/2013, 

veľmi zachovalý stav, gará-

žovaná, bez korózie, za 599 

eur. Tel. 0944 623 556.   

  (028)

Inzerujte v Inzerujte v 
TEMPETEMPE
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ĽAHKÉ

STREDNE ŤAŽKÉ

Atmosféru adventu a blížiacich sa Vianoc si počas decembra vy-

chutnávali aj obyvatelia mestskej neziskovej organizácie Domov v 

Partizánskom. Čaro sviatkov im vianočnými koledami navodili už 

14. decembra členovia súboru Jeseň. Päť dní na to prišli klientov po-

tešiť tradičnými koledami aj deti z folklórneho súboru Fialka a ne-

tradičný príbeh o štvrtom kráľovi zahrali v Domove 23. decembra 

deti zo Šimonovian. Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ktorí 

sa podelili v predvianočnom zhone o svoj vzácny čas a zavítali me-

dzi seniorov. Priamo na Štedrý deň popoludní prišli klientom po-

priať veselé Vianoce aj predstavitelia samosprávy. Primátor Jozef 

Božik zároveň vyslovil svoje veľké želanie - priať im budúce vese-

lé Vianoce v zrekonštruovanom Domove. K jeho slovám sa pripoji-

li poslankyňa NR SR Mária Janíková, prednostka mestského úradu 

Dáša Jakubíková a predsedníčka sociálnej a bytovej komisie Mária 

Hazuchová. Samotný večer sa niesol v Domove v duchu tradičných 

kresťanských Vianoc. S horiacou sviecou v ruke a košíkom ovocia po 

opakovanom klopaní vstúpila do miestnosti riaditeľka Petra Zuba-

tá a zavinšovala klientom: Vinšujem vám tieto slávne sviatky, aby vám 

dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojného Božského požehnania a po smrti 

kráľovstvo nebeské obsiahnuť. Súčasťou štedrej večere bolo hádza-

nie orechov do kútov a spoločná modlitba. Nechýbal med, cesnak, 

oblátky a iné dobroty. V Domove si pokojnú atmosféru Vianoc užilo 

dvadsať klientov, pre ktorých je naozajstným domovom. 

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás podporili na vianočných 

trhoch a svojím záujmom podporili snahy i ďalšiu motiváciu našich 

klientov. Všetkým partnerom a sponzorom ďakujeme a prajeme 

šťastný a úspešný nový rok 2013!

 Martina Slobodová, sociálna pracovníčka

Vinšujem vám tieto slávne sviatky...

Malých koledníkov priviedli do Domova manželia Centárovci, vedúci súbo-

ru Fialka

Seniorky ponúkajúce na vianočných trhoch 

svoje originálne výrobky... ...a za prestretým štedrovečerným stolom so svojou novou rodinou 

Vyriešte SUDOKU Komu sa nelení, tomu nezamrz-

ne ani úsmev na tvári. V prípade ľa-

dových medveďov platí takto upra-

vená verzia slovenského príslovia 

doslova a dopísmena. V čase, kedy 

sa väčšina ľudí oddávala 

sviatočnému oddychu 

v teple svojich príbyt-

kov, si vyšlo v predpos-

ledný decembrový deň 

28 otužilcov zo štyroch 

okresov von a domácu 

pohodu zamenili za svo-

ju obľúbenú aktivitu. Už 

po druhýkrát sa stretli 

na veľkouherskej prieh-

rade, aby sa s koncom 

roka rozlúčili po svojom, 

a to mrazivým kúpeľom 

v ,,príjemnej“ dvojstup-

ňovej vode. Ako býva 

dobrým zvykom, otužilci 

sa v hneď v úvode stret-

nutia posmelili hymnou 

ľadových medveďov.  

   (ma)

Ľadové medvede vo Veľkých Uherciach
S koncom roka sa rozlúčili kúpeľom v priehrade

Napriek historicky najnižšiemu počtu obetí do-

pravných nehôd nebude polícia zaháľať ani tento 

rok. Už teraz pripravuje ďalšie dopravno-bezpeč-

nostné i preventívne akcie zamerané na všetkých 

účastníkov cestnej premávky v snahe naďalej zni-

žovať trend nehodovosti. Špeciálne sa zameria 

na chodcov, „najslabší“ článok v cestnej pre-

mávke.

Čierne štatistiky
Minulý rok bolo zaznamenaných najviac strát na 

životoch u chodcov hneď po vodičoch a spolujazd-

coch. Kým v autách zomrelo 177 osôb, chodcov 67. 

Najčastejšie príčiny usmrtenia sú, keď sa vodič ne-

venuje vedeniu, nesleduje situáciu v premávke, 

neprispôsobí rýchlosť, chodec náhle vbehne do 

jazdnej dráhy auta a vodič už nemá šancu zabr-

zdiť.   

Zákon o cestnej premávke
neplatí len pre vodičov

Chodci často nepoznajú pravidlá cestnej premávky 

a nevedia správne prechádzať cez cestu, najmä chod-

ci - nevodiči.  

Chodcom je každý účastník cestnej premávky po-

hybujúci sa pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo tlačí 

alebo ťahá a šírka nepresahuje 600 mm. Chodcom je 

aj korčuliar, skejtbordista a osoba, ktorá napríklad tla-

čí bicykel, alebo vedie psa. 

Chodci, aj vy ste účastníkmi cestnej premávky!

Chodec v cestnej premávke
Chodec je povinný používať predovšetkým 

chodník, po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde 

chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo naj-

bližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji ces-

ty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Za zní-

ženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec 

idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 

reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev. Ak 

je v blízkosti cesty priechod pre chodcov, nadchod 

alebo podchod, chodec je povinný ho prednostne 

použiť. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani 

iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty. Na 

cestu sa nesmie vstupovať, ak prichádzajú vozidlá 

s právom prednostnej jazdy (hasiči, policajti, sanit-

ka). Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod, musia 

brať ohľad na prichádzajúce autá najmä tým, že ne-

prechádzajú jednotlivo, ale v skupinkách. To platí aj 

voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chod-

ci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na ces-

tu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak 

vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajú-

cich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť.  Mimo 

priechod sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na 

jej os, najkratším smerom. Pred vstupom na vozov-

ku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez 

nebezpečenstva. Len čo vojde na cestu, nesmie sa 

tam bezdôvodne zdržiavať, ani zastavovať. To pla-

tí na priechode i mimo neho. Pred vstupom na ces-

tu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, 

sa treba radšej viackrát presvedčiť, či je možné bez-

pečne prejsť. Ideálne je pozrieť sa vľavo, vpravo a ak 

žiadne auto nejde, alebo je ďaleko, čo najrýchlejšie 

treba prejsť. Ešte aj počas prechádzania treba dávať 

pozor, či nejde auto. Ak na priechode pre chodcov 

zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchle-

ne treba prejsť na druhú stranu, nikdy nezmätkovať 

a nevracať sa späť. 

Aj chodci môžu dostať pokutu
Ak idú vedľa seba viac ako dvaja chodci a ob-

medzujú či ohrozujú cestnú premávku, zákon 

ustanovuje sankciu do výšky 60 eur. Pokutu 30 eur 

dostane chodec idúci po krajnici alebo okraji vozov-

ky, ktorý poruší povinnosť za zníženej viditeľnosti 

mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prv-

ky, alebo oblečený reflexný odev. Chodec môže do-

stať pokutu aj vtedy, keď prejde cez priechod pre 

chodcov na červenú, alebo keď prechádza mimo 

priechod v jeho blízkosti. To, že aj chodec môže 

dostať pokutu, by nemalo byť prvoradé. Je to práve 

bezpečnosť, na ktorú treba myslieť pri prechádzaní 

cez cestu.    KR PZ v Trenčíne

Riziko - neri-

ziko, vždy tou 

najkratšou ces-

tou, aj v Parti-

zánskom mimo 

priechodov...
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Memoriál 

Miroslava Šveca
Združenie technických športov v Návojovciach 

pripravilo 5. januára pre svojich spoluobčanov v 

zrekonštruovanom miestnom kultúrnom dome 

spomienkové podujatie – 7. ročník Memoriálu 

Miroslava Šveca. V štyroch súťažných kategó-

riách tradičných pretekov v streľbe zo vzducho-

vej pušky štartovalo štyridsať pretekárov. Kate-

gória prípravka do 8 rokov mala len jedného 

súťažiaceho Richarda Letricha. V kategórii žia-

kov 9-13 rokov zvíťazil so ziskom 79 bodov Filip 

Cviko pred druhým Matúšom Srogončíkom (64 

b) a treťou Žofiou Rohutnou (62 b). V kategórií 

žien (14 a viac rokov) si prvenstvo vystrieľala Lu-

cia Rohutná (85 b), druhá priečka patrí Alene 

Šimčíkovej (77 b) a tretia Simone Súlovskej (41 

b). Spomedzi mužov (14 a viac rokov) mal naj-

presnejšiu mušku Marek Bittara (93 b), tesne 

za ním skončil Jozef Vaňo st. (91 b) a tretie mies-

to získal Peter Košík (88 b). Putovný pohár s ab-

solútne najlepším nástrelom 93 bodov si z me-

moriálu odniesol Marek Bittara.   M. Kling

Bronzový návrat Papagájov

spod Zobora
V Nitre sa konal 4. ročník Štefanského turnaja 

vo florbale. Medzi jedenástkou kolektívov ok-

rem tradičných účastníkov z Nitry malo svoje zas-

túpenie aj Partizánske družstvom pod názvom 

FBK Svätý Papagáj, ďalej Bratislava a Šaľa. Turnaj 

priniesol viacero vyrovnaných stretnutí s vyso-

kým herným nasadením. Hralo sa v dvoch sku-

pinách, pričom z každej si štyri najlepšie tímy za-

bezpečili účasť v štvrťfinále. Z nich do semifinále 

postúpili Nerozvážni mladíci, FBK Svätý Papagáj z 

Partizánskeho, Snipers z Bratislavy a prekvapenie 

turnaja Vlci. V semifinále však Vlci už nestačili na 

Sniperov z Bratislavy a v zápase o 3. miesto pod-

ľahli 0:5 aj extraligistom z Partizánskeho, ktorí v 

semifinále prehrali 2:3 s Nerozvážnymi mladík-

mi. Mladíci, hoci v zložení vekovo najstarších hrá-

čov, sú už tradičnými finálovými účastníkmi, no 

doposiaľ boli bez trofeje. Vyrovnané finále plné 

nasadenia a pekného florbalu, po nerozhodnom 

výsledku 1:1 v riadnom hracom čase vyvrcholilo 

samostatnými nájazdmi, v ktorých boli úspešnej-

ší Nerozvážni mladíci v pomere 3:2.

� Výsledky a góly FBK Svätý Papagáj Parti-

zánske v základnej skupine: – Psychiatria Nit-

ra 4:3, Korec 2, Ondruška, Ďuríček. – Sloven-

ská exotika Nitra 3:0, Ďuriš, Skukálek, Dorica. 

– Šaľa 5:1, Ďuriš 2, Korec, Dorica, Ondruška. – 

Bratislava 1:2, Ďuriš. – Experti Nitra 5:0, Ko-

rec, Ďuríček, Zelezník, Kučera, Ivanka. Štvrťfiná-

le: Objav mlieko Nitra – FBK Svätý Papagáj 

Partizánske 2:3 po sn, Dorica, Ďuriš, rozhodu-

júci nájazd premenil Dorica. Semifinále: FBK 

Svätý Papagáj Partizánske – Nerozvážni 

mladíci Nitra 2:3, Skukálek, Kučera. O 3. mies-

to: FBK Svätý Papagáj Partizánske – Vlci Nit-

ra 5:0, Ďuríček, Mikuš, Skukálek, Dorica, Ďuriš.

� Zostava FBK Svätý Papagáj Partizánske: Šte-

fan Rajčan – Ivan Skukálek, Ľuboš Dorica, 

Peter Ivanka, Dušan Ďuríček, Andrej Mikuš, 

Stanislav Zelezník, Tomáš Kučera, Marián 

Ondruška, Jakub Korec a Marek Ďuriš.

     (mp, dď)

Modelári sa lúčili
Členovia Amavet klubu č. 808 a Klubu raketových modelárov v Partizánskom sa už tradične vo Hvezdárni v Malých Bieliciach rozlúčili 

s uplynulým modelárskym rokom. Po predchádzajúcich úspešných stretnutiach sa tento raz podujatia zúčastnili aj modelári z Veľkých 

Uheriec, Prievidze a Dubnice nad Váhom. Modelársku šou si prišli pozrieť i viacerí priatelia a fanúšikovia klubu. A tak sa nazhromaždilo 

tridsaťosem priaznivcov tohto krásneho športu. Do vzduchu tento raz vzlietli netradičné modely, ako striga na metle, WC, termoska, 

propagačné rakety a iné ,,lietajúce nezmysly“. Každý zo zúčastnených si našiel ten svoj model, ktorému fandil. Za krásneho slnečného 

počasia sa všetci prítomní naozaj dobre bavili a zároveň priúčali do tajov modelárstva mládež. Po úspešných a najmä zábavných letoch 

na prítomných už čakal výborný guláš od dvorného kuchára Miňa a zahanbiť sa nedalo ani Jožkove výborné halászle. Modelárska mlaď 

si ešte prezrela rozprávky s vesmírnou tematikou, ktoré pre ňu pripravil riaditeľ hvezdárne Vladimír Mešter.   Janka Kajanová

KAM ZA ŠPORTOM
HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 16.1. o 18. h: 

HK DANLOG Partizánske – Jindřichův  Hra-

dec.

STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 19.1. o 10. 

h: STK TEVOS Partizánske – Trnovec, STK Veľké 

Uherce – Rybník, o 16. h: STK TEVOS Partizán-

ske – Bánov (telocvičňa Spojenej školy), STK 

Veľké Uherce – 1. ZŠ Vráble (telocvičňa ZŠ). 

(III. LIGA – MUŽI) 19.1. o 10. h: STK TEVOS Par-

tizánske B – Lazany, o 15. h: STK TEVOS Parti-

zánske – Lazany B (telocvičňa Spojenej školy).

(IV. LIGA – MUŽI) (herňa pod ÚPSVaR). 

19.1. o 10. h: STK Veľké Uherce B – STK Klá-

tova Nová Ves B, o 15. h: STK Veľké Uherce B 

– ŠKST Bošany (telocvičňa ZŠ).

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIACI) 

19.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – ŠHK 37 

Piešťany. 

(I. LIGA – ML. ŽIACI) 19.1. o 13. h: Iskra Par-

tizánske – ŠHK 37 Piešťany.

(II. LIGA – MUŽI) 19.1. o 18. h: Iskra Parti-

zánske – HAMIKOVO Hamuliakovo.  

KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 19.1. o 15. h: BKK 

Bánovce n/B. – KK Preseľany. 

Po vianočnej prestávke pokračovala Mestská 

TEVOS-DROGÉRIE liga nekompletným 12. ko-

lom, ktoré načalo druhú polovicu súťaže. Pa-

pieroví favoriti potvrdili svoje tabuľkové po-

stavenie. Stretnutie EXPRES PRINT – BELMONT 

KLIMA bolo odložené.

��12. KOLO: CHLADMONT – GENTA 1:4 (sety 

– 7:14), ako hrali: J. Kováčik-P. Paliatka -L. Ry-

banský-M. Kleman 1:3, Kováčik – Kleman 0:3, 

Paliatka – Rybanský 1:3, Kováčik – Rybanský 

3:2, Paliatka – Kleman 2:3.

HAJAKLA – AUTOKLEMAN 0:5 (sety – 2:15), 

ako hrali: Peter Hazucha-P. Klapka – P. Rajčá-

nyi-M. Mikoláš st. 2:3, Š. Jambor – Mikoláš 0:3, 

Hazucha – Rajčányi 0:3, Jambor – Rajčányi 0:3, 

Klapka – Mikoláš 0:3.

TEAM GSM – PAPEJO 2:3 (sety – 8:10), ako 

hrali: Horník-T. Duda – P. Vácval-Jozef Vlčko 2:3, 

Duda – Vácval 0:3, Horník – Vlčko 0:3, Duda – P. 

Behúl 3:0, Horník – Behúl 3:1.

PREDPOSLEDNÍ – PREMA 1:4 (sety – 3:14), 

ako hrali: Ján Vlčko-Ivan Gembický – J. Preťo-Ľ. 

Macho 0:3, Vlčko – Macho 3:2, Gembický – Preťo 

0:3, Vlčko – Preťo 0:3, Gembický – Macho 0:3.

PRINT SERVIS – B+B 0:5 (sety – 1:15), ako 

hrali: M. Tomiš-M. Kováč – R. Blaniar-J. Blaniar 

1:3, Kováč – J. Blaniar 0:3, Tomiš – R. Blaniar 0:3, 

Kováč – R. Blaniar 0:3, Tomiš – J. Blaniar 0:3.

� DOHRÁVKA 11. KOLA: B+B – CHLADMONT 

5:0 (sety – 15:3), ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar 

– J. Kováčik-T. Trojan 3:1, R. Blaniar – Trojan 3:1, 

J. Blaniar –  Kováčik 3:0, R. Blaniar – Kováčik 3:0, 

J. Blaniar – P. Paliatka 3:1. 

 TABUĽKA

1. B+B                      12 12 0 49:11  36

2. PAPEJO              12 11 1 46:14  34

3. GENTA                  12 10 2 43:17  32

4. AUTOKLEMAN  12 9 3 41:19  30

5. BELMONT KLIMA  11 7 4 36:19  25

6. PREMA                12 5 7 27:33  22

7. CHLADMONT      12 5 7 23:37  22

8. EXPRES PRINT  11 4 7 26:29  19

9. TEAM GSM           12 3 9 25:35  18

10. PREDPOSLEDNÍ  12 2 10 14:46  16

11. PRINT SERVIS  12 2 10 11:49  16

12. HAJAKLA           12 1 11 14:46  14

� PROGRAM 13. KOLA – 15.1. o 17.30 h: B+B 

– PREDPOSLEDNÍ, PAPEJO – HAJAKLA, PREMA 

– EXPRES PRINT, o 19. h: BELMONT KLIMA 

– TEAM GSM, AUTOKLEMAN – GENTA, PRINT 

SERVIS – CHLADMONT, (stretnutia sa hrajú v 

herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).   mp

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

Účastníci šiesteho dielu Zlatkovej ligy – v strede v podrepe jej nový majster Miroslav Benca s ví-
ťazným pohárom

ZLATKOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
Záverečnými turnajmi skončilo šieste pokračovanie Zlatkovej ligy v stolnom tenise, ktorá sa pod 

záštitou saleziánov a mládežníckej organizácie Domka hrá v Pastoračnom centre na sídlisku Šípok 

v Partizánskom. Finiš v záverečnom šiestom hracom týždni najlepšie zvládol Miroslav Benca, ktorý 

preskočil dovtedajšieho lídra Filipa Šebestu a so ziskom 160 bodov sa stal víťazom Zlatkovej ligy. 

Druhé miesto obsadil práve Filip Šebesta, ktorý mal na konte o jedenásť bodov menej a tretí skon-

čil Martin Prievalský s 97 bodmi.

� KONEČNÉ PORADIE PO 21. KOLÁCH: 1. Miroslav Benca – 160 bodov, 2. Filip Šebesta – 149, 3. 

Martin Prievalský – 97, 4. Milan Škrabala – 90, 5. Peter Škríba – 80, 6. Andrej Striženec – 71, 7. 

Jakub Burák – 59, 8. Rado Striženec – 55, 9. Martin Maťašeje – 47, 10.-11. Leo Szabo a Ján La-

cika – 40, 12. Roman Dzian – 38, 13. Dávid Masár – 33, 14. Jakub Hatiar – 15, 15. Patrik Vražba 

– 13, 16.-17. Erik Takács a Samuel Oršula – 10, 18.-20. Pavol Baláž, Dávid Hudec a Denis Galbo 

– 8, 21. Pavol Buričan – 7, 22. Frederik Bauer – 4, 23.-26. Alex Bauer, Peter Vančo, Tibor Koprda 

a Denis Kováč – 3, 27. Matej Šadibol – 2.     (mp, rf)

Beňačka vicemajstrom Slovenska
Na sklonku uplynulého roka vy-

vrcholil v Martine záverečným 

turnajom seriál majstrovstiev 

Slovenska v stolnom tenise v 

siedmich kategóriách veterá-

nov. V každej z nich zasiahlo do 

bojov náročným systémom kaž-

dý s každým osem najlepších 

hráčov, ktorí vzišli na základe 

súčtu bodov získaných na pre-

došlých bodovacích turnajoch. 

Štart v záverečných zápasoch o 

medaily si vybojovala aj štvori-

ca veteránov z okresu Partizán-

ske – Miroslav Michalka, Oli-

ver Bralušič, Ladislav Beňač-

ka (všetci STK Klátova Nová Ves) a Július Kováčik (BELMONT KLIMA Partizánske). Najlepšie z nich si 

viedol Ladislav Beňačka. Pre reprezentanta STK Klátova Nová Ves, ktorý so stolným tenisom začínal 

v Skačanoch, to bola premiérová sezóna v súťažnom seriáli veteránov. A hneď ju okorenil titulom 

vicemajstra Slovenska v kategórii 60-64 ročných, čím si u svojich súperov získal značný rešpekt. V 

siedmich stretnutiach finálového turnaja Beňačka zaváhal len raz, keď neskoršiemu majstrovi Slo-

venska Eduardovi Hýroššovi zo Žarnova Oslany podľahol tesne 2:3. 

Majstri Slovenska pre rok 2012 a umiestnenie veteránov reprezentujúcich kluby z okresu Partizán-

ske – 40-49 rokov: 1. Š. Sagačik (Valašské Meziříči – Česká republika), 6. Miroslav Michalka (STK 

Klátova N. Ves), 50-59 r.: 1. B. Tiso (Bytča), 5. Oliver Bralušič (STK Klátova N. Ves), 60-64 r.: 1. E. Hýrošš 

(Žarnov Oslany), 2. Ladislav Beňačka (STK Klátova N. Ves), 65-69 r.: 1. J. Kučera (Slavičín – Česká re-

publika), 70-74 r.: 1. J. Hubina (Pov. Bystrica), 75-79 r.: 1. R. Kasanický (Ružomberok), 6. Július Ková-

čik (BELMONT KLIMA Partizánske), 80 a viac r.: 1. A. Novák (Kubran Trenčín).     jk

Reprezentanti z okresu Partizánske – zľava: Oliver Bralušič, 
Miroslav Michalka (obaja STK Klátova N. Ves), Július Kováčik 
(BELMONT KLIMA Partizánske) a vicemajster Slovenska Ladi-
slav Beňačka (STK Klátova N. Ves)

V predposledný deň predošlého roka sa v Mestskej športovej hale v Partizánskom konal 3. 

ročník florbalového turnaja O pohár Jozefa Božika. Podujatie otvoril primátor Partizánskeho, 

ktorý potešil hráčov FBK Harvard správou o novom sponzorovi. Do bojov o tretí turnajový 

prím zasiahlo šesť domácich družstiev a po jednom zástupcovi z Veľkých Krštenian a Báno-

viec nad Bebravou. Hneď v otváracom dueli sa o veľké prekvapenie postarala domáca florba-

lová mlaď hrajúca za družstvo Harvard žiaci, ktorá víťazstvom 2:1 skomplikovala Ducks cestu 

za medailovou priečkou. A hoci po remíze 1:1 káčeri zobrali bod obhajcovi prvenstva Pueblu, 

skončili v A-skupine poslední. Do finále tak putoval víťaz A-skupiny Pueblo a do súboja o tre-

tiu priečku bánovský Blades. V B-skupine sa o finalistovi rozhodovalo medzi kvalitou nabitým 

Darkside a družstvom Papagáje. Do posledného zápasu turnaja po víťazstve 4:2 tak putoval 

bez straty bodu ,,nováčik“ turnaja Papagáje posilnený extraligistami, kým Darkside musel bo-

jovať o postup s dobre hrajúcimi Predátormi z Veľkých Krštenian. Tento duel Darkside vyhral 

4:2, no až v bronzovom súboji s Blades preukázali jeho hráči svoju kvalitu a po víťazstve 6:1 

skončili tretí. Finále výborne rozbehli Papagáje, ktoré sa ujali vedenia 3:1. Pueblo nezložilo 

zbrane a rovnako rýchlo vyrovnalo, no Papagáje  opäť naklonili misky váh na svoju stranu. Tri 

minúty pred koncom však prišla opäť veľká chvíľa veterána Pavla Križana, ktorý po vyšacho-

vaní obrany Papagájov trafil odkrytú bránku Štefana Rajčana a o víťazovi sa tak rozhodovalo 

v samostatných nájazdoch. V nich sa presadil len Matej Nechala a hetrik Puebla bol na svete. 

PUEBLO Partizánske – víťaz 3. ročníka florbalového turnaja O pohár primátora Partizánskeho 
– horný rad zľava: Vladimír Cibula, Pavol Kollár, Matej Nechala, Martin Popluhár, Juraj Šimončič, 
Róbert Hudok, Michal Fáber, Peter Švec, dolný rad zľava: René Tkáč, Pavol Križan, Ondrej Školka, 
Miroslav Smatana a Róbert Hantabal.

Pueblo dosiahlo zlatý hetrik
Hegemónia Puebla, ktoré je víťazom aj po-

sledných dvoch ročníkov Mestskej florbalo-

vej ligy v Partizánskom, tak pokračuje. 

