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Rozsah vašej práce 

bude asi najlepšie ilus-

trovať číslo o  kilometroch 

ciest a chodníkov, udržiava-

ných Technickými službami 

mesta... 

Podľa informácie z MsÚ 

od Petra Minárika zo sprá-

vy komunikácií, podľa po-

sledných údajov ide približ-

ne o 125 kilometrov mest-

ských komunikácií. Eviden-

ciu chodníkov pre účely 

zimnej údržby nemá mesto 

spracovanú. Je to kompliko-

vané. V operačnom pláne sú 

síce presne stanovené uli-

ce, avšak nie všetky priľah-

lé chodníky spadajú do zim-

nej údržby. Niektoré sú v su-

sedstve nehnuteľností, kto-

rých vlastníkom nie je mes-

to a ich údržbu na základe 

zákona zabezpečuje každý 

vlastník priľahlej nehnuteľ-

nosti. Naviac TSM udržujú 

aj chodníky vo vnútri síd-

lisk, ktoré nie sú centrálne 

evidované. 

(Pokračovanie na str. 3)

Zápas so snehom a ľadom
Zimné počasie vie narobiť poriadnu šarapatu. Reportážami o snehom zablokovaných 

cestách, havarovaných vozidlách, ako sa kde šmýka..., sú večerné správy doslova nabi-

té. Darmo, akonáhle napadne viac snehu, či prituhne, náš život sa komplikuje a do dô-

sledkov si uvedomujeme dôležitosť zimnej údržby komunikácií. Ako si túto úlohu plnia 

v Partizánskom Technické služby mesta, sa zhovárame s technikom pre investície a jed-

ným zo štyroch dispečerov zimnej údržby, Ladislavom Domčekom. 

Mesto Partizánske má novú atrakciu. Po sviatkoch sa z fontány v srdci mesta odložil drevený betlehem 

a na jeho miesto pracovníci Technických služieb mesta nainštalovali svetielkujúci „kvet“. Bude skráš-

ľovať pešiu zónu až kým počasie dovolí opäť vodným tryskám spríjemňovať posedenie pri fontáne šu-

miacim prúdom vody... Foto: A.Borszéková

Chrípková epidémia 
už aj v našom regióne!

V treťom kalendárnom týždni, od 14. do 18. januára, došlo v ok-

rese Partizánske k výraznému nárastu akútnych respiračných ocho-

rení oproti predchádzajúcemu týždňu. Vo vekovej kategórii 6 až 14-

ročných detí je nárast až o 40 % a v kategórii 15 až 19-ročných, je ná-

rast chrípkových ochorení až  o 63 %. Zvýšenie signalizuje začia-

tok chrípkovej epidémie s predpokladaným ďalším nárastom 

ochorení. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

ANKETA Športovec roka 2012
Čitateľská  anketa redakcie Tempo a komisie športu a spolo-

čenských organizácií pri MsZ v Partizánskom ŠPORTOVEC PAR-

TIZÁNSKEHO ZA ROK 2012 má už svojich nominantov! Funk-

cionári športových klubov, ale i základné a stredné školy nomi-

novalii celkom 28 športovcov a športovkýň, ktorí sa budú uchá-

dzať o čitateľskú priazeň v troch kategóriách. Už dnes a potom 

ešte štyrikrát môžete odovzdať svoj hlas tomu športovcovi ale-

bo športovkyni, ktorého výkon alebo zásluhy vás, milí čitatelia, 

najviac oslovili. Viac na 10. strane!

Od začiatku tohto roka už štátna 

správa na Slovensku funguje inak. Na 

základe zákona č. 345/2012 z 18. ok-

tóbra 2012 o niektorých opatreniach 

v miestnej štátnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. januára 2013, 

sa zrušili všetky krajské úrady. Kom-

petencie týchto inštitúcií prešli na špe-

cializované orgány nižšieho stupňa, 

vo väčšine prípadov na obvodné úra-

dy. Zrušením krajských úradov odštar-

tovala vláda reformu verejnej správy 

s názvom ESO, ktorá bude najväčšia v 

histórii krajiny. Už  tento rok chce vlá-

da rozbehnúť jej ďalšie etapy. 

Zrušili sa všetky krajské úrady – škol-

ské, stavebné úrady, územné vojenské 

správy, úrady životného prostredia, po-

zemkové, lesné, katastrálne a krajské úra-

dy pre cestnú dopravu a pozemné komu-

nikácie. Pôsobnosť krajských školských 

úradov, krajských stavebných úradov 

a pôsobnosť územných vojenských sa-

mospráv prešla na obvodné úrady v síd-

lach krajov. Pôsobnosť zvyšných vyššie 

vymenovaných ďalších úradov špeciali-

zovanej štátnej správy prešla pod obvod-

né úrady špecializovanej štátnej správy v 

sídlach krajov. 

Základné informácie, dotýkajúce sa 

okresu Partizánske, pre redakciu Tempo 

poskytol prednosta Obvodného úradu 

v Prievidzi Jozef Stopka: „Pre okres Par-

tizánske sa zatiaľ nič podstatné nemení. 

Obvodný úrad Prievidza naďalej bude mať 

svoje pracoviská v meste Partizánske a ta-

kisto po konzultácii s prednostami a riadi-

teľmi úradov špecializovanej štátnej sprá-

vy na úrovni obvodu budú vykonávať čin-

nosť pracoviská pre občanov okresu Parti-

zánske tak ako doposiaľ. Chcem ubezpečiť 

občanov okresu Partizánske, že aj po ove-

ľa väčšej reforme štátnej správy, kedy sa 

budú integrovať takmer všetky úrady pod 

jeden spoločný úrad a ktorá prebehne k 1. 

januára 2014, tieto zmeny obyvatelia okre-

su Partizánske nepocítia. Očakáva sa ešte 

spružnenie vybavovania agendy na zákla-

de požiadaviek občanov, nehovoriac o vý-

znamnom ekonomickom prínose v oblasti 

úspory výdavkov štátneho rozpočtu týka-

júcej sa štátnej správy. Pri organizácii štát-

nej správy na miestnej úrovni budem vždy 

hľadieť na požiadavky občanov a samo-

správy tak, aby zmeny pocítili občania len v 

pozitívnom zmysle a štátna správa bola čo 

najbližšie k tým, ktorí ju potrebujú.“

Bližšie informácie o reforme Krajského 

školského úradu v Trenčíne nám poskyt-

la Božena Beníčková z odboru škol-

stva Obvodného úradu v Trenčíne, pod 

ktorý patrí aj okres Partizánske: „Všetky 

činnosti, ktoré vykonával krajský školský 

úrad, ostali na odbore školstva Obvodné-

ho úradu v Trenčíne. Zamestnanci KŠÚ sa 

stali zamestnancami ObÚ Trenčín, odboru 

školstva. Všetky kompetencie prešli na od-

bor školstva aj s náplňou práce, ktorú sme 

mali doposiaľ. To znamená, že aj vzťah ku 

školským úradom sa nezmenil. Zatiaľ sme 

na tom istom mieste, kde sme sídlili, aj tele-

fonické kontakty mám ostali, pripravuje sa 

len zmena nášho web sídla.“

 (ab)

Reforma verejnej správy začala zrušením krajských úradov

Pre okres Partizánske sa nič podstatné nemení

Naše mestá na Slovakiatour 2013
Na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 v Inche-

be Expo Bratislava v dňoch 24. až 27. januára sa Trenčiansky 

samosprávny kraj predstaví s leitmotívom KRAJ POHODY – 

VESMÍR NA DOSAH. Odborníkom a širokej verejnosti ponúk-

ne vo  svojom stánku v hale B2 vybrané regionálne produkty 

cestovného ruchu spolu s partnermi ako sú združenia cestov-

ného ruchu, múzeá, liečebné kúpele, obce a mestá na území 

kraja. Viacerými  tlačovinami a panelmi propagujúcimi hvezdá-

reň sa bude o pozornosť návštevníkov uchádzať aj mesto Parti-

zánske, zapojené do projektu cezhraničnej spolupráce s Valaš-

ským Meziříčím. Na získanie nových praktických skúseností vy-

užijú svoju účasť na veľtrhu aj študenti odboru cestovný ruch 

zo Spojenej školy v Partizánskom a SOŠ J. Ribaya v Bánovciach 

nad Bebravou.  

?

Poľovníci z PZ Osečná v pohotovosti
Tohtoročná zima zatiaľ patrí k tým priemerným. Poľovníci 

však musia byť na každú pripravení tak, ako keby bola výnimoč-

ná. Snehová nádielka a tuhšie mrazy v polovici januára spôso-

bili pohotovosť aj mužov v zelenom z Poľovníckeho združenia 

Osečná Partizánske. Tento víkend 19. januára prišli všetci tak-

mer do jedného na svoju „základňu“ v osade Hlboké. Rozdelili si 

desať krmelcov v revíri, na terénne vozidlá naložili vrecia s jadro-

vým krmivom, kde bolo treba i sena, a vyrážali do zasnežených 

dolín... 

Viac o činnosti PZ Osečná v budúcom vydaní Tempa, reportáž 

z prikrmovania zveri prinesieme v mestskej televízii už túto stre-

du! Foto: A. Borszéková
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Juraj KRASULA
Úvodom mi dovoľ-

te, aby som začiatkom 

roka 2013 poprial čita-

teľom týždenníka Tem-

po, ale i všetkým spo-

luobčanom veľa zdra-

via, lásky a pokoja.

Téma plateného, 

resp. regulovaného 

parkovania v našom 

meste je aktuálna dlhú dobu. Len primátorovi 

a poslancom sa do toho v uplynulých voleb-

ných obdobiach príliš nechcelo. Prečo? Odpo-

veď: Nepopulárne rozhodnutie, môžeme strá-

cať voličov. Ale aby som bol objektívny, v mi-

nulosti boli snahy o vyberanie parkovného, či 

už priamo na parkovisku, alebo kúpou parko-

vacích kariet v stánkoch. Ani nejasná legislatí-

va v tejto oblasti veľmi nepomáhala.

Mnohí z nás cestujú osobným autom do 

Prievidze, Topoľčian, Nitry a nepoznám mes-

to, ktoré by si nedovolilo primeranou formou 

získať finančné prostriedky z parkovania na 

opravu ciest, chodníkov, dopravného znače-

nia. Regulované parkovanie nie je len o penia-

zoch, ale i o poriadku. Mnohí z nás majú skú-

senosti, že keď  nám mestská polícia založila  

„papuču“, nebolo isté, či tam môžeme stáť, 

dochádzalo ku konfliktom. A viete, najľah-

šie sa vyberajú pokuty od slušných ľudí. Pre-

to som bol rád, keď vedenie mesta pripravi-

lo projekt regulovaného parkovania v centre 

mesta Partizánske, dokonca samotní poslanci 

sa zúčastnili spoločného stretnutia so zástup-

cami polície a zástupcom asociácie, ktorá pri-

pravuje projekty regulovaného parkovania na 

celom Slovensku, kde bol celý projekt vysvet-

lený.

V roku 2012 bola skolaudovaná II. etapa 

centrálnej mestskej zóny za prispenia finan-

čných prostriedkov z Európskej únie. Z tohto 

dôvodu by mesto Partizánske nemalo najbliž-

ších päť rokov vyberať parkovné na parkovis-

ku pred mestským úradom a stanicou. To zna-

mená a plne to podporujem, aby občan, ktorý 

si ide niečo vybaviť na úrad, do lekárne, ob-

chodu, mohol stáť v centre mesta jednu hodi-

nu bezplatne. Tým sa zamedzí, aby občania v 

centre odstavili auto od 7. do 15.30 hodiny a 

tým zabránili zaparkovať na chvíľu auto ostat-

ným. Napokon, záchytné parkovisko pred bý-

valými ZDA pri výškovej budove je prázdne a 

je zdarma. Cesta cez podchod do centra nie je 

oveľa dlhšia ako od autobusového nástupišťa. 

Ďalej som za to, aby boli primerane spoplat-

nené parkoviská pri kine, Dome obuvi, pri trž-

nici, pred Spojenou školou, na Ulici 1. mája a 

pred úradom práce.

Toto vidím ako prvú etapu realizácie regu-

lovaného parkovania.

Druhá etapa je symbolické spoplatnenie 

rezidentov - obyvateľov, ktorí bývajú v centre, 

aby im pred činžiakmi nestáli vodiči, ktorí tam 

nebývajú. Tí si tam odstavia auto a domáci 

nemá kde zaparkovať. Túto podľa mňa druhú 

etapu by som riešil po určitom čase a po skú-

senostiach zo zavedenia prvej etapy.

Som presvedčený, že všetci chceme, aby 

aj parkovanie v Partizánskom malo pravidlá. 

Zároveň chcem požiadať vedenie mesta, aby 

projekt regulovaného parkovania bol „zavese-

ný“ na webovej stránke mesta, a mohlo si ho 

pozrieť a vyjadriť sa k nemu čo najviac obča-

nov. Vaše názory mi pomôžu pri rozhodovaní.

ČO NA TO POSLANCI?

REGULOVANÉ PARKOVANIE  - riešenie sa nebude hľadať ľahko
„Vyčkajme, zvážme, rozprúďme verejnú diskusiu...,“ aj takéto slová odzneli z úst primátora Jozefa Božika na poslednej schôdzi 

Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v roku 2012, keď sa poslanci zaujímali o realizáciu projektu regulovaného parkovania 

v meste. Po vstupných investíciách vidia v regulovanom, spoplatnenom parkovaní určitý finančný prínos do mestskej pokladnice 

a zároveň zdynamizovanie dopravy v centre. O úvodný názor do širšej občianskej diskusie na túto tému redakcia požiadala opäť 

dvojicu poslancov. 

Ako by sa podľa vás mala regulovať doprava v centre mesta a spoplatňovať parkovanie? Aké plusy a mínusy 
vidíte v pripravovanom projekte?

Mária JANČOVÁ
Problémom parkova-

nia v centre sa zaobera-

jú na Slovensku samo-

správy každého, čo i len 

trochu väčšieho mesta. 

Niekde im existujúce 

priestorové podmienky 

pre jeho zvládnutie na-

hrávajú, inde je to po-

riadny rébus. Veď mest-

ské centrum vytvárajú predovšetkým verejné 

budovy obchodov, služieb a úradov, či verejné 

priestranstvá pre pohyb chodcov a zhromaž-

ďovanie ľudí. Doprava na tieto miesta je z toh-

to pohľadu len obslužnou činnosťou.