TURNAJ V ČÍSLACH

� A-SKUPINA: HARVARD žiaci – DUCKS 2:1, 

Vyskočil, Vaňo – A. Chochol. BLADES – PUEB-

LO 2:4, V. Trepáč, Hladký – M. Nechala 3, Pavol 

Križan. HARVARD žiaci – BLADES 0:3, J. Anta-

la, Mäsiar, Ledaj. PUEBLO – DUCKS 1:1, M. Ne-

chala – Kmeť. PUEBLO – HARVARD žiaci 7:0, 

O. Školka 2, M. Nechala 2, R. Hudok, V. Cibula, 

M. Popluhár. DUCKS – BLADES 0:2, L. Urban, 

V. Trepáč. PORADIE: 1. PUEBLO Partizánske 

(12:3) 5 bodov, 2. BLADES Bánovce n/B. (7:4) 

4, 3. HARVARD žiaci Partizánske (2:11) 2, 4. 

DUCKS Partizánske (2:5) 1.

� B-SKUPINA: ROYAL FLUSH – DARKSIDE 

1:5, Mišiak – Pavol Utekal 2, J. Korec, P. On-

drejmiška, M. Zajac. PREDATORS – PAPA-

GÁJE 1:2, M. Kopál – Ľ. Dorica, A. Mikuš. 

ROYAL FLUSH – PREDATORS 1:3, Križma 

– Krištín, P. Ivanka, R. Makva.  PAPAGÁJE – 

DARKSIDE 4:2, Ľ. Dorica 2, I. Skukálek, M. 

Ďuriš – Ingeli, D. Makeš.  PAPAGÁJE – RO-

YAL FLUSH 12:0, M. Ďuriš 2, Ľ. Dorica 2, D. 

Ďuríček 2, S. Zelezník 2, J. Gašparovič, D. Tur-

ček, M. Petrík, A. Mikuš. DARKSIDE – PRE-

DATORS 4:2, P. Ondrejmiška 2, J. Korec, D. 

Makeš – M. Kopál 2. PORADIE: 1. PAPAGÁ-

JE Partizánske (18:3) 6, 2. DARKSIDE Parti-

zánske (11:6) 2, 3. PREDATORS Veľké Krš-

teňany (6:9) 2, 4. ROYAL FLUSH Partizán-

ske (2:20) 0.

� O 3. MIESTO: BLADES – DARKSIDE 1:6, An-

tala ml. – J. Korec 3, J. Zajac, Ingeli, D. Makeš.

��FINÁLE: PAPAGÁJE – PUEBLO 4:5 sn, Ľ. 

Dorica 2, I. Skukálek, A. Mikuš – R. Tkáč 2, 

R. Hudok, Pavol Križan, rozhodujúci nájazd 

premenil Matej Nechala.   mp

V 4. min Horecký v presilovej hre otvoril 

skóre, v 9. min sa presadil Sedlák a hneď 

v úvode druhej časti hry Šteinhubel zvý-

šil na 3:0. O tri minúty Dorica znížil, keď 

mu gólovú šancu pripravil Skukálek. Do-

máci však dvomi gólmi zvýšili vedenie už 

na 5:1. Harvard sa nevzdával a po pek-

nej spolupráci Ondrušku, Turčeka a Ivan-

ku, posledný menovaný vymietol pravý 

kút stupavskej bránky. Následne sa dô-

raznou hrou pred bránkou presadil Ko-

rec a pohotovou tvrdou strelou z polky 

ihriska mladý Kučera vrátil Harvard späť 

do hry – 5:4. Hneď po buly ale domáci so 

šťastím prekonali Rajčana a do šatní tak 

odchádzali opäť s dvojgólovým vede-

ním. V poslednej časti hry Partizánčania 

mali veľkú snahu zápas otočiť, no pro-

ti bol výborne chytajúci domáci bran-

kár Veselý. Naopak, Šteinhubel krásnou 

strelou z otočky nedal Rajčanovi žiadnu 

šancu a domáci viedli 7:4. Potom Ivanka 

spoza bránky našiel peknou prihrávkou 

Kučeru, pre ktorého už nebol problém 

loptičku zasunúť do odkrytej domácej 

svätyne. Tlak hostí však päť minút pred 

koncom stretnutia pribrzdil odpískaný 

prísny faul Školku na súperovho najlep-

šieho hráča Šteinhubela a počas päťmi-

nútovej presilovky Stupavčania upravili 

na konečných 9:5. 

� GÓLY: 4. a 56. Horecký, 9. Sedlák, 

21. a 45. Šteinhubel, 27. Bezár, 29, a 

37. Rác, 57. Dobrovodský – 24. Dorica 

(Skukálek), 32. Ivanka (Ondruška), 32. 

Korec, 37. Kučera (Mikuš), 55. Kučera 

(Skukálek). � VYLÚČENÍ: 0:4 na 2 min, 

Školka a M. Zajac na 5 min.. � HAR-

VARD: Š. Rajčan, M. Jursa – R. Hudok, 

A. Mikuš, S. Zelezník, M. Ondruška, M. 

Maruš, Ľ. Dorica, I. Skukálek, O. Škol-

ka, J. Korec, M. Zajac, P. Ivanka, T. Ku-

čera, D. Turček, tréner: D. Ďuríček.

� 16. KOLO: VICTORY STRAS Nová 

Dubnica – Mikuláš Prešov 7:16 (2:7, 

3:3, 2:6). 1. FBC Trenčín – FLORKO Ko-

šice 7:7 (1:2, 5:3, 1:2). ATU Košice – 

Tvrdošín 9:4 (4:1, 3:0, 2:3). DRAGONS 

Ružinov Bratislava – HURIKÁN Brati-

slava 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). Michalovce – 

Sabinov 6:8. FBC Grasshoppers Žilina 

a Dolný Kubín – voľno. 

TABUĽKA

 1. ŠK 1. FBC Trenčín                 13   10  3    0   138:55   23

 2. FTVŠ UK Bratislava               13   11  1    1   102:39   23 

 3. Florko Košice                         13     9  2    2   109:62   20 

 4. ATU Košice                            14     8  4   2     99:73   20 

 5. Dragons Ružinov Bratislava   13     9  1    3     84:64  19

 6. Predator Sabinov                   14     9  1    4   111:95   19 

 7. Grasshoppers Žilina               13    8  0    5      88:75   16

 8. Bogdau Stupava                     14   6  0    8     89:101  12

 9. Mikuláš Prešov                       14   5  2    7     90:104   12

10. FBK Tvrdošín                        14   4  1    9     67:106     9   

11. VS Nová Dubnica                  14   3  1   10   88:121     7

12. FBK Michalovce                    15  3  0   12   95:143     6 

13. FBK Harvard Partizánske   13   2  0   12   79:120     4

14. Žatva 90 Dolný Kubín           14   0  2   12    64:145    2

   mp

FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV
Najvyššia mužská florbalová súťaž mala na programe stretnutia 15. a 16. kola, ktoré načali druhú 

polovicu súťaže. Extraligový nováčik FBK Harvard Partizánske sa predstavil opäť na domácom ih-

risku v Mestskej športovej hale, kde druhému celku ligy, bratislavskému Hurikánu podľahol 4:11. 

,,V zápase sme mali množstvo šancí, ktoré sme nevyužili. O lepší výsledok sme sa pripravili 

vylúčeniami, ktoré náš súper nekompromisne trestal,“ boli slová sklamaného trénera Harvardu 

Dušana Ďuríčka. Na druhý deň sa Harvard predstavil v Stupave, kde sa hralo pri teplote 7°C a navy-

še slabom osvetlení. V zostave Partizánčanov, ktorí po zlepšenom výkone prehrali 5:9, sa neobjavili 

v predchádzajúcom stretnutí vylúčení obrancovia René Tkáč a Pavol Križan. ,,Myslím, že sme boli 

Stupave vyrovnaným súperom. Chalani bojovali za každého stavu a to si cením. Škoda, že 

sme zas doplatili na našu nedisciplinovanosť,“ zhodnotil stretnutie Dušan Ďuríček.

HARVARD PARTIZÁNSKE – HURIKÁN BRATISLAVA 4:11 (0:5, 1:3, 3:3)
Favorit z Bratislavy sa už v 3. min dostal do ve-

denia, keď Purcová strela od polovice skonči-

la za chrbtom prekvapeného Rajčana, ktorý 

mal zakrytý výhľad. Partizánčania pohrozili ne-

bezpečnými prečísleniami, ktoré však končili 

mimo bránky hostí. Tí naopak svoje nebezpeč-

né kontry nekompromisne premieňali a po pr-

vej tretine viedli 0:5. V úvode druhej tretiny uvi-

del domáci Tkáč červenú kartu za nešportové 

správanie, Školka zas nižší trest za potyčku s 

Vlášekom a Harvard hral oslabený o dvoch 

hráčov. Hurikán to dokonale využil strelením 

ďalších dvoch gólov a bolo 0:7. Potom Rajčan 

na pätnásť minút spustil roletu a perfektnými 

zákrokmi gumoval hostí, kým na druhej strane 

Michal Zajac prekonal reprezentačného bran-

kára Kalčoka. Hostia v druhej tretine ešte raz 

udreli, keď sekundu pred jej vypršaním počas 

päťminútovej presilovky za vylúčenie ďalšieho 

obrancu Križana, Kabát upravil na 1:8. V tretej 

tretine sa oba tímy trafili do čierneho zhod-

ne po trikrát, keď najviac zaujal pekne zahra-

tý gólový signál domácich, na ktorého konci 

bol Skukálek. 

� GÓLY: 14. M. Zajac (Skukálek), 23. Dori-

ca (Zelezník), 45. Korec (Dorica), 51. Skuká-

lek (M. Zajac) – 3., 14. a 23. Purc, 9. Prikler, 

15. Liszkay, 20. Cibulka, 26., 40. a 55. Kabát, 

44. Velčický, 49. Mader. � VYLÚČENÍ: 2:0 na 

2 min, Tkáč a Križan na 5 min, Vlášek (HURI-

KÁN) na 10 min.. � ČK: 23. R. Tkáč, 36. P. Kri-

žan. � HARVARD: Š. Rajčan, M. Jursa – Pavol 

Križan, R. Hudok, A. Mikuš, S. Zelezník, M. 

Ondruška, M. Maruš, Ľ. Dorica, I. Skukálek, O. 

Školka, J. Korec, M. Zajac, P. Ivanka, T. Kučera, 

Pavol Utekal, R. Tkáč, tréner: D. Ďuríček.

� 15. KOLO: Michalovce – Tvrdošín 4:8 (1:2, 1:5, 

2:2). Grasshoppers Žilina – Dolný Kubín 9:5 

(1:1, 5:3, 3:1). DRAGONS Ružinov Bratislava – 

BOGDAU Stupava 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). ŠK VICTO-

RY STARS Nová Dubnica – FLORKO Košice 7:12 

(1:4, 6:3, 0:5). 1. FBC Trenčín – Mikuláš Prešov 

11:6 (4:3, 3:0, 4:3). ATU Košice – Sabinov 4:9.

BOGDAU STUPAVA – HARVARD PARTIZÁNSKE 9:5 (2:0, 4:4, 3:1)
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� VÝSLEDKY – 3. KOLO: OLD VIRGINS – 

SHOCK! 51:37. 6. KOLO: BEGINNERS – PIVÁ-

REŇ 47:41. 8. KOLO: BEGINNERS – MIŠČ OF 

SPY 67:21. 8. KOLO: 06 – PIVÁREŇ 61:27. 9. 

KOLO: MIŠČ OF SPY – OLD VIRGINS 15:73. 

11. KOLO: PIVÁREŇ – MIŠČ OF SPY 46:42. 16. 

KOLO: SHOCK! – MIŠČ OF SPY 74:14.

Zostavy družstiev: SHOCK! (Karol Nógli, Ju-

raj Kopál), BEGINNERS (Tomáš Adamec, Pe-

ter Grňo), OLD VIRGINS (Jozef Zvalo, Anton 

Riška), 06 (Jaroslav Panák, Juraj Henteš), PI-

VÁREŇ (Miroslav Chovan, Ľubomir Krpelan), 

DAGGERNAUTS (Peter Švec, Juraj Vincúr), MI-

ŠČ OF SPY (Nikola Ščepková, Aneta Mišovy-

chova), THE RAMRODS (Jakub Bučko, Martin 

Šulovský) a PÁLI MA ŽAHA (Miloš Országh, Pe-

ter Karlubík). kj

TABUĽKA

1. SHOCK!                    8  8  0  0    481:223    16

2. OLD VIRGINS           8  6  0  2    422:282   12

3. THE RAMRODS       7  5  0  2    362:254    10

4. 06                              7  4  0  3    342:274     8

5. BEGINNERS            7  3  0  4    316:300     6

6. PÁLI MA ŽAHA        4  2  0  2    179:173     4

7. PIVÁREŇ                  8  2  0  6   286:418     4

8. DAGGERNAUTS     4  1  0  3   115:237     2

9. MI-ŠČ OF SPY         9  0  0  9   198:506     0 

FOOSBALOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM

I. LIGA ZÁPAD – KADETI 

� 17. KOLO: ONYX Levice – BBK Bánovce n/B. 

145:28 (70:15). Slovakia Pov. Bystrica – Slávia 

Trnava 139:33 (76:12). BC Prievidza – Lokomo-

tíva Sereď 98:63 (42:29). Karlovka Bratislava 

– Klokani Komárno 81:45 (44:21). Inter Brati-

slava – voľno.

� 18. KOLO: Slovakia Pov. Bystrica – Lokomo-

tíva Sereď 108:46 (54:13). Karlovka Bratislava 

– Inter Bratislava 76:44 (52:25). BC Prievidza 

– Slávia Trnava – nehralo sa. BBK Bánovce n/B., 

ONYX Levice a Klokani Komárno – voľno.

TABUĽKA

1. BC Prievidza                 14   14    0     1556:731     28

2. Slovakia Pov. Bystrica  15   13    2     1521:961     28

3. Karlovka Bratislava       14   10    4     1124:893     24

4. ONYX Levice                14     9    5     1269:819     23

5. Inter Bratislava              14     6    8       940:1055   20

6. Lokomotíva Sereď        15     5   10   972:1117    20

7. Klokani Komárno          14     5   9      841:1132    19

8. Slávia Trnava               14  ;   2  12       723:1236    16

9. BBK Bánovce n/B       14    0  14      492:1494   14

 mp

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

Po ročnej pauze napísal v Partizánskom ďalšiu 

vydarenú kapitolu tradičný turnaj v basketba-

le trojčlenných družstiev. Tentoraz sa však po-

dujatie konalo pod novým názvom – Memo-

riál Ing. Márie Trčovej. Podujatie, ktoré prebie-

ha pod deravými košmi telocvične ZŠ Ma-

linovského, bolo po prvýkrát venované pa-

miatke vernej a zanietenej fanúšičky domácej 

Iskry, ktorá vychovala troch basketbalistov a 

obetavo pomáhala pri chode klubu.

Osem družstiev v hlavnej mužskej kategórii, 

rozdelených do dvoch základných skupín, 

bojovalo o štyri semifinálové miestenky. Zda-

lo sa, že bez straty bodu víťazi skupín ŠERIL a 

ABC majú namierené až do finále. Opak bol 

však pravdou. ŠERIL už bez Matúša Novotné-

ho podľahol v emóciami vypätom semifinále družstvu 3 M tesne 9:10 a ABC prehral 8:10 s príjem-

ným prekvapením turnaja s tímom HUJER. Hujerovci si umnou a trpezlivou hrou dokráčali až po 

celkový triumf, keď v dramatickej koncovke o ich tesnom víťazstve 10:9 nad družstvom 3 M rozho-

dol Pavol Horňan. Bronzová priečka sa ušla ABC, ktoré zdolalo ŠERIL o päť košov. Za najlepšieho 

hráča turnaja bol vyhlásený Erik Jakubík z celku víťazov, v ktorom hral aj najstarší hráč podujatia 

Peter Utekal. Jeho 41 rokov však na palubovke nebolo badať. V zmiešanej kategórii s piatimi druž-

stvami, v ktorej zasiahli do bojov aj jediné dve zástupkyne nežného pohlavia Jana Trčová s Moni-

kou Šimalčíkovou, boli najlepší chlapci z družstva Černobyľ, ktorí nenašli premožiteľa. V zreduko-

vanom poradí žiakov od 13-14 rokov zvíťazili Palčáci pred druhým Spaldingom a treťou Baťovkou. 

Najlepším hráčom turnaja sa stal Adam Daňo, cenu pre najmladšieho účastníka turnaja si odniesol 

11-ročný Filip Kulifay.

Víťaz 9. ročníka futbalového turnaja hráčov nad 35 rokov družstvo Dorast ,,88“ Bánovce n/B. – 
horný rad zľava: P. Mášik, P. Ďurček, D. Magdina, P. Krištof, T. Zita, L. Halás, M. Petrík, dolný rad 
zľava: M. Mášik, M. Dubný a M. Hruška.
Zostavy ostatných medailistov – 2. FC Capri Dežerice: M. Jakub, A. Kalač, A. Sány, B. Tretinár, R. 
Šmitala, M. Ragan, M. Jurák, L. Matuška, M. Slovák a A. Znášik, 3. Sokol Podhoran: L. Hudec, I. Mi-
kuš, S. Pavle, J. Dolinský, P. Hanko, R. Šebeň, B. Gajdoš, D. Mišák, R. Praženec, M. Král a J. Farkaš.

� A-SKUPINA: Orol Miezgovce – Prusy 0:1 (0:1). 

Sokol Podhoran – Staré Páky Dežerice/V. Hrad-

ná 2:1 (1:0). Orol Miezgovce – Sokol Podhoran 

1:1 (1:1). Prusy – Staré Páky Dežerice/V. Hradná 

0:2 (0:1). Orol Miezgovce – Staré Páky Dežerice/

V. Hradná 0:1 (0:0). Prusy – Sokol Podhoran 0:0. 

PORADIE: 1. Staré Páky Dežerice/V. Hradná (4:2) 

6 bodov, 2. Sokol Podhoran (3:2) 5, 3. Prusy (1:2) 

4, 4. Orol Miezgovce (1:3) 1.

� B-SKUPINA: Rybany – FC Capri Dežerice 0:1 

(0:0). Dorast ,,88“ Bánovce n/B. – Medvedi Parti-

zánske 2:1 (1:1). Rybany – Dorast ,,88“ Bánovce 

n/B. 0:5 (0:1). FC Capri Dežerice – Medvedi Parti-

zánske 0:1 (0:1). Rybany – Medvedi Partizánske 

2:0 (1:0). FC Capri Dežerice – Dorast ,,88“ Bánov-

ce n/B. 0:0. PORADIE: 1. Dorast ,,88“ Bánovce n/B. 

(7:1) 7 bodov, 2. FC Capri Dežerice (1:1) 4, 3. Ry-

bany (2:6) 3, 4. Medvedi Partizánske (2:4) 3. 

� SEMIFINÁLE: Staré Páky Dežerice/V. Hradná 

– FC Capri Dežerice 2:2 (0:1) – na pok. kopy 5:6. 

Sokol Podhoran – Dorast ,,88“ Bánovce n/B. 0:2 

(0:1).

� O 3. MIESTO: Sokol Podhoran – Staré Páky De-

žerice/V. Hradná 0:0 – na pok. kopy 3:2.

� FINÁLE: Dorast ,,88“ Bánovce n/B. – FC Capri 

Dežerice 2:1 (1:1). (mp, jf)

Kollár rozhodol v nájazdoch
Za účasti štyroch domácich kolektívov sa na Zimnom štadióne v Partizánskom uskutočnil jubilejný 15. roč-

ník turnaja v ľadovom hokeji nesúceho názov Memoriál Ing. Ladislava Kankulu. Víťazný pohár získali hráči 

družstva usporiadateľa IkarCOM-BÝVANIE Partizánske, ktorí vo finále po nerozhodnom výsledku 2:2 v riad-

nom hracom čase vyhrali nad nováčikom turnaja ECS Partizánske až po samostatných nájazdoch 3:2, keď 

ten rozhodujúci premenil Pavol Kollár. Tretie miesto obsadil LOKOMOTÍV Partizánske, ktorý v súboji o bronz 

vyhral 4:2 nad víťazom predchádzajúcich dvoch ročníkov podujatia družstvom BAŤOVKA Partizánske. 

� SEMIFINÁLE: BAŤOVKA Partizánske – ECS Partizánske 3:4. IKarCOM-BÝVANIE Partizánske – LOKO-

MOTÍV Partizánske 4:3 po sn, rozhodujúci nájazd premenil Ondrej Turček.

� O 3. MIESTO: BAŤOVKA Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske 2:4.  

� FINÁLE: IKarCOM-BÝVANIE  Partizánske – ECS Partizánske 3:2 po sn, rozhodujúci nájazd premenil 

Pavol Kollár.

� Zostava víťazného družstva IKarCom-Bývanie Partizánske: D. Košúth – P. Horňák, P. Uhlár, Miroslav 

Belianský, M. Madzia, A. Galovič, O. Turček, M. Varga, I. Beniak, I. Magnúsek, R. Preťo a M. Bojkovský.     

 mp

Medailistky kategórie žien – zľava: Jana Obertová, Anna Gub-
ková, Eva Nechalová a Veronika Orelová 

Telocvična Základnej školy vo Veľkých Uherciach bola na 

sklonku uplynulého roka dejiskom jubilejného 45. roční-

ka turnaja žiakov, registrovaných i neregistrovaných hráčov 

a veteránov v stolnom tenise. Za desiatimi zelenými stolmi 

sa počas vyše desaťhodinového stolnotenisového maratónu 

predstavilo vyše osemdesiat milovníkov hry s celuloidovou 

loptičkou. Nežné pohlavie zastupovalo desať hráčok, v žiac-

kych kategóriách hrali stolnotenisové nádeje z domáceho 

STK a zo školského strediska pri ZŠ Veľké Uherce. 

PORADIE V KATEGÓRIÁCH

� ŽIACI DO 12 ROKOV: 1. Matej Obert, 2. Ján Šovčik, 3. To-

máš Uhlár a Branislav Kmeť (všetci STK Veľké Uherce).

A-SKUPINA

� 8. KOLO: COLO COLO BN/B. – EL FUŇO BN/B. 

1:3 (0:2), D. Kajan – S. Mikloš 2, K. Hudec. HELLA 

BN/B. – Chudá Lehota 11:3 (4:2), P. Bodka 4, M. 

Farkaš 2, M. Galbavý 2, S. Pavle 2, R. Božik – L. 

Geleta 2, M. Židek. SMERÁCI BN/B. – ŠKP BN/B. 

0:3 (0:2), J. Kosiba, P. Varga, T. Michalička.

TABUĽKA

1. ŠKP BN/B.         8 5 2 1 30:18  17

2. HELLA BN/B.     8 4 3 1 35:13  15

3. EL FUŇO Bn/B. 8 4 3 1 38:20  15

4. SMERÁCI BN/B. 8 4 1 3 32:20  13

5. COLO COLO BN/B. 8 2 1 5 16:24  7

6. Chudá Lehota   8 0 0 8 16:72  0

� PROGRAM 9. KOLA – 19.1. o 14.50 h: HELLA BN/B. 

– ŠKP BN/B., o 16.30 h: SMERÁCI BN/B. – EL FUŇO BN/

B., o 18.10 h: COLO COLO BN/B. –  Chudá Lehota.

B-SKUPINA

�� 8. KOLO: JASKLO BN/B. – Tatran Uhrovec 

4:2 (2:1), J. Malina 2, M. Bodocký, A. Masarovič 

– Ľ. Čabrák, V. Provazník. FC LIVERPOOL Veľké 

Držkovce – FC BAYERN Krásna Ves 11:3 (3:1), 

J. Božik 3, L. Jandák 2, R. Mrocek 2, J. Poštrk, Mar-

tin Kyselica, M. Liška, D. Dudák – T. Gieci, M. Ši-

mon, M. Kolárik. AMATÉRI BN/B. – BN TAXI BN/

B. 1:9 (0:4), R. Gabriška – L. Vavro 3, M. Horváth 

2, M. Borcha 2, M. Paulovič 2.

TABUĽKA

1. FC LIVERPOOL V. Držkovce 8 7 1 0 58:25  22

2. BN TAXI BN/B.                     8 5 3 0 48:13  18

3. JASKLO BN/B.                     8 4 2 2 45:26  14

4. AMATÉRI BN/B.                   8 2 1 5 25:40  7

5. Tatran Uhrovec                    8 2 1 5 29:46  7

6. FC BAYERN Krásna Ves       8 0 0 8 20:75  0

� PROGRAM 9. KOLA – 19.1. o 14. h: AMATÉRI 

BN/B. – Tatran Uhrovec, o 15.40 h: FC LIVERPO-

OL Veľké Držkovce – BN TAXI BN/B., o 17.20 h: 

JASKLO BN/B. – FC BAYERN Krásna Ves.

� KANONIERI: 12 gólov – L. Vavro (BN TAXI), 11 

– E. Škarba (JASKLO), J. Poštrk (FC LIVERPOOL), 

10 – P. Botka (HELLA), 9 – M. Hošek (FC LIVER-

POOL), R. Hrubý (EL FUŇO)...       mp

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

Hráči Dorastu ,,88“ oprášili zašlú slávu
Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bola dejiskom 9. ročníka turnaja v malom fut-

bale hráčov nad 35 rokov, ktorý opäť organizovalo Občianske združenie Rozvoj športu. Už pred za-

čiatkom turnaja bolo známe, že k obhajobe nedôjde, keďže víťaz predošlého ročníka Tatran Uhro-

vec tento raz štartovať nebude. Triumf tak získali hráči domáceho zástupcu Dorast ,,88“, ktorý tvorili 

bývalí prvoligoví dorastenci. Druhé miesto obsadil FC Capri Dežerice a cenu určenú pre bronzový 

tím prevzali z rúk hlavného organizátora turnaja Jozefa Farkaša hráči Sokola Podhoran.