Vedenie mesta Partizánske prichádza 

s rámcovým projektom „Parkovací systém – 

centrálna mestská zóna Partizánske“ a treba 

pripomenúť, že to nie je po prvý raz. Tentoraz 

však ide o širšie územie, ktoré zahŕňa celkovo 

850 parkovacích miest a prináša nový prvok. 

Formou zakúpenia si rezidentských kariet aj 

nepriame spoplatnenie parkovania pre oby-

vateľov tam bývajúcich a podnikateľov so síd-

lom, resp. prevádzkou v tejto lokalite.

Pritom sa mi, aj z pohľadu môjho predoš-

lého pôsobenia v samospráve zdá, že v na-

šom meste sa pri tejto téme bijú už dlhšiu 

dobu dva protipóly. Jedni akosi zabúdajú, že 

sme reálne mesto a nie vysnívané mesteč-

ko, kde možno zaparkovať vždy a všade, kde 

práve potrebujeme, a druhí naše problémy 

parkovania v centre pokladajú za rovnocen-

né s problémami podstatne väčších miest. Aj 

preto sa nebude riešenie hľadať ľahko. 

Myslím si, že ani naše mesto sa v budúcnos-

ti nevyhne regulácii statickej dopravy formou 

spoplatneného parkovania. Polemickou otáz-

kou, a nazdávam sa, že nielen pre mňa, však 

zostáva rozsah územia, ktoré by malo zahŕňať, 

a vhodné načasovanie jeho zavedenia.

Doprava aj v našom meste podlieha vývoju 

a trendom doby a rovnako aj nám prináša po-

trebu nových riešení. Práve za posledné roky 

komplikujúca sa situácia v doprave bola jed-

ným z rozhodujúcich, ak nie aj najpodstatnej-

ším dôvodom na zadanie vypracovania nové-

ho územného plánu mesta. A ten ako dlho- Občania sa sťažujú, že „úradníci zabetónujú“ parkovacie miesta v centre mesta na celý deň...

dobý koncepčný a strategický materiál mal 

byť východiskom pre realizáciu ďalších kro-

kov smerujúcich aj ku komplexnému riešeniu 

statickej a dynamickej dopravy v meste. Žiaľ, 

naše mesto patrí k tým, ktorého priestorové 

podmienky neposkytujú možnosť jednodu-

chého riešenia. Na tom stroskotal už aj spomí-

naný pokus o zavedenie spoplatneného par-

kovania zhruba pred 8-9 rokmi, ktorý sa zrea-

lizoval predovšetkým pod tlakom niektorých 

vtedajších poslancov. Roztrieštenosť parkova-

cích plôch by si bola vyžiadala neprimerane 

vysoké vstupné náklady, riešilo sa to teda for-

mou pochôdzkárov, ktorí si však nedokázali 

vzhľadom na odsúhlasenú výšku parkovného 

zarobiť ani sami na seba. K tomu sa pridružila 

aj ďalšia skutočnosť. Poslanci atakovaní svoji-

mi voličmi neriskovali prípadnú stratu popu-

larity a parkovné bolo zakrátko zrušené.

Osobne nie som zástancom pracovných 

metód založených na princípe pokus – omyl. 

Preto som si ako poslankyňa – zástupca ob-

čanov v MsZ, položila viacero otázok, ktoré 

by som ku svojmu kvalifikovanému rozhod-

nutiu potrebovala vedieť. Ak by sa zaviedol 

navrhovaný systém parkovania, nevynúti si 

schválenie nového územného plánu opätov-

né zmeny? Bude postačovať počet rezident-

ských miest pre občanov bývajúcich v centre 

a ako týmto občanom zdôvodníme, že v mes-

te budú mať „výsadu“ spoplatnenia len oni, 

pretože bývajú v centre? Čo ľudia, ktorí v cen-

tre pracujú, kam si dajú autá, budú oslobode-

ní od platenia, alebo nekompromisne zapla-

tia, či sa budú presúvať do ulíc širšieho cen-

tra? Nestane sa centrum mesta menej zaují-

mavým, napr. na nákupy pre našich obyvate-

ľov alebo sa radšej centru vyhnú a ešte viacej 

budú mieriť do supermarketov? A koľko náv-

števníkov mesta vlastne v súčasnosti nena-

chádza miesto na zaparkovanie svojho auta? 

Kto bude v podstatnej miere platiť za parko-

vanie a podieľať sa na vytváraní zdrojov na 

budovanie nových parkovacích miest? Ľu-

dia, ktorí v Partizánskom nebývajú, alebo za-

ťažíme hlavne našich občanov? Využili sa už 

všetky možnosti rozšírenia parkovacích miest 

v centre mesta? A ako to bude s centrom vy-

budovaným predovšetkým z eurofondov, čo 

na určitý vymedzený čas neumožňuje jeho 

komerčné využívanie?

Záverom mojich úvah o dopade na občana 

som sa neubránila konštatovaniu, že si v tom-

to štádiu neviem odpovedať, kto by získal, 

kto stratil, komu by sa život zjednodušil a ko-

mu skomplikoval. A čo by sa vlastne zlepšilo 

za peniaze, ktoré by do toho mesto, občania 

a firmy museli dať.

Myslím si preto, že téma parkovania nie 

je ešte analyzovaná a navrhovaná tak, aby 

umožnila poslancom kvalifikované rozhodnu-

tie a obávam sa, že chýbajúce údaje a pohľady 

do procesu posudzovania a schvaľovania ne-

prinesie ani podnecovaná verejná diskusia.

Požiar takmer každý štvrtý deň 
Za 366 dní minulého roka zaznamenalo Okresné riaditeľ-

stvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom 96 po-

žiarov. V priemere to vychádza, že približne každý štvrtý deň 

v roku zápasili muži v modrých uniformách so živlom, o kto-

rom sa právom hovorí, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Oheň 

spôsobil priame škody v hodnote 177 730 eur, uchránené 

hodnoty boli vyčíslené na štvornásobne vyššie - 701 090 eur. 

Hasiči pri likvidácii požiaru   Foto: archív HaZZ

Pri 83 požiaroch v roku 2011 predstavovala priama škoda 

2 987 370 eur, uchránené hodnoty boli vyčíslené na 1 179 825 eur, 

zranených bolo 5 osôb a jedna usmrtená. Našťastie pri vlaňajších 

požiaroch neprišiel o život ani jeden človek, zranených bolo šesť 

ľudí, z nich jeden ťažko. V okresnom meste boli zranení traja pri 

46 požiaroch s priamou škodou 70 275 eur. Spomedzi nich mal v 

Partizánskom najničivejšie následky požiar – neznámou osobou 

úmyselne zapálená predajňa náhradných autodielov v Malých 

Bieliciach, so škodou vyše 20 tisíc eur. Druhé najvyššie priame 

škody v rámci okresu uvádza rozbor HaZZ v obci Kolačno, a to vo 

výške 50 000 eur. Takmer celá čiastka predstavuje najrozsiahlejšiu 

škodu za minulý rok, ktorú zavinil požiar strechy rozostavaného 

rodinného domu pred rokom, 18. januára. Príčinou bol zvýšený 

elektrický priechodový odpor krbového ventilátora. 