STOLNÝ TENIS - MUŽI

V. LIGA

� 14. KOLO: Diviaky n/N. – STK TEVOS 

Partizánske D 11:7, D. Hnát 3,5, R. Vajda 

3,5, T. Masaryk 2,5, P. Ševce 1,5 – P. Vácval 

3,5, J. Špeťko 2, T.Hoffmann 2. STK Veľké 

Uherce C – Handlová B 11:7, M. Truska 

4,5, D.Kršiak 3,5, T. Valášek 2,5, T. Vlčko 0,5 

– Z. Gafrik 2, J. Bátora 2, L. Ondriš 2, Jozef 

Blaho 1. STK Žabokreky n/N. – Tužina 

8:10, R. Blaniar 4, J. Blaniar 3, Ľ. Macho 1 – V. 

Polevka 3,5, D. Hanzlík st. 2,5, P. Gross 2,5, 

D. Hanzlík ml. 1,5. ŠKST Bošany B – Nitrica 

15:3, J. Krchník st. 4,5, J. Krchník ml. 4,5, K. 

Hýrošš 3,5, J. Halmo 2, J. Repka st. 0,5 – M. 

Kleman 2, L. Rybanský 1. Lazany C – STK 

Prievidza B 3:15. Oslany B – Oslany 9:9, P. 

Mello 4,5, R. Šandrik 3, M. Hudec 1, D. Baláž 

0,5 – T. Pinďura 3,5, J. Lacuška 2,5, E. Hýrošš 

2, M. Mikoláš st. 1. Kanianka – Bystričany 

C 12:6, Kušnír 4,5, J. Perniš 3,5, A. Schnierer 

2,5, D. Píš 1,5 – J. Valčuha 2, E. Milota 2, M. 

Dáni 1, M. Šimo 1.

 TABUĽKA

1. STK Prievidza B           14 11 0 3 169:83 36

2. Diviaky n/N.                   14 9 0 5 146:106 32

3. STK Veľké Uherce C    14 8 2 4 136:116 32

4. Oslany                          14 8 1 5 129:123 31

5. Tužina                           14 8 0 6 146:106 30

6. TEVOS Partizánske D 14 7 2 5 125:127 30

7. ŠKST Bošany B           14 6 3 5 138:114 29

8. Kanianka                        14 6 2 6 121:131 28

9. Handlová B                    14 6 1 7 124:128 27

10. Oslany B                        14 5 2 7 132:120 26

11. STK Žabokreky n/N.  14 5 2 7 130:122 26

12. Lazany C                     14 5 0 9 106:146 24

13. Nitrica                           14 4 1 9   97:155 23

14. Bystričany C                  14 2 0 12   65:187 18

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE

� 8. KOLO: STK Veľké Uherce E – STK 

Veľké Uherce D 0:18, P. Kršiak 4,5, Jozef 

Belianský 4,5, J. Václav 4,5, T. Vlčko 4,5. 

BELMONT KLIMA Partizánske B – BEL-

MONT KLIMA Partizánske 1:17, P. Klap-

ka 0,5, J. Kováčik 0,5 – Š. Jambor 4,5, J. Jaš-

šo 4,5, A. Klapka 4, M. Tomiš 4. Horná Ves 

– ŠKST Bošany C 4:14, M. Mikoláš ml. 1,5, 

Š. Jančich 1,5, K. Kopál 1 – T. Duda 4,5, P. 

Minarovič 4,5, P. Meluš 4, J. Mikyška 1. 

STK Žabokreky n/N. B – MK SO Nadli-

ce 5:13, M. Navrkal 3,5, M. Magát 1,5 – J. 

Magdolen 4,5, Mário Marko 3,5, Miroslav 

Marko 3, L. Beko 2.

TABUĽKA

1. BK Partizánske           8 8 0 0 109:35 24

2. MK SO Nadlice           8 7 0 1   94:50 22

3. ŠKST Bošany C          8 5 0 3   91:53 18

4. STK Veľké Uherce D  8 3 0 5   79:65 14

5. STK Žabokreky n/N. B 8 3 0 5   64:80 14

6.-7. BK Partizánske B       8 3 0 5   54:90 14

    STK Veľké Uherce E  8 3 0 5   54:90 14

8. Horná Ves                   8 0 0 8   31:113 8

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.

� 10. KOLO: OcÚ Dežerice – STO Uhrovec 

13:5, M. Horečný 4,5, Pikna 3,5, L. Kováčik 

2,5, J. Kardoš 2,5 – P. Mišina 3, J. Sliepka 1, 

M. Adameová 1. Slovenský orol Miezgov-

ce – STK Malé Chlievany B 14:4, Radovan 

Zradula 4,5, F. Václavík 3,5, J. Sečkár 3,5, Ras-

tislav Zradula 2,5 – F. Petrík 3, Ľ. Kutiš 1. SK 

Bánovce n/B. B – STK Malé Chlievany C 

11:7, I. Božik st. 3,5, J. Hergézel 3, P. Adamec 

2,5, Ľ. Búlik 2 – B. Kolembus 4,5, M. Sečanský 

1,5, L. Machala 1. OcÚ Krásna Ves – STO Pru-

sy 6:12, I. Filin 3,5, M. Valient 2,5 – R. Praženec 

4, V. Lukačovič 3,5, T. Kutiš 2,5, Ján Kutiš ml. 2.

STK Orol Otrhánky B – OcU Žitná-Radiša 

9:9, M. Blaniar 4, J. Chudoba 2,5, A. Šinský 2, 

P. Hulák 0,5 – ?.

TABUĽKA

1. STK Malé Chlievany B 10 8 0 2 104:76 26

2. OcÚ Žitná-Radiša       10 6 1 3        108:72 23

3. SO Miezgovce            10 5 1 4   94:86 21

4. STO Uhrovec                10 4 3 3   90:90 21

5. SK Bánovce n/B. B    10 4 2 4   92:88 20

6. STO Prusy                    10 4 2 4   90:90 20

7. STK Orol Otrhánky B 10 3 3 4   91:89 19

8. STK Malé Chlievany C 10 3 3 4   83:97 19

9. OcU Dežerice               10 2 2 6   73:107 16

10. OcÚ Krásna Ves        10 1 3 6   75:105 15

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.

� 10. KOLO: STK Orol Otrhánky D – STK 

Orol Otrhánky C 8:10, L. Gieci 3,5, M. 

Ledajová 2,5, J. Flimel 1,5, D. Gieciová 0,5 

– Milan Strempek 4, T. Ledaj 3, J. Viskup 2, 

M. Maďara 1. TJ Horné Ozorovce – STO 

Podlužany 17:1, P. Darmo 4,5, J. Janech 

st. 4,5, D. Sabo 4,5, B. Sabo 3,5 – J. Podluc-

ký 1. SK Bánovce n/B. C – STO Prusy B 

0:18,T. Kutiš 4,5, Martin Kutiš 4,5, P. Igaz 

4,5, V. Kutiš 4, Ján Kutiš st. 0,5. STK Malé 

Chlievany D – STO Biskupice 10:8, V. 

Košík 4,5, J. Koleno 2,5, P. Bauer 2, R. Košík 

1 – M. Kahún 3,5, M. Václavík 2,5, J. Pytel 2. 

OcU Krásna Ves B – voľno. 

TABUĽKA
1. STO Prusy B               9 9 0 0 142:20 27

2. STO Biskupice           9 7 0 2 126:36 23

3. TJ Horné Ozorovce    9 6 0 3   89:73 21

4. STK Malé Chlievany D 9 5 1 3   84:78 20

5. STK Orol Otrhánky C 9 4 2 3   76:86 19

6. SK Bánovce n/B. C    9 4 0 5   75:87 17

7. OcÚ Krásna Ves B       8 2 1 5   51:93 13

8. STK Orol Otrhánky D 9 1 0 8   49:113 11

9. OcÚ Podlužany           9 0 0 9   28:134 9

  (mp, lg)

Hujerovci príjemne prekvapili
HLAVNÁ KATEGÓRIA 

� A-SKUPINA: ŠERIL – 3 KRÁLI 10:6. HUJER – HELLOW 10:7. ŠERIL 
– HUJER 10:8. 3 KRÁLI – HELLOW 5:10. ŠERIL – HELLOW 10:4. 3 
KRÁLI – HUJER 5:10. PORADIE: 1. ŠERIL (skóre 30:18) 6 bodov, 2. HU-
JER (28:22) 5, 3. HELLOW (21:25) 4, 4. 3 KRÁLI (16:30) 3.
� B-SKUPINA: 3 M – KARVAŠ 10:3. ABC – PAŠTEKÁRI 10:0. 3 M – 
ABC 9:10. KARVAŠ – PAŠTEKÁRI 10:6. 3 M – PAŠTEKÁRI 10:3. KAR-
VAŠ – ABC 9:10.PORADIE: 1. ABC (skóre 30:18) 6 bodov, 2. 3 M (29:16) 
5, 3. KARVAŠ (22:26) 4, 4.  PAŠTEKÁRI (9:30) 3.
� SEMIFINÁLE: ŠERIL – 3 M 9:10. ABC – HUJER 8:10.
� O 3. MIESTO: ŠERIL – ABC 5:10.
� FINÁLE: HUJER – 3M 10:9.

� KONEČNÉ PORADIE: 1. HUJER Partizánske (Erik Jakubík, Peter Ute-
kal, Pavol Horňan ml.), 2. 3 M Partizánske (Martin Trčo, Michal Trčo, 
Michal Marko), 3. ABC Partizánske (Peter Mihálik, Tomáš Kollár, Ju-
raj Pažický, Rastislav Bánovský), 4. ŠERIL Partizánske (Michal Sasko, 
Michal Talár, Lukáš Varady, Matúš Novotný), 5. KARVAŠ Partizánske 
(Tomáš Benák, Martin Boszorád, Peter Ustinov), 6. HELLOW Topoľča-
ny (Marek Barányi, Boris Bútora, Martin Pargáč), 7. 3 KRÁLI Partizán-
ske (Peter Terlanda st., Martin Sasko, Ľuboš Labuda, Július Števica), 8. 

PAŠTEKÁRI Partizánske (Peter Turanský, Tomáš Kapri, Marek Ďuriš).

ZMIEŠANÁ KATEGÓRIA 
� VÝSLEDKY: ČERNOBYĽ – SPALDING 7:4. PALČÁCI – BAŤOVKA 7:3. JANKA – ČERNOBYĽ 4:7. 
SPALDING – PALČÁCI 2:7. BAŤOVKA – JANKA 5:7. ČERNOBYĽ –  PALČÁCI 7:3. BAŤOVKA – 
SPALDING 4:7. PALČÁCI – JANKA 7:5. ČERNOBYĽ – BAŤOVKA 7:2. SPALDING – JANKA 7:5.

� KONEČNÉ PORADIE: 1. ČERNOBYĽ (Andrej Grman, Jozef Kukla, Erik Takács) skóre 28:13 – 8 bo-
dov, 2. PALČÁCI (Adam Daňo, Samuel Bilik, Filip Kulifaj) 24:17 7, 3. SPALDING (Tibor Koprda, Matej 
Šadibol, Jakub Staňo, Matúš Benko) 20:23 – 6, 4. JANKA (Jana Trčová, Monika Šimalčíková, Michal 
Hallo, Ondrej Školka) 21:26 5, 5. BAŤOVKA (Ján Kováč, Michal Škoda, Denis Duchovič, Matúš Šu-
jan) 14:28 – 4.

Družstvo HUJER – víťaz hlavnej kategórie Memoriálu Ing. Márie Trčovej – 
zľava: Peter Utekal, Pavol Horňan a Erik Jakubík. 

Veľké Uherce opäť žili stolným tenisom
� ŽIACI DO 15 ROKOV: 1. Martin Truska, 2. Tomáš Valášek, 

3. Richard Houdek a Jakub Néma (všetci STK Veľké Uher-

ce).

� ŽIAČKY DO 15 ROKOV: 1. Paulína Hrčková, 2. Andrea 

Gubková, 3. Natália Harcegová a Terézia Svrčková (všet-

ky STK Veľké Uherce). 

� NAJLEPŠÍ UHERČAN: 1. Martin Hesko, 2. František Hou-

dek, 3. Milan Kopál a Branislav Kmeť st..

� ŽENY: 1. Anna Gubková 2. Jana Obertová, 3. Eva Necha-

lová a Veronika Orelová (všetky Veľké Uherce).

� REGISTROVANÍ MUŽI: 1. Ivan Páleník (ŠKST Dubnica n/V.), 

2. Ladislav Rehák (STK Nové Mesto n/V.), 3. Ľudovít Mikloš 

a Peter Žembera (Keraming-Kubran Trenčín).              (jt, dk)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA 

� VÝSLEDKY: MOHICANS Topoľčany – Žabokre-
ky n/N. 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), góly: 17. D. Ďuračka, 39. 
M. Daňo, 41. R. Gogola – 25. P. Habánik, brankári: R. 
Mikuš – P. Božik, vylúčení: 4:5 na 2 min, P. Adamko-
vič (M) na 10 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. 
OLD BOYS Partizánske – IL TIGRO Bánovce n/
B. 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), góly: 6. J. Greguš, 24. a 24. M. 
Sliepka, 41. D. Kopiar, 45. P. Hrnko ml., brankári: M. 
Oršula – R. Mikuš, vylúčení: 1:3 na 2 min, P. Koleno 
(IL TIGRO) 5 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. 
LETCI Ludanice – ICE BOYS Prievidza 8:4 (2:0, 
5:0, 1:4), góly: 2. a 17. R. Kováčik, 4. P. Škorec, 19. 
a 31. M. Guniš, 28. M. Hecl, 29. I. Rosa, 30. M. Kišac 
– 32. a 43. Pavel Doka, 33. J. Mäsiar, 45. M. Paták, 
brankári: Š. Ďurkovič – Peter Doka, vylúčení: 1:3 na 
2 min, presilovky a oslabenia: 0:0. 

TABUĽKA
1. LETCI Ludanice                 16   15  0    1   133:41      45
2. THT Topoľčany                  16   12  0   4    110:64      36
3. HTTB Tovarníky                 17  10  3    4   125:118    33
4. Žabokreky n/N.                 17    9  2   6      87:60       29
5. MOHICANS Topoľčany     18   6  2   10    73:87       20
6. OLD BOYS Partizánske    15   5  0   10   73:79       15
7. IL TIGRO Bánovce n/B.    18   4  0   14   47:127      12
8. ICE BOYS Prievidza          17   2  1   14   50:122      7 

� PROGRAM – 18.1. o 20.30 h: LETCI Ludanice – 
OLD BOYS Partizánske, 19.1. o 20. h: Žabokreky n/
N. – ICE BOYS Prievidza, o 18.30 h: THT Topoľčany 
– HTTB Tovarníky, o 20. h: IL TIGRO Bánovce n/B. 
– MOHICANS Topoľčany. 

II. LIGA
� VÝSLEDKY: ECS Partizánske – BAŤOVKA Parti-
zánske 6:7 (4:1, 1:2, 1:4), góly: 2., 8., 29. a 43. J. Val-
jent, 5. M. Chudý, 8. I. Benzír – 11. M. Šujan, 17., 36. 
a 44. I. Košík, 23. P. Košela, 37. P. Németh, 44. J. Hla-
venka, brankári: D. Košúth – J. Gieci, vylúčení: 5:0 na 
2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0. 
LOKOMOTÍV Partizánske – SCORPIONS Topoľ-
čany 4:6 (2:2, 1:3, 1:1), góly: 8. a 41. Ľ. Galovič, 15. 
a 19. Pavol Kollár – 10. a 18. M. Janoško, 11. J. Zif-
čiak, 17. a 38. A. Svitok, 27. A. Jančovič, brankári: M. 
Oršula – J. Hudák, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 
0:1, oslabenia: 0:0. 

TABUĽKA
1. SCORPIONS Topoľčany      17   10  2  5    91:69    32
2. Dolné Vestenice                    17     9  1   7   81:65     28
3. BAŤOVKA Partizánske        16    8  1   7    84:90   25
4. ECS Partizánske                  15    6  3    6    59:47     21
5. RAPTORS Partizánske        15    6  1   10   64:84     19
6. LOKOMOTÍV Partizánske    15    4  2   9    80:98     14

� PROGRAM – 19.1. o 14. h: ECS Partizánske – 
OLD BOYS Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
� VÝSLEDKY: Nitrianske Sučany – Nadlice 5:0 
(1:0, 2:0, 2:0), góly: 5. a 41. P. Masarik, 17. R. Kočiš, 
27. P. Arguisy, 40. R. Gerdenich, brankári: P. Brna 
– J. Gieci, vylúčení: 6:2 na 2 min, P. Dúbravický (N) 
OT, presilovky a oslabenia: 0:0. 
Bystričany – SHARKS Topoľčany 7:5 (3:2, 2:1, 
2:2), góly: 3. M. Sluka st., 7. a 34. J. Gilan ml., 9., 21., 
30. a 44. P. Lukáč – 4. M. Sandánus, 15. P. Patrovič, 
30. I. Herda, 37. B. Davidovič, 45. T. Golský, branká-
ri: P. Mikula – J. Gieci, vylúčení: 1:2 na 2 min, presi-
lovky: 2:0, oslabenia: 1:1. 
WARRIORS Topoľčany – HOKO Horná Nitra 1:5 
(1:1, 0:2, 0:2), góly: 5. J. Zifčiak – 11. I. Drobec, 25. 
M. Šimurda, 26. a 45. V. Šopoň, 39. J. Drobec, bran-
kári: J. Hudák – D. Košúth, vylúčení: 4:5 na 2 min, 
presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. 
SHARKS Topoľčany – Dolné Vestenice B 2:7 
(0:1, 0:5, 2:1), góly: 36. M. Sandánus, 39. I. Herda 
– 13. E. Nechala, 16. I. Ďurica, 19. Miroslav Novot-
ný, 21. a 43. J. Ďurica, 26. D. Beták, 30. I. Turanský, 
brankári: E. Hajnal – E. Neumann, vylúčení: 1:2 na 
2 min, presilovky a oslabenia: 0:0. 
TOHC Topoľčany – TPS Topoľčany 2:5 (2:2, 
0:0, 0:3), góly: 4. M. Blaho, 11. T. Kopecký – 5. a 
14. B. Mihok, 32., 33. a 43. V. Páleník, brankári: J. 
Gieci – E. Hajnal, vylúčení: 3:4 na 2 min, P. Brňo 
(TOHC) OT, J. Goga (TPS) OT, presilovky: 0:0, osla-
benia: 0:1. 

TABUĽKA – ZÁPAD 
1. Žabokreky n/N. B              14  10  2   2     83:44     32
2. Nitrianske Sučany             15   10  1   4    58:40      31
3. Bystričany                           16     8  1   7    80:58     25 
4. WARRIORS Topoľčany      14    7  2   5    59:66    23
5. TOHC Topoľčany                14     5  2   7    51:51     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      15    8  3   4     55:47     27
3. TPS Topoľčany           15    7  1   7     56:62     22
4. HOKO Horná Nitra      15    6  1   8     65:55     19
5. Nadlice                      14    5  0   9     35:54     15
6. SHARKS Topoľčany   15    1  2  12    51:93      5
 
� PROGRAM – 20.1. o 15.30 h: SHARKS Topoľča-
ny – HOKO Horná Nitra, o 17. h: Zlatníky – Nitrian-
ske Sučany.   
 mp
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HLASY TRÉNEROV

Tomáš Hlavatý (HK 

Slávia DANLOG Par-

tizánske): ,,Do zápa-

su sme nevstúpili 

práve najšťastnej-

šie, keď sme hneď 

v úvode nepreme-

nili dve sedmičky 

a súper utiekol na 

rozdiel troch gó-

lov. V prvom polčase nás veľmi dobre podržala 

brankárka Súlovská, nemohli sme byť však spo-

kojní s herným prejavom v útočnej fáze. Počas 

prestávky sme si vyjasnili niektoré taktické po-

kyny a zápas sa nám podarilo bojovným výko-

nom otočiť v náš prospech. Zranenú Súlovskú 

výborne zastúpila rovnako vynikajúco chytajú-

ca Škvareninová. Obrana dominovala pred úto-

kom. Veľmi ma teší, že sme po vysokej prehre v 

Šali dokázali pred domácim publikom zvíťaziť 

nad favoritom.“

Richard Řezáč 

(DHC Slavia Praha): 

„Dievčatá poda-

li najhorší výkon 

za dobu, čo som v 

Slavii. Všetky ro-

bili more technic-

kých chýb, v útoku 

sa nedokázali pre-

sadiť žiadnou kombináciou. Keď sa už dostali 

do koncovky, strieľali s len tridsaťpercentnou 

úspešnosťou. K tomu nezachytali ani brankár-

ky, ktoré nezlikvidovali ani jednu loptu naviac. 

Ani Danlog nehral dobre. Bol to najslabší celok, 

proti ktorému sme v sezóne hrali. Napriek tomu 

dokázal naše dievčatá zdolať.“       mp 

Spoločná sloven-

sko-česká interli-

ga v hádzanej žien 

mala na programe 

stretnutia 13. kola, 

ktorým sa uzav-

rela prvá polovi-

ca súťaže. Duel dvoch ,,S“, v ktorom HK Slávia 

DANLOG Partizánske privítala čerstvého víťaza 

Českého pohára DHC Slavia Praha, mal elektri-

zujúcu predohru. Zlyhanie techniky neumožni-

lo reprodukciu hymien oboch krajín, a tak sa o 

zaužívanú predzápasovú ceremóniu postara-

li samotné hráčky. Bez ostychu začali Pražan-

ky českou hymnou, pokračovali Partizánčanky 

slovenskou. A diváci, z ktorých si mnohí zaspo-

mínali na federálne časy, búrlivo tlieskali! V sa-

motnom stretnutí mali v prvom polčase navrch 

kombinačne dobre hrajúce hosťky, ktoré po 

úvodnej tridsaťminútovke viedli 11:9. Oba cel-

ky sa snažili osobnou obranou eliminovať naj-

lepšie kanonierky – na domácej strane Klaudiu 

Michnovú, na strane hostiek Kláru Černú. Obe 

sa zhodne presadili gólovo štyrikrát. Po polča-

sovom ,,umývaní hláv“ domácich hráčiek pri-

nieslo druhé dejstvo oduševnený výkon Par-

tizánčaniek, ktoré dotiahli stretnutie do víťaz-

ného konca 24:20 aj vďaka desiatim gólom 

Andrey Kertészovej. Po predchádzajúcom ne-

čakanom debakli v Šali (20:34) tak predsa len 

prišla očakávaná satisfakcia... Zostávajúce vý-

sledky 13. kola: Jindřichův Hradec – Micha-

lovce 25:32 (14:15). Veselí nad Moravou – 

Zlín 33:26 (22:11). Most – Šaľa 27:23 (13:14). 

Olomouc – UDHK Nitra 28:23 (15:9). ŠKP Se-

nec – Poruba 28:34 (13:18). Písek – voľno.  

� PROGRAM 14. KOLA – 16.1. o 17.30 h: Olo-

mouc – Zlín, Michalovce – UDHK Nitra, o 18. h: 

HK DANLOG Partizánske – Jindřichův Hradec, 

Most – Slavia Praha, Veselí nad Moravou – Písek, 

o 18.30 h: ŠKP Senec – Šaľa, Poruba – voľno.  

II. HOKEJOVÁ LIGA 
SENIOROV 

– SKUPINA A

Š P O R T

Milan Janega po jednom tréningu rezignoval
Novým kormidelníkom FK Tempo Roman Pátrovič

Milan Janega

� VÝSLEDKY 19. KOLA: HAMIKO-

VO Hamuliakovo – HK Brezno 3:9 

(0:2, 1:1, 2:6). MHK Dubnica n/V. – 

MIKRON Nové Zámky 5:3 (1:0, 2:2, 

2:1). HK Levice – DYNAMAX Nitra 

1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Iskra Partizánske 

– voľno.   