Z celkového počtu 96 požiarov za minulý rok bolo až 20 úmy-

selne zapálených (12 v súkromnom a 8 v komunálnom vlastníc-

tve) a priame škody dosiahli 70 770 eur. K nárastu oproti roku 

2011 až o 11 požiarov došlo v lesnom hospodárstve s priamou 

škodou 3 820 eur. Až v deviatich prípadoch bolo ich príčinami za-

kladanie ohňa v prírode. Svoju daň si vybralo aj vypaľovanie trávy 

a suchých porastov s vyčíslenou škodou 11 580 eur.       (bab)

“Zahrievacou akciou“ pre hasičov v záchranárov z OR HaZZ v 

Partizánskom v novom roku bol zásah 2. januára pri požiari byto-

vých zvončekov vo výškovom činžiaku na Nádražnej ulici v Par-

tizánskom. Nasledujúce dni už ich pomoc potrebovali výhradne 

vodiči, ktorí podcenili zvýšené riziko na cestách v zimnom obdo-

bí. Na ceste za Hradišťom, smerom na Jerichov 4. januára po 6. 

hodine posádky až štyroch na poľadovici havarovaných osob-

ných vozidiel, a vzápätí aj posádka vozidla, havarovaného medzi 

Veľkými Uhercami a Skýcovom, ktorá našťastie vyviazla bez zra-

není. Na ten istý smer vyštartovali hasiči a záchranári aj 5. januára 

po 20. hodine, aby z cesty odstránili spadnutý strom. Tri osobné 

vozidlá si „pokrčili plechy“ 8. januára ráno pred deviatou hodinou 

za kruhovou križovatkou v Partizánskom a na zvlášť rizikový úsek 

cesty medzi Nadlicami a Ostraticami museli záchranári vyštarto-

vať v ten deň hneď dvakrát. Pred 16. hodinou skončilo na streche 

mimo vozovky prvé vozidlo a po necelých štyroch hodinách ho 

na tej istej ceste nasledovalo ďalšie. Z prvého havarovaného bola 

jedna osoba ošetrená RZP, druhá nehoda sa obišla bez zranení, a 

dobrý anjel strážny stál aj nad osádkou vozidla, ktoré 14. januára 

krátko popoludní skončilo mimo cesty, v kanáli medzi Nedanov-

cami a Bošanmi.     (bab)

Hasiči v akcii
Rizikové cesty si vyberajú svoju daň

Žiaľ, nie ojedinelý obraz týchto dní – vozidlá, ktoré po šmyku končia 

na streche...          Foto: HaZZ Partizánske
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Mestský úrad Partizánske oznamuje občanom, že v zmysle no-

vely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení termín poda-

nia žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku a žiadosti 

o úľavu z 30. apríla na 31. januára. 

Zároveň MsÚ upozorňuje na splnenie 30-dňovej oznamova-

cej povinnosti akýchkoľvek zmien, ktoré majú vplyv na zníže-

nie alebo odpustenie poplatku v priebehu celého zdaňovacie-

ho obdobia,  t.j.  jeden kalendárny rok.  V zmysle tejto nove-

ly sú vlastníci alebo  užívatelia nehnuteľností, ktorí nemajú v 

meste Partizánske trvalý ani prechodný pobyt, povinní vznik 

alebo zánik poplatkovej povinnosti oznámiť do 30 dní od vzni-

ku tejto skutočnosti.   

Žiadosti o zníženie poplatkov do 31. januára!

Podľa zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) 

je zákonný zástupca dieťaťa 

povinný prihlásiť dieťa na pl-

nenie povinnej školskej do-

chádzky v základnej škole 

a čas určí zriaďovateľ. Mesto 

Partizánske ako zriaďovateľ 

škôl a školských zariadení vo 

svojom VZN č. 7/2007 o škol-

ských obvodoch určilo ter-

mín zápisu na prvý februáro-

vý týždeň. Zápis detí do 1. roč-

níka na školský rok 2013/2014 

sa uskutoční 4. a 5. februára 

2013, v čase od 13. do 16. 

hodiny v každej ZŠ v Parti-

zánskom. Podrobnejšie infor-

mácie o zápise oznámi riaditeľ 

ZŠ na webovej stránke školy 

a v škole.

Zápisy prvákov 4. a 5. februára

Stretnutie rodičov predškolákov
Vedenie mesta Partizánske pozýva rodičov predškolákov na 

spoločné stretnutie s primátorom Jozefom Božikom, s pracovník-

mi oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ, s riaditeľmi mest-

ských ZŠ a MŠ a s riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a prevencie Máriou Bursovou na témou: Čo 

treba vedieť pri zápise do prvého ročníka základnej školy. Stretnu-

tie sa uskutoční v stredu 23. januára o 16. hodine vo veľkej 

zasadačke MsÚ. Na stretnutí bude rodičom poskytnutá odbor-

ná pomoc a súčasne bude priestor na diskusiu o všetkom, čo sa 

týka tohtoročného zápisu detí do 1. ročníka. Rodičia sa zozná-

mia so všeobecne záväzným nariadením mesta č. 7/2007 o 

školských obvodoch, získajú informácie ako si správne vybrať 

školu pre svoje dieťa, ale aj o tom, kedy je lepšie povinnú škol-

skú dochádzku odložiť.

Daňové priznanie dane za 

psa sú povinní podať:

- noví majitelia alebo držitelia 

psov, ktorí si doteraz nesplnili da-

ňovú povinnosť a táto im vznikla 

do 31. 12. 2012 (priznanie sa po-

dáva, ak je pes starší ako 6 mesia-

cov, t.j. vznik daňovej povinnosti)

- majitelia alebo držitelia psov, 

ktorí si splnili oznamovaciu povin-

nosť v súvislosti s daňou za psa a 

majú k 31. 12. 2012 zmenu vlast-

níctva (napr. kúpa ďalšieho psa, 

úhyn psa a pod.)

Daňové priznanie dane za 

psa je potrebné podať do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povin-

nosti.

Partizánčania boli do konca 

roka 2012 povinní uhradiť daň za 

psa prvýkrát na základe platobné-

ho výmeru a v ďalších zdaňova-

cích obdobiach bez vyrubenia do 

31. januára. V prípade, že u obča-

nov nedošlo k žiadnej zmene vo 

vlastníctve alebo držaní psa, stačí 

po novom počkať, kým im Mesto 

Partizánske ako správca dane po-

šle rozhodnutie. Títo občania ob-

držia jedno spoločné rozhodnu-

tie k miestnym daniam - k dani  z 

nehnuteľností a k dani za psa, kde 

bude uvedený termín uhradenia 

dane.

Bližšie informácie a tlači-

vá vám poskytnú na Mestskom 

úrade v Partizánskom, referát 

daní a poplatkov, kancelária č. 

41, 1. poschodie, tel. č.: 038/53 

63 041.  

Daň za psa po novom
Rok 2013 prináša zmenu ohľadne povinností uhradenia 

dane za psa. Od 1.1.2013 je v zmysle novely zákona o miest-

nych daniach a poplatkoch daňové priznanie za psa súčas-

ťou daňového priznania k miestnym daniam. Okrem toho sa 

po novom daň za psa uhrádza po doručení písomného roz-

hodnutia. 