TABUĽKA

1. DYNAMAX Nitra              17  14  1  0  2     87:54     44

2. Hamuliakovo                    18   9  2  1  6     99:67     32

3. MHK Dubnica n/V.           16   9  1  0  7      70:68     29

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

5. HK Brezno                      17   5  0  4   8     75:88     19

6. MIKRON Nové Zámky     17   4  2  0  11    63:105   16

7. HK Levice                        17   4  0  3  10    66:92     15

� PROGRAM 19. KOLA – 19.1. o 16.30 

h: MIKRON Nové Zámky – HK Levice, 

o 17.30 h: Iskra Partizánske – HAMI-

KOVO Hamuliakovo, predohraté: HK 

Brezno – MHK Dubnica n/V. 4:7 (2:1, 

2:3, 0:3),  DYNAMAX Nitra – voľno. 

 mp

Živió, tréner! 
Na Troch kráľov oslávil okrúhle životné ju-

bileum – sedemdesiatiny – niekdajší zná-

my hádzanársky tréner Vladimír Dano-
ve. Tréner, ktorého odborníci rešpektova-

li a kvôli jeho dobráckej povahe si obľúbil 

snáď každý. Do hádzanárskeho kolotoča 

vstúpil v roku 1961. Hrával vtedy v drese 

druholigovej Považskej Bystrice, kde rok 

aj trénoval mužov. V roku 1966 prišiel do 

Partizánskeho, kde pokračoval vo svojej 

hráčskej kariére v II. lige. Od roku 1974 do 

roku 1976 trénoval mužov Partizánskeho 

v divízii, aby si následne vo februári 1976 presadol na trénerskú lavičku žien Iskry Par-

tizánske, s ktorými postúpil do najvyššej súťaže. A pri hádzanárkach strávil v Partizán-

skom takmer dvadsať rokov! Viacero sezón zastával funkciu asistenta trénera – v Par-

tizánskom to bolo pri Zerzáňovi, Danišovi, Oravcovi, Slančovi, Hummelovi, Kuťkovi, 

Porubskom i Garkavenkovi – ktorí si ho sami vyberali a ako on tvrdil, s každým si roz-

umel a počas zápasov ich upokojoval. V minulosti okrem Partizánskeho trénersky pô-

sobil aj v Bánovciach nad Bebravou, Nitre, Michalovciach, Banskej Bystrici, Šuranoch i 

v českom Zlíne. S Partizánskym sa dočkal dvoch triumfov v Slovenskom pohári (1995 

a 1999), s Nitrou raz (1997). A s Partizánskym získal aj historicky prvý titul majstra Slo-

venska v sezóne 1993/1994. V rokoch 1983 až 1985 v reprezentácii ČSSR zastával funk-

ciu trénera brankárok. Tréner Vlado Danove pôsobil aj pri slovenskej reprezentácii 

žien – v roku 1995 ako asistent trénerovi Dušanovi Danišovi a v roku 1999 vedľa Tomá-

ša Kuťku. V súčasnosti Vladimír Danove prežíva spokojnú jeseň života spolu so svojou 

manželkou Evou v Továrnikoch. Medzi prvými gratulantmi boli jeho bývalé zverenky-

ne Jolana Bohunská, Janette Ivanková, Ľuba Javoříková, Irena Tomašovičová, Zuzana 

Káchová, Zuzana Tóthová a Alena Valachová, ktoré so svojím trénerom oprášili v pa-

mäti niekdajšie hádzanárske časy. A veru bolo na čo spomínať...     mp

Domáci od začiatku vyleteli na svojho súpera a hlavne vďaka presnej streľbe Zembu a Novotného, ktorý predviedol aj niekoľko vešačiek, viedli po prvej štvrtine o 

21 bodov 29:8. Aj v druhej štvrtine, i napriek prestriedaniu zostavy, Iskra pokračovala vo zvyšovaní náskoku. V 18. min Partizánčania viedli už o 40 bodov 50:15 a s 

rovnakým odstupom – 52:17 – odchádzali obe družstvá do šatní na veľkú prestávku. V 24. min svietil na ukazovateli skóre stav 64:23 a domáci sa následne začali 

predbiehať v zahadzovaní príležitostí z vyložených pozícií. Bratislavčania využili šancu a siedmimi bodmi v rade mierne skresali na 64:30. Domáci vzápätí odpovedali 

rovnakou mincou a do konca tretej štvrtiny upravili na 70:31. Posledná štvrtina sa už niesla v znamení hostí, ktorí ju vyhrali 18:25, čím kozmeticky upravili na 88:56.

� ISKRA: Matúš Novotný 26, L. Varady 14, P. Horňan ml. 4, R. Zemba 26, Martin Sasko 0, (Michal Sasko 7, M. Špánik 0, M. Talár 7, P. Mihalik 4, Michal Trčo 

0), tréner: R. Trčo. � ŠTVRTINY: 29:8, 23:9, 18:14, 18:25. � TH: 22/12. � ROZHODOVALI: Loj a Pavelka – 70 divákov.

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A

Po vianočnej prestávke pokračovala A-skupina tre-

tej najvyššej slovenskej basketbalovej ligy mužov 

stretnutiami 7. kola. Basketbalisti Iskry Partizánske 

privítali pod deravými košmi ZŠ Malinovského po-

sledný tím súťaže rezervu B.S.C. Bratislava. Domáci 

nastúpili bez niekoľkých hráčov, vrátane Petra Ter-

landu ml., no do zostavy sa vrátili po pauze zavine-

nej zranením Michal Talár s Michalom Trčom. Od 

úvodnej minúty podľa predpokladov ovládla hru 

v nevykúrenej telocvični Iskra, ktorá svojho súpe-

ra vyprevadila s 32 bodovou nakladačkou 88:56. V 

domácom drese sa strelecky blysli dvadsaťšeťbo-

doví Rastislav Zemba a mladoženáč Matúš Novot-

ný. Basketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou mali 

v prípade domáceho víťazstva nad STU Bratisla-

va šancu na postup medzi šesť najlepších tímov. 

Bohužiaľ, po tesnej prehre 48:52 postupové šan-

ce zostali len v teoretickej rovine. Za zmienku stojí, 

že Bánovčania premenili len dva trojkové pokusy 

z 22 pokusov spoza trojkového oblúka! BBK ne-

nastúpil v kompletnom zložení, na druhej strane 

však posilnení o bývalého hráča Prievidze Marti-

na Tragora. Zostávajúci výsledok 7. kola: Štadión 

Trenčín – DOMOV Topoľčany 66:63 (30:37). 

TABUĽKA 

1. Štadion Trenčín  7 6 1 474:410 13

2. Iskra Partizánske 7 5 2 549:455 12

3. DOMOV Topoľčany 7 4 3 468:426 11

4. STU Bratislava   7 4 3 458:426 11

5. BBK Bánovce n/B. 7 2 5 404:442 9

6. B.S.C. Bratislava B 7 0 7 345:539 7

� Program 8. kola – 19.1.: STU Bratislava – Is-

kra Partizánske, DOMOV Topoľčany – BBK 

Bánovce n/B., B.S.C. Bratislava B – Štadión 

Trenčín.

ISKRA PARTIZÁNSKE – B.S.C. BRATISLAVA B 88:56 (52:17)

Vstup do zápasu mali lepší Bánovce, ktoré aj za prispenia novej posily Prievidžana Martina Tragora viedli po prvej štvrtine 15:10. V úvode druhej štvrtiny Bánovčania 

zásluhou Pavlendu a Tragora zvýšili náskok na 12 bodov 22:10! Od tohto momentu však prebrali iniciatívu hostia a do prestávky stiahli náskok BBK na 5 bodov – 28:23. 

V druhom polčase Bratislavčania postupne ukrajovali z náskoku domácich a tesne pred koncom tretej štvrtiny po úspešnej trojke viedli 37:38. Bučko však úspešným 

streleckým pokusom upravil skóre na 39:38 pre domácich. Posledná štvrtina bola mimoriadne vyrovnaná, kedy sa súperi striedali vo vedení. V závere STU opäť úspeš-

nou trojkou vzalo vedenie na svoju stranu – 45:46 – čo bol rozhodujúci moment stretnutia. Bánovčania v závere už nedokázali otočiť zápas vo svoj prospech. 

� BBK: M. Tragor 16, F. Pavlenda 10, M. Beňačka 6, I. Kolačan 3, D. Filo 2, (M. Bučko 6, J. Gajdoš 5), tréner: I. Turčan. � ŠTVRTINY: 15:10, 13:13, 11:15, 9:14. 

� TH BBK: 15/10. � ROZHODOVALI: Pastirák ml. a Dobiaš – 60 divákov.             (mp, rt, tp)

BBK BÁNOVCE N/B. – STU BRATISLAVA 48:52 (28:23)

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI

� 9. KOLO: Iskra Partizánske – HK Trnava 1:5 

(0:0, 1:1, 0:4), góly: 35. Vaňo (Tupý) – 37., 45., 

50. a 57. Baránek, 60. Jedlička, ISKRA: M. Gaš-

parovič – D. Šišolák, M. Machovič, J. D. Vaňo, 

B. Gašparovič – A. Sapár, M. D. Domin, F. Tupý 

– I. Beniak, Patrik Uhrovčík, A. Hudeček – D. Mi-

kula, M. Porázik, D. Maslen, tréner: P. Lichanec. 

HK 96 Senica – ŠHK 37 Piešťany 2:4 (0:1, 1:1, 

1:2). ŠHK HOBA Bratislava – HK Levice 8:5 

(2:2, 3:2, 3:1).

TABUĽKA

1. ŠHK 37 Piešťany            9  7  2  0    38:20    16

2. HK Trnava                       9  5  1  3   43:29     11

3. Iskra Partizánske           9  4  1  4   26:26     9

4. HK 96 Senica                  9  4  0  5   35:33      8

5. ŠHK HOBA Bratislava     9  3  0  6   31:39     6

6. HK Levice                        9  2  0  7   24:50     4 

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI

� 9. KOLO: Iskra Partizánske – HK Trnava 

8:2 (4:0, 3:1, 1:1), góly: 5. Vlčko (Paduch), 8. 

Paduch (Vlčko), 14. Pánik (Šiška), 20. Vlčko (J. 

Martiška), 27. a 49. Bezák (Šiška), 27. Smatana 

(Žiak), 31. Šiška – 21. Lukačovič, 50. Adamec, IS-

KRA: R. Raučina, P. Chrenko – J. Martiška, E. Švec, 

J. Šiška, M. Bečka, A. Ďurák, P. Kubáň, P. Cagáňo-

vá – R. Paduch, M. Havlík, D. Vlčko – P. Vlková, 

A. Bezák, M. Pánik – D. Fabo, D. Žiak, J. Smata-

na, tréner: P. Lichanec. HK 96 Senica – ŠHK 37 

Piešťany 0:11 (0:0, 0:5, 0:6).  ŠHK HOBA Bra-

tislava – HK Levice 4:10 (0:5, 2:1, 2:4).

TABUĽKA 

1. ŠHK 37 Piešťany           9  9  0  0    56:24   18

2. Iskra Partizánske         9  7  1  1   68:28   15

3. HK Trnava                     9  3  0  6    45:48    6

4. HK 96 Senica                9  3  0  6    37:57    6

5. HK Levice                      9  3  1  5    58:66    6

6. ŠHK HOBA Bratislava   9  1  0 8    30:71    2

TURNAJ – 4. ROČNÍK  

Štvrtáci Iskry Partizánske sa bez straty bodu 

stali víťazom turnaja v minihokeji v Turčian-

skych Tepliciach. Ďalšie poradie: 2. Martin, 3. 

Levice, 4. Turčianske Teplice.

� Výsledky a góly Iskry: Levice – Iskra Parti-

zánske 8:11, A. Jandák 3, M. Vlčan 2, M. Herceg, 

P. Mavrák, S. Križan, N. Jakubová, A. Klimantová, 

L. Klačanský. Turčianske Teplice – Iskra Parti-

zánske 6:9,  A. Jandák 4, M. Herceg, M. Vlčan, T. 

Dobošová, M. Julínek, A. Klimantová. Iskra Par-

tizánske – Martin 10:3, A. Jandák 4, M. Vlčan 

2, L. Chreno 2, M. Herceg, T. Dobošová. ISKRA: 

M. Herda, R. Beniak – Š. Gešwandtner, P. Ma-

vrák, M. Herceg, L. Chreno, S. Križan, M. Julínek, 

M. Janček, M. Fürbach, L. Klačanský, J. Mikula, T. 

Dobošová, M. Vlčan, A. Klimantová, A. Jandák, 

S. Greguš, H. Kasalová, N. Jakubová, tréner: Igor 

Valach, vedúci družstva: J. Herceg.   (mp, jh)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Nedávna trénerská rošáda v FK Tempo Partizánske sa zapíše 

do dejín klubu ako netradičná a hlavne rekordná. Pri tíme 

štvrtoligových mužov skončil po jesennej časti tréner Ro-

man Greguška, ktorý túto funkciu zastával devätnásť mesia-

cov. A povedzme si na rovinu, že s výnimkou poslednej ko-

lísavej jesene, uspokojivo. Jeho miesto mal 5. januára, kedy 

bol naplánovaný začiatok zimnej prípravy, zaujať 44-ročný 

Milan Janega. Pod touto výmenou bolo rozhodnutie prezi-

denta FK Tempo Jána Ďureje, ktorý chcel kouča z domáceho 

prostredia znalého pomery v klube. Štácia Janegu v pozícii 

prvého trénera FK Tempo však tentoraz trvala rekordne krát-

ky čas. Len jeden deň! ,,Bol som rozčarovaný už po prvom 

tréningu zimnej prípravy, na ktorý prišlo len dvanásť 

hráčov. Vzápätí sa ospravedlňovali ďalší, takže v utorok, 

kedy bol na pláne druhý tréning, som mal mať k dispo-

zícii len siedmich. Hneď na úvod som zostal tak znechu-

tený, až som dospel k rozhodnutiu ukončiť moje pôso-

benie pri mužstve hneď v začiatku,“ vysvetľoval svoj krok 

Milan Janega, ktorý v sezóne 2010/2011 priviedol finančný-

mi suchotami zmietaný Spartak Bánovce nad Bebravou na 

tretiu priečku vo vtedajšej III. lige dospelých. Druhý tréning 

tímu v utorok 8. januára tak viedol už nový muž, 46-ročný Roman Pátrovič. ,,Čas na rozmyslenie 

bol naozaj veľmi krátky. Môj príchod do Partizánskeho beriem predovšetkým ako veľkú vý-

zvu trénovať štvrtoligové mužstvo a s tak veľkou tradíciou,“ zneli prvé slová nového trénera 

FK Tempo Romana Pátroviča, ktorý vzápätí pokračoval: ,,Vedenie klubu ma oslovilo s tým, aby 

Roman Pátrovič

Kto je Roman Pátrovič?
Roman Pátrovič pochádza z Vozokan, momentálne však žije v Krušovciach. Na futbalovú 

cestu sa vydal v Nitrianskej Blatnici, odtiaľ jeho futbalové kroky viedli pod Zobor, kde však 

pôsobenie v A-tíme mužov musel oželieť kvôli štúdiu na nitrianskej Mechanizačnej fakul-

te SPU. Ďalšími jeho futbalovými štáciami boli Liptovský Mikuláš a Topoľčany, kde okúsil II. 

slovenskú futbalovú ligu. Pokračoval v Tovarníkoch, vo Vrábľoch a okúsil aj V. nemeckú ligu, 

kde pôsobil rok. No a ešte na jeseň aktuálneho ročníka obliekal dres Solčian.

som družstvu pomohol hlavne po futbalovej stránke. Mám sa pokúsiť vytvoriť dobré muž-

stvo a partiu, ktorá bude ťahať za jeden povraz. Moje ambície? Na tie je ešte príliš krátky čas. 