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
TREST ZA ELEKTRIKU

 „NAČIERNO“

V krátkom čase vzniesli bá-

novskí policajti už druhé obvi-

nenie z prečinu krádeže spá-

chaného formou spolupácha-

teľstva za neoprávnený odber 

elektrickej energie. Od presne 

nezisteného času do októbra 

2012 sa ho dopustila 41-ročná 

žena a 18-ročný muž z Bánoviec 

nad Bebravou, ktorí odberom 

elektriky do bytu „načierno“ 

spôsobili elektrickej spoločnos-

ti škodu 261 eur. Za prečin hro-

zí obom obvineným dvojročný 

trest odňatia slobody.

NOC S ALKOHOLOM 

Krátko po polnoci 14. januára 

kontrolovala policajná hliadka v 

centre Bánoviec nad Bebravou aj 

20-ročného vodiča. Pri dychovej 

skúške na zistenie požitia alkoho-

lických nápojov mu namerala 0,65 

mg/l, čo je 1,35 promile. Opakova-

nou skúškou po 20 minútach to 

bolo 0,67 mg/l. Mladý vodič bol 

umiestnený do cely predbežného 

zadržania a po vytriezvení mu vy-

meral okresný súd v „super rých-

lom“ konaní trest. V zmysle záko-

na mu hrozí strata slobody až na 

jeden rok.

 KR PZ v Trenčíne

Vo štvrtok 17. januára 2012 inicioval primá-

tor Partizánskeho Jozef Božik rokovanie pracov-

níkov mesta, zástupcov Stavebného bytového 

družstva, Správy majetku mesta a Technických 

služieb mesta s predstaviteľmi Západosloven-

skej vodárenskej spoločnosti, odštepného zá-

vodu Topoľčany. Jeho cieľom bolo vysvetliť a do 

budúcna vyriešiť problémy s nedostatočným tla-

kom vody na Horskej ulici na Šípku, kvôli ktoré-

mu zostali na Štedrý deň deväť hodín bez tečú-

cej vody desiatky domácností v horných poscho-

diach činžiakov. 

Primátor požiadal zástupcov vodárenskej 

spoločnosti v prvom rade o vysvetlenie príčiny 

problému s tlakom vody na Horskej ulici, kto-

rého pokles zaznamenali niektoré domácnos-

ti v horných poschodiach činžiakov už dva dni 

pred Štedrým dňom. Podľa Alexandra Schneid-

gena z vodárenskej spoločnosti  mala vzniknu-

tá situácia viaceré príčiny. Ako povedal, činžiaky 

na Horskej ulici sú postavené na hranici tlakové-

ho pásma pre zásobovanie vodou. Počas Štedré-

ho dňa došlo k zvýšenému odberu vody v nižšie 

položených miestach v meste, čím klesol tlak 

a došlo k danej situácii. Okrem toho projekt 

výstavby činžiakov na Horskej ulici nezahŕňal 

vybudovanie posilňovacej stanice a problé-

my s tlakom vody v tejto lokalite sa tak dali 

občas predpokladať. Podľa riaditeľa Staveb-

ného bytového družstva Jozefa Tomáša však 

treba hľadať príčinu situácie niekde inde, čo 

potvrdila aj jeho následná protiargumentácia. 

Podľa štatistík bola totiž v roku 1992 v Parti-

zánskom celoročná spotreba vody v porovna-

Mesto žiada od vodární pravdivé vysvetlenie príčin 
obmedzenej dodávky vody na Šípku počas Vianoc

ní s priemerom celoročnej spotreby vody za 

posledných päť rok až o 88 % vyššia, a aj nap-

riek tomu k podobným situáciám v minulých 

rokoch nedochádzalo. Podľa Tomáša vznikol 

problém v nedostatočnom monitorovaní sta-

vu vody vo vodojeme v Brodzanoch. K týmto 

argumentom sa pridal aj primátor, ktorý zdô-

raznil, že okrem výrazného poklesu spotre-

by sa od roku 1992 znížil aj počet obyvate-

ľov mesta, čím argumenty vodárenskej spo-

ločnosti označil ako nedôveryhodné. „V mene 

dotknutých občanov a ako zástupca akcioná-

ra vo vodárenskej spoločnosti, budem požado-

vať racionálne a pravdivé stanovisko vodáren-

skej spoločnosti k vzniknutej situácii a spôsobe 

jej riešenia, aby sa situácia už viac neopakova-

la. Pokiaľ sa tak nestane, do budúcna vzniká pre 

vodárenskú spoločnosť riziko, že v mene oby-

vateľov mesta budem žiadať kompenzáciu ne-

príjemností, vyvolaných obmedzením dodávky 

vody,“ zdôraznil primátor, ktorý sa so zástupca-

mi vodárenskej spoločnosti dohodol na opa-

kovanom rokovaní, na ktorom bude žiadať re-

álne vysvetlenie. (www.partizsnske.sk)  (ma)

Rokovanie zástupcov všetkých zainteresovaných strán za okrúhlym stolom v pracovni primátora... 

Na vedenie Správy povodia hornej Nitry v To-

poľčanoch, ktorá patrí pod piešťanský odštepný 

závod Slovenského vodohospodárskeho podni-

ku, bol už v polovici minulého roku odoslaný z 

radnice v Partizánskom prvý list upozorňujúci na 

zhoršený stav chodníkov na ochranných valoch 

rieky Nitry. V písomnej odpovedi reagoval správ-

ca slovami, že súčasný stav asfaltových chodníkov 

na korune telesa hrádze rieky Nitry v intraviláne 

mesta Partizánske nemá žiadny vplyv na funkciu 

hrádze, na ktorú bola vybudovaná. Zároveň kon-

štatuje, že vzhľadom na túto skutočnosť a na sú-

časné finančné možnosti organizácie, neplánuje v 

najbližšom období chodníky opravovať. Nakoľko 

občania Partizánskeho vedenie mesta na zlý tech-

nický stav chodníka, ktorý je na viacerých mies-

tach narušený, opätovne upozorňujú, rozhodol 

sa primátor Jozef Božik zvolať osobné stretnutie 

s týmto partnerom. Spoločné rokovanie sa usku-

toční na pôde magistrátu 23. januára 2013.

Rokovanie s vodohospodármi o vale rieky

Vedeniu mesta Partizánske nie 

je ľahostajný zlý stav hlavnej ces-

ty I/64, najmä úseku od kruhovej 

križovatky smerom k veľkobielic-

kému mostu, na ktorý pribúdajú 

sťažnosti najmä zo strany obyva-

teľov mestskej časti Veľké Bielice. 

Táto nespokojnosť, ale aj prísľub 

rekonštrukcie štátnej cesty od Ža-

bokriek nad Nitrou po Malé Uher-

ce, boli dôvodom iniciatívy mesta 

zorganizovať stretnutie všetkých 

zainteresovaných strán. Bližšie in-

formácie nám poskytol Peter Mi-

nárik z oddelenia životného pro-

stredia, územného rozvoja a vý-

stavby MsÚ v Partizánskom. Po-

tvrdil, že na pracovné stretnutie, 

ktoré sa uskutoční 6. februára v 

kancelárii primátora, boli pozva-

ní zástupcovia Slovenskej správy 

ciest IVSC Žilina a príslušný správ-

ny orgán tejto cesty, ktorým je od 

1. januára tohto roku Obvodný 

úrad pre cestnú dopravu a po-

zemné komunikácie v Trenčíne. 

Obsahom pracovného stretnutia 

bude najmä riešenie technické-

ho stavu cesty I/64 v okrese Parti-

zánske. Rekonštruovať sa mala už 

v roku 2011, potom v roku 2012, 

ale do dnešného dňa sa nič ne-

udialo. Na jar tohto roka sa má 

pokračovať v úprave cesty od 

kruhovej križovatky smerom na 

Veľké Bielice. Mal by sa zvýšiť po-

čet jazdných pruhov o samostat-

ný jazdný pruh ku Kauflandu a do 

centra mesta od vjazdu do areálu 

SAD. Inštalovať by sa mal portál 

s dopravným značením nad jed-

notlivými jazdnými pruhmi a vy-

budovať aj mechanické oddele-

nie chodníka pre chodcov. 

 (ab)

Hlavná cesta témou číslo jedna

Výstava k výročiu

Poznaj svoje mesto
V tomto roku si mesto 

Partizánske pripomína 75. 

výročie svojho vzniku. Pri 

tejto príležitosti pripravilo 

Umelecké združenie Ate-

liér s finančnou podporou 

mesta výstavu s názvom 

Poznaj svoje mesto. Vys-

tavené budú všetky práce 

zaslané do súťaže, vráta-

ne návrhov na pohľadni-

cu mesta. Výstavu si mô-

žete pozrieť od 22. do 31. 

januára vo výstavnej sieni 

Domu kultúry každý pra-

covný deň od 9. do 16. ho-

diny, vstup je voľný. 

(Dokončenie zo str. 1)

Aké mechanizmy máte k dispozícii pre 

nasadenie do terénu?

Pre účely zimnej údržby je vyhradený je-

den sypač s prednou radlicou, štyri trakto-

ry so zadnou radlicou, malotraktor s pred-

nou radlicou, štyri multikáry s prednou 

radlicou, vrátane sypacieho zariadenia, na-

kladač UNC - 060 a snežná fréza. Okrem ob-

sluhy týchto mechanizmov sa podieľajú na 

zimnej údržbe traja pracovníci zabezpeču-

júci schodnosť schodov na sídlisku Šípok a 

dvaja opravu prípadných porúch mecha-

nizmov. Ak by došlo ku kalamite, na odvoz 

snehu z centra mesta, či iných častí máme 

pripravené dve nákladné vozidlá a nakla-

dač UN 053.

Údržba komunikácií sa nezaobíde bez po-

sypových materiálov. Aké používate a koľ-

ko ste ich v doterajšom priebehu zimy minuli?

Na posypávanie komunikácií používame 

prírodný drvený dolomit frakcie 4 - 8 mm a 

doteraz sme ho minuli 560 ton. Kamenivo 

priebežne dopĺňame, v týchto dňoch navá-

žame na skládku v areáli TSM ďalších 200 

ton. Na chemický posyp sa používa tech-

nická soľ, ktorej sme doteraz minuli 48 ton. 

V zásobe máme v prípade potreby ďalších 

24 ton.

Ktorý deň bol zatiaľ najproblematickejší? 

Predpokladáme, že dispečer sleduje vývoj 

počasia a je k dispozícii 24 hodín denne...

Doteraz boli najkritickejšími dňami zim-

nej údržby 23. a 24. december, kedy naše 

mesto celoplošne pokryla  poľadovica, 

a 14. január s výdatným snežením na ce-

lom území Slovenska. Všetky cesty, vráta-

ne strmých úsekov na Šípku, Stráňach, vo 

Veľkých a Malých Bieliciach, sa nám poda-

rilo udržať zjazdné. Následne 15. januára 

sme intenzívne odhŕňali kašovitý sneh vo 

všetkých prímestských častiach, z chodní-

kov v centre a na sídliskách, ručne posy-

pávali a odhŕňali sneh na terénnych scho-

doch na sídlisku Šípok.

O nasadení mechanizmov a zamest-

nancov v zimnej údržbe  rozhoduje dispe-

čer. Táto funkcia je zabezpečená 24 hodín 

denne nepretržite až do skončenia zimné-

ho obdobia. Povinnosťou dispečera je sle-

dovať vývoj počasia a v prípade nepriaz-

nivého stavu je to on, kto vyzve zamest-

nancov, aby zabezpečili zjazdnosť ciest a 

schodnosť chodníkov.

Čo vám prácu najviac komplikuje?

Nedisciplinovanosť vodičov pri 

parkovaní vozidiel. Musíme ale pripustiť, 

že niekedy vyplýva aj z nedostatku parko-

vacích miest, hlavne na Horskej ulici na Šíp-

ku. Tam majú vodiči mechanizmov naj-

viac sťažený pohyb po komunikáciách. 

 (bab)

Zápas so snehom a ľadom
?

?

?

?
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Blahoželáme

Rovnako ako sa snažím 

mať pochopenie pre limi-

ty, v ktorých novinári pracu-

jú, aj oni by mali mať pocho-

penie pre limity spoločnosti. 

Lebo inak vnášajú nepokoj z 

toho, že sa nenapĺňa nespl-

niteľný cieľ mať ideálnu elit-

nú spoločnosť. Úlohou novín 

je sprostredkovať informácie 

o majoritných javoch, ktoré 

majú vplyv na spoločnosť. 

Ale aj načrtávať reálnu alter-

natívu pre spoločnosť. Dôle-

žité je nielen kritizovať po-

litikov, ale všímať si aj také 

prejavy, že džípy parkujú na 

chodníkoch s preukazom in-

valida. Takéto javy ničia vie-

ru v spoločnosť samú a utvr-

dzujú v nej princíp kastovníc-

tva. Noviny by mali pomáhať 

chrániť spoločenskú rovno-

váhu dôležitú na to, aby ste 

mohli pokojne žiť vo vašej ro-

dine, v spoločnosti. To je naj-

významnejší prvok serióz-

nych novín. Udržať rovnosť 

šancí pre každého...

 ALEXEJ FULMEK

 generálny riaditeľ 

 Petit Pressu

 (SME 15.1.2013)

Myšlienka 

na tento týždeň

Všetko len to najlepšie pra-

je výbor Klub ABŠ svojim jubi-

lantom – Miloslavovi Mako-

vínimu k okrúhlym 90. naro-

deninám, Oľge Lacuškovej k 

jej krásnej 80-tke a Štefanovi 

Hrubému k 55. narodeninám.

Výbor Základnej organizá-

cie SZTP v Partizánskom bla-

hoželá svojej jubilantke Marte 

Jančovičovej k jej 60. narode-

ninám všetko najlepšie, hlavne 

veľa zdravia a príjemných chvíľ 

strávených v rodinnom kruhu.

V budúcich dňoch oslávia 

meniny Zora, Miloš, Timotej, 

Gejza, Tamara, Bohuš a Al-

fonz.