Zatiaľ sa s hráčmi navzájom zoznamujeme. Najskôr musím zistiť, aká je tu typológia hráčov 

a kvalita. Jednoznačne by som však chcel zlepšiť desiate miesto družstva po jeseni. A hlavne 

chlapcov správne nabudiť, niečo nové futbalové im vštepiť, aby atraktívnou hrou pritiahli 

divákov. To je dôležité, pretože futbal sa hrá predovšetkým pre divákov.“

Čo sa týka zmien v hráčskom kádri FK Tempo, ten s najväčšou pravdepodobnosťou opustí niek-

dajší dlhoročný kapitán Peter Křapka, ktorý pomýšľa usadiť sa v hlavnom slovenskom meste. Naj-

pálčivejším problémom je však brankársky post. Jediný gólman Tempa Dávid Klačanský, ktorý 

prišiel na začiatku už rozbehnutej aktuálnej sezóny zo Solčian, vstúpil do prípravy u susedov v 

piatoligovom Slovane Šimonovany. V súvislosti s FK Tempo sa tak skloňuje meno talentovaného 

odchovanca 19-ročného Ľuboša Bohunského, ktorý je na hosťovaní v AS Trenčín. Sériu príprav-

ných zápasov rozbehnú hráči FK Tempo na svojom tréningovom ihrisku v sobotu 19. januára o 14. 

h, keď im za súpera bude FK Veľké Bielice.    mp

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

To tu ešte nebolo! Hráčky spievali hymny! 

HK DANLOG PARTIZÁNSKE – SLAVIA PRAHA 24:20 (9:11)
V úvodnej desaťminútovke zvonili žrde na oboch 

stranách. Kým na domácej strane nepremenili 

sedmičky Michnová s Janšákovou, konštrukciu 

bránky Danlogu opečiatkovala Keclíková. No i 

tak  čipernejšie Pražanky v 12. min viedli 1:4 a v 

20. min 5:9 po troch góloch Knedlíkovej, ktorá sa 

presadila v zbabranej presilovke domácich. V zá-

vere však vytiahla opäť skvelé zákroky Súlovská 

a Partizánčanky stiahli na 9:11, a to ešte Minar-

číková pol minúty pred koncom prvého dejstva 

spálila tutovku. V druhom polčase vybehli na pa-

lubovku iné domáce hráčky. Bojujúce! V 36. min 

Súlovská kryla Keclíkovej sedmičku, no v 40. min 

sa zranila. V 47. min Michnová po prieniku v páde 

posielala Danlog prvýkrát do vedenia 15:14. O 

dve minúty Šáteková po rýchlej a pohľadnej ak-

cii s Michnovou zvyšovala na 17:15. Nasledovala 

presilovka ,,zošívaných“ a Kutlvašrová sa nemý-

lila – 17:16. V 52. min Minarčíkovej presná strela 

v oslabení na 18:16 naštrbila istotu hostiek, kto-

ré vyvádzala z miery svojimi parádnymi zákrok-

mi medzi žrďami aj Škvareninová. V 53. min Čer-

ná dávala koncovke dramatickú príchuť – 18:17 

– lenže Kertészovej delovka a opäť vydarená 

spolupráca Šátekovej s Michnovou znamenali v 

54. min trojgólové vedenie domácich 20:17. Zá-

verečné minúty Partizánčanky kontrolovali a za 

svoj druhopolčasový výkon a víťazstvo 24:20 si 

vyslúžili potlesk spokojných divákov.

� HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská 

– P. Legeňová, L. Kubáňová, N. Szökeová, K. 

Kankulová, Z. Janšáková 2, A. Šáteková 4, K. 

Michnová 4, E. Hodošková 1, A. Kertészová 

10/4, E. Minarčíková 3, E. Bettáková,  tréner: 

T. Hlavatý. � SLAVIA: Satrapová, Kudláčko-

vá – Janoušková 1, Knedlíková 5, Palasová, 

Rezlerová, K. Černá 4, Jonášová 3/2, Jačková 

1, Kutlvašrová 4, Pokorná, Keclíková 2, Stell-

nerová, tréner: R. Řezáč. �� POK. HODY: 6/4 

– 4/2. � VYLÚČENÉ: 5 – 3. � ROZHODOVALI: 

Cibere a Richvalský – 320 divákov. � PRIE-

BEH: 0:2, 1:2, 1:4, 3:4, 4:6, 5:6, 5:9, 6:10, 7:11, 

(9:11), 9:12, 12:12, 13:14, 15:14, 15:15, 17:15, 

18:16, 18:17, 20:17, 20:18, 21:18, 21:19, 22:19, 

22:20, 24:20.

� PROGRAM 15. KOLA – 19.1. o 15. h: Písek – 

Olomouc, o 18. h: Šaľa – Poruba, 20.1. o 15. h: 

Most – Jindřichův Hradec, o 17. h: Zlín – Micha-

lovce, Slavia Praha – ŠKP Senec, 23.1. o 18.30 h: 

UDHK Nitra – HK DANLOG Partizánske, Veselí 

nad Moravou – voľno.

TABUĽKA

1. Most                    12 11 0 1 338:285 22

2. Poruba                12 10 0 2 399:308 20

3. Michalovce            12 9 1 2 387:283 19

4. Veselí n/M.           12 9 1 2 328:271 19

5. Šaľa                      12 8 0 4 375:299 16

6. Slavia Praha        12 8 0 4 362:312 16

7. DANLOG Partizánske 12 7 0 5 316:317 14

8. Senec                    12 4 0 8 285:318 8

9. Zlín                          12 3 0 9 305:361 6

10. Jindřichův Hradec 12 3 0 9 254:341 6

11. Olomouc            12 2 0 10 287:345 4

12. Písek                      12 2 0 10 283:376 4

13. UDHK Nitra-Sereď 12 1 0 11 298:401 2

Vladimír Danove počas oslavy s Jolanou 
Bohunskou (v strede) a manželkou Evou

� VÝSLEDKY: Iskra Partizánske – Prešov 0:7 

(0:2, 0:4, 0:1), 11. Duda, 13. a 16. Pulščák, 16. 

Miščík, 26. Segľa, 30. a 44. Duplinský. Spišská 

Nová Ves – Zvolen 3:3 (0:3, 2:0, 1:0). Tukums 

– Iskra Partizánske 11:1 (3:0, 5:0. 3:1), 1., 4., 

19. a 42. Reimanis, 14. a 33. Rosdahl, 18. Voiceš-

čuks, 20. Zeilis, 23. a 25. Komuls, 38. Rusis – 40. 

Pšenko (Tupý). Slovan Bratislava – Prešov 

2:12 (1:6, 0:4, 1:2). Spišská Nová Ves – Tu-

kums 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). Slovan Bratislava – 

Zvolen 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Spišská Nová Ves – 

Iskra Partizánske 5:2 (2:1, 0:1, 3:0), 10. Jánoš, 

13. Jakubec, 31. Kristián, 38. Pavol, 42. Horváth 

– 6. Beniak (Vaňo, Pšenko), 21. Beniak (Vaňo). 

Prešov – Zvolen 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Tukums 

– Slovan Bratislava 10:1 (4:1, 3:0, 3:0). Pre-

šov – Spišská Nová Ves 3:4 (0:1, 3:2, 0:1). Tu-

kums – Prešov 0:0. Slovan Bratislava – Iskra 

Partizánske 6:2 (1:1, 3:0, 2:1), 5. Dobrý, 23. 

Kompánek, 24. Výborný, 29. Kudrna, 31. a 36. 

Antalič – 3. Pšenko (Vaňo), 44. Sapár (Pšenko, 

Beniak). Zvolen – Tukums 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). 

Spišská Nová Ves – Slovan Bratislava 7:0 

(3:0, 2:0, 2:0). Zvolen – Iskra Partizánske 5:0 

(2:0, 2:0, 1:0). 

       

KONEČNÁ TABUĽKA

1. HK Tukums                5  4  1  0   30:5      9

2. HK Spišská N. Ves     5  3  1  1   21:13   7 

3. P.H.K. Prešov             5  3  1 1   24:7     7

4. HKM Zvolen                5  2  1  2 14:9     5

5. Slovan Bratislava        5  1  0  4    9.35    2

6. Iskra Partizánske       5  0  0  5    5:34    0

HK Iskra Partizánske reprezentovali: M. Gaš-

parovič, M. Beňadik – P. Vlková, T. Cigánik, 

R. Demovič, F. Tupý, A. Sapár, J. D. Vaňo, T. 

Ladický, I. Beniak, S. Pšenko, D. Mikula, B. 

Gašparovič, Patrik Uhrovčík, D. Domin, A. 

Hudeček, N. Vlad, M. Machovič, D. Maslen, 

tréner: P. Lichanec, asistent trénera: R. Ivaš-

ka, vedúci družstva: D. Výborný.          mp

V Partizánskom dominovali mladí Lotyši
Hokejový klub Iskra Partizánske spolu s hokejovými nadšencami zorganizovali ďalší turnaj s účasťou 

klubu zo zahraničia. O prvenstvo na hokejovom turnaji starších žiakov, nesúceho názov Partizánske 

cup 2012, súperilo v dňoch 27. až 29. decembra medzi sebou systémom každý s každým šesť celkov. 

Na ľadovú plochu Zimného štadióna v Partizánskom vykorčuľovali okrem usporiadateľského HK Iskra 

Partizánske aj HKM Zvolen, P.H.K. Prešov, HK Spišská Nová Ves, Slovan Bratislava a medzinárodný punc 

dal turnaju lotyšský tím HK Tukums. Ten nastúpil s kádrom kompletne tvoreným z hráčov narodených 

v roku 1997, kým ostatné tímy nastúpili s mladšími chlapcami. Mladí Lotyši prechádzali podujatím ako 

nôž maslom a zaslúžene si na turnaji dokráčali pocelkový triumf. Jediný bod stratili s Prešovom po pre 

hokej netradičnej bezgólovej remíze. Prešovčania sa však museli uspokojiť s bronzovým stupienkom, 

keď tesne 3:4 podľahli Spišskej Novej Vsi, ktorá si tak zabezpečila druhú priečku. Štvrtí skončili Zvolen-

čania, ktorí sa prezentovali tvrdou hrou, častokrát za hranicou únosnosti, čím sa stali najtrestanejším tí-

mom na turnaji. Piate miesto obsadil bratislavský Slovan, ktorý pricestoval s výberom mladších hráčov. 

Jeho dres obliekol aj odchovanec Iskry Samuel Výborný, ktorý v priebehu sezóny zmenil dres. A proti 

svojim bývalým spoluhráčom sa vo vzájomnej konfrontácii pripomenul jedným gólom a asistenciou. 

Domáca Iskra, ktorá nastúpila bez niekoľkých opôr, sa prejavila ako dobrý hostiteľ, keď nezískala ani 

bod a skončila posledná. Nie práve najvydarenejšou bodkou za dobre zorganizovaným turnajom bol 

duel Partizánskeho a Zvolena, ktorého výsledok už nemohol zmeniť tabuľkové poradie. Na zbytočne 

agresívne zákroky Zvolenčanov zareagovali tréneri Partizánskeho stiahnutím svojich zverencov z ľado-

vej plochy šesť minút pred koncom stretnutia. Hokejové nádeje slovenských klubov však potešila prí-

tomnosť hokejistov extraligovej Dukly Trenčín Ondreja Mikulu a Rostislava Marosza, ktorí odovzdávali 

ceny. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Marcus Mitens z HK Tukums, najlepším strelcom 

sa s ôsmimi gólmi stal jeho oddielový spoluhráč Ritvars Reimanis a ocenenie pre najlepšieho hráča 

získal Prešovčan Roman Segľa.