V Bánovciach nad Bebravou

už desať mesiacov
Mesto Bánovce nad Bebravou 

začalo realizovať projekt Terénna 

sociálna práca financovaného z Eu-

rópskeho sociálneho fondu od 1. 

marca 2012. Cieľovými skupinami, 

na ktoré sa projekt orientuje, sú ro-

diny a komunity ohrozené sociál-

nym vylúčením - občania so zhor-

šeným zdravotným stavom, nízky-

mi príjmami, deti a mládež z neú-

plných rodín, občania v nepriazni-

vej sociálnej situácii, deti, plnoleté 

fyzické osoby a rómske komuni-

ty. Projektovým terénnym sociál-

nym pracovníkom TSP je Jaroslav 

Černuška, jeho asistentom Franti-

šek Rác. Nakoľko ich výkon spočíva 

aj v práci v teréne, z tohto dôvodu 

ich nemusíte zastihnúť v kancelárii 

MsÚ. V prípade dohodnutia osob-

ného stretnutia v kancelárii volajte 

na t. č.: 038/7629 155 alebo píšte  na 

e-mail: jaroslav.cernuska@banovce.

sk alebo tsp@banovce.sk.

Koncert 

s Romanom Povalom

o živote a závislosti
Pozvanie na stretnutie so zau-

jímavým hosťom tlmočí Tempo 

od hudobnej skupiny ESCaPE. V 

rámci ich januárového koncertu 

v nedeľu 27. januára o 16. hodi-

ne v knižničnom klube v Parti-

zánskom bude hovoriť mnohým 

už dobre známy a žiadaný reč-

ník Roman Povala. Na tému Život 

v závislosti, prednáša na školách, 

organizuje besedy o drogách v 

Čechách a na Slovensku. Ako člo-

vek, ktorý sa vymanil s otroctva 

drog, pomáha už vyše desať ro-

kov závislým a radí rodičom, ako 

nájsť cestu z týchto problémov.

Aktivity projektu sa zame-

riavajú na podporu integrácie 

rómskej komunity na trh prá-

ce a do spoločnosti, na zlep-

šenie jej ekonomickej a so-

ciálnej situácie a kvality života 

jednotlivcov, či rómskych ro-

dín. Výberovým konaním boli 

obsadené tri pracovné miesta. 

Cieľom práce terénnych pra-

covníkov je postupne zlepšo-

vať sociálnu situáciu jednot-

livcov a rodín, odstraňovať ne-

gatívne javy a krízové situácie 

v rodine, zlepšiť hygienu, vý-

živu a zdravotný stav rómskej 

populácie, zlepšiť školskú do-

chádzku a pomáhať pri zmys-

luplnom využívaní voľného 

času detí aj dospelých. Bliž-

šie informácie o projekte nám 

poskytla Tatiana Böhmová 

z oddelenia sociálnych vecí a 

spoločenských vzťahov MsÚ v 

Partizánskom.

Môžete v stručnosti vy-

menovať konkrétne čin-

nosti, ktoré vykonávajú terén-

ne pracovníčky v rámci pro-

jektu? 

V projekte sú zamestnané 

tri pracovníčky - Mária Pihíko-

vá ako terénna sociálna pra-

covníčka, a jej dve asistent-

ky Jana Letavayová a Martina 

Šedivá. Harmonogram terén-

nej sociálnej práce korešpon-

duje s činnosťou nízkopraho-

vého denného centra pre deti 

a rodinu – Komunitného cen-

tra Romano drom. Pracovníč-

ky projektu poskytujú sociál-

ne poradenstvo denne od 7. 

Terénna sociálna práca pre rómske rodiny
Projekt Terénna sociálna práca pre rómsku komunitu sa realizuje v meste Par-

tizánske od 1. júla 2012 a potrvá až do 30. októbra 2015. Je financovaný z euro-

fondov z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

do 14. hodiny v oddelení sociál-

nych vecí a spoločenských vzťa-

hov mestského úradu, v kance-

lárii číslo 21. Ide o poskytova-

nie sociálneho, občianskeho a 

právneho poradenstva, sociálnu 

prevenciu, poradenstva v oblas-

ti zamestnanosti, protidlhové 

poradenstvo, pomoc pri uplat-

ňovaní práv a práv chránených 

záujmov tejto skupiny obyva-

teľstva, pomoc pri zabezpečení 

nevyhnutného ošatenia. Väčši-

na aktivít však prebieha v Cen-

tre voľného času Relax, kde má 

komunitné centrum aj sídlo. Gro 

terénnej sociálnej práce však 

spočíva v práci v teréne a to náv-

števami problémových rodín, 

riešenie ich závažných problé-

mov, v prvom rade však problé-

mov s rómskymi deťmi. Dospe-

lých nevynímajúc.

Ako často sa v komunit-

nom centre stretávajú a 

aké aktivity tam prebiehajú?

Každý pondelok od 15. do 17. 

hodiny sú to tvorivé dielne, v uto-

rok od 14. do 15.30 h doučovanie 

detí v písaní a čítaní, v stredu od 

16. do 18. h je to tanečný krúžok, 

nácvik divadla, spevu, recitácie, 

vo štvrtok od 15. do 17. h spolo-

čenské a vedomostné hry, súťaž-

né kvízy a podobne. V neposled-

nom rade musím spomenúť vzde-

lávacie výlety s cieľom dosiahnuť 

náležité správanie sa v cudzom 

prostredí.

Komunitné centrum pre-

vzalo z bývalého projektu 

Romano drom nielen názov, ale 

aj náplň činnosti...

Mesto zriadilo nízkoprahové 

denné centrum ako nutnosť, kto-

rá vyplynula z predchádzajúceho 

projektu terénnej sociálnej práce 

pod názvom Romano drom – ces-

ty Rómov, ktorý trval od roku 2009 

do roku 2011. Nakoľko sa projekt 

osvedčil, mesto pocítilo potrebu 

v tejto činnosti pokračovať. Cen-

trum poskytuje ambulantnú so-

ciálnu službu počas dňa pre fyzic-

ké osoby, alebo rodiny, ktoré sú 

ohrozené sociálnym vylúčením. 

Prijímateľmi tejto sociálnej služby 

sú predovšetkým príslušníci mar-

ginalizovanej rómskej komunity s 

trvalým pobytom v Partizánskom 

a jeho mestských častiach. 

Je kapacita komunitné-

ho centra obmedzená? 

Vraj niektorým rómskym deťom 

bola účasť na činnostiach pro-

jektu odmietnutá z dôvodu na-

plnenosti... Akým spôsobom sa 

vyberajú deti, ktoré môžu cho-

diť do komunitného centra? 

Keďže sa v našom komunit-

nom centre poskytuje služba 

ambulantným spôsobom, ka-

pacita nie je obmedzená. Avšak 

štatút zariadenia hovorí, že všet-

ci užívatelia komunitného cen-

tra sú povinní dodržiavať zásady 

vzájomnej participácie, toleran-

cie a bezkonfliktnosti, podieľať 

sa na udržiavaní čistoty a poriad-

ku. Platí tu prísny zákaz fajčenia, 

zákaz požívania alkoholických 

nápojov a neprimeraného hluč-

ného správania sa. Preto pri vý-

bere detí vychádzame zo skú-

seností, ktoré sme s deťmi mali. 

Nestaviame sa však odmieta-

vo k žiadnemu z detí. Ak je nám 

schopné preukázať, že je prispô-

sobivé, tak ho s radosťou medzi 

deťmi uvítame.

 Alena Borszéková

Asistentky Jana Letavayová a Martina Šedivá v komunitnom centre. 

Deti z Romano dromu vás pozývajú v stredu 23. januára od 14. hodi-

ny do Domu kultúry na program, ktorý si nacvičili...

?

?

?

?

Blahoželanie
Dňa 21. januára 2013 sa 

dožíva krásnych 95 rokov

Verona BUDZÁKOVÁ

z Partizánskeho.

Všetko najlepšie, veľa zdra-

via do ďalších rokov jej prajú 

dcéry Anna, Mila, Helena, vnú-

čatá Martina s Jirkom, Rudo, 

Radovan, Marek s Lenkou a 

pravnúčatá Jirko, Martin a Ma-

reček. (062)

Myšlienka postaviť v blíz-

kych horách pri meste Parti-

zánske krížovú cestu rezono-

vala v drevorezbárovi Jozefovi 

Petríkovi už dlho. Svetlo sveta 

uzrela minulý rok, keď jeho ná-

pad prijal za svoj novovznik-

nutý Klub kresťanských seni-

orov pod vedením Stanislava 

Husára. A keď na jeseň prišli 

projekt ponúknuť primátorovi 

Jozefovi Božikovi, získali jeho 

plnú podporu....

„Agátové kmene som získal 

z výrubu náletovej agátčiny ne-

ďaleko našej záhrady, kde ply-

nári naťahovali potrubie. Pomá-

hali mi kamaráti z osady,“ začína 

svoje rozprávanie Jozef Petrík, 

obyvateľ sídliska Luhy, bývalý 

majster odborného výcviku v 

učilišti v Partizánskom, u neho 

na záhradke v osade Stopa v 

Brodzanoch. Jeho drevorezbár-

ska tvorba je pomerne známa, 

preto aj každý v spojení jeho 

mena s krížovou cestou očaká-

val reliéfy či sochy z dreva. „Roz-

hodli sme sa pre najjednoduchší 

spôsob – krížovú cestu budú tvo-

riť jednoduché kríže s kmeňov 

agátov. Väčšina z nich bude mať 

výšku okolo štyroch metrov, tri 

najvyššie – osem až deväť met-

rov,“ informuje majster a záro-

veň ukazuje na už opracované 

kmene, ktoré má uložené pri 

záhradkárskej chatke. Niektoré, 

už zakonzervované a natreté 

tmavohnedou farbou, ležia pri 

záhradke zapadnuté snehom. 

A vysvetľuje ďalej: „Náš nápad 

Krížová cesta pre Partizánčanov na brodzianskych skalách
primátor Jozef Božik plne podporil. Prisľúbil pomoc pracovníkov Tech-

nických služieb mesta. Tí už na jeseň minulého roka vŕtali v skalách  a 

zabetónovali kovové časti, akési lôžka, do ktorých sa kríže budú osá-

dzať.“ Dohodnutá je aj ďalšia veľká pomoc TSM – všetkých štrnásť 

krížov osadia pracovníci TSM za pomoci dobrovoľníkov najmä z  

Klubu kresťaských seniorov a navyše urobia veľmi potrebné terén-

ne práce. Chodník krížovej cesty povedie od začiatku lesa, hneď za 

poslednou záhradkou záhradkárskej osady Pod salašom. Vedie naj-

skôr popod skalu s akousi malou jaskynkou, cez skalnú bránu a čis-

tinku a potom strmo po skalnatom teréne. A práve tento problé-

mový úsek bude riešený vybudovaním serpentínového chodníka, 

na ktorom budú kríže osadené. Celá krížová cesta vedie cez územie 

spravované štátnymi lesmi, od ktorých majú iniciátori „požehnanie“. 

Na konci zasahuje na súkromný pozemok brodzianskych rodín Sá-

melovcov a Špánkovcov, ktoré sú tiež tejto myšlienke naklonené.

Jozef Petrík ostane navždy otcom myšlienky, bude to však 

spoločné dielo rezbára, mesta i dobrovoľníkov...

Najväčší deväťmetrový kríž bude osadený na prvej skale, ktorú 

najmä horolezci poznajú pod názvom Žaba. Druhý najväčší - osem-

metrový kríž bude osadený na ďalšej skale a odtiaľ chodník povedie 

na trávnatú čistinku s kríkmi. A práve tu budú osadené tri kríže ved-

ľa seba. Všetkých päť spomínaných krížov budú  osvetlovať samo-

nabíjacie svietidlá, takže ich z mesta, najmä zo sídliska Luhy bude 

dobre vidieť. Tri najväčšie bude zdobiť tŕňová koruna – vytvorená z 

ostnatého drôtu a konárov s veľkými ostňami. Pri nohe každého krí-

ža bude osadený kameň s tabuľkou, na ktorej bude číslo zastavenia 

a jednoduchý text.

Toľko z vysvetľovania oboch iniciátorov výstavby krížovej cesty, 

ktorú prijal za svoju aj primátor, vrátane pomoci finančnej a tech-

nickej, resp. stavebnej. „Väčšinu prác by mali urobiť pracovníci TSM. 

My však chceme, aby sa budovania krížovej cesty, najmä chodníka, zú-

častnili aj dobrovoľníci z nášho mesta. Jozef Petrík navždy ostane ot-

com myšlienky, ale bude to spoločné dielo rezbára, mesta i dobrovoľ-

níkov. A keďže vieme, čo všetko takéto práce vyžadujú, určite to nestih-

neme do Veľkej noci, ani do leta. Predpokladáme, že by sa krížová ces-

ta mohla oficiálne otvoriť a posvätiť 14. septembra. Tento dátum ako 

vhodný vidí aj tunajší správca farnosti. Ľudia si už zvykli chodiť do tejto 

časti hory, najmä ku skale s malou jaskynkou, kde sme už osadili obraz 

Panny Márie a kvety. Chodia sa sem modliť už teraz,“ informuje Stani-

slav Husár. 

 Text a foto: Alena Borszéková

 Na foto Jozef Petrík (vpravo) a Stanislav Husár s jedným z naj-

väčších krížov s tŕňovou korunou. Kríže „zimujú“ v záhradke 

svojho autora...

„
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Fašiangové plesy a zábavy
Mesto Partizánske otvorilo fašiangovú plesovú sezónu v regi-

óne mestským plesom už 11. januára. V ten istý deň rozbehli čas 

veselosti aj Bánovčania, a to Plesom hasičov. Druhý fašiangový 

víkend máme tiež za sebou. V piatok 18. januára to bol tradičný 

Hasičský bál v Skačanoch, kde sa ešte chystajú na pochovávanie 

basy. V sobotu 19. januára plesali predstavitelia obcí na jubilej-

nom X. Plese mikroregiónu Bánovecko, ale aj rodičia školákov na 

XIV. reprezentačnom rodičovskom plese vo Veľkých Uherciach v 

réžii základnej školy a napokon – zabávali sa so Senzusom aj mo-

tokrosári v Hradišti.  

Fašiangy sa blížia k polovici a pred sebou máme už len tri ví-

kendy s možnosťou užiť si čas radosti. Tento najbližší víkend 26. 

januára sa môžete ísť zabaviť hneď na štyri plesy - na Včelársky 

ples do Hradišťa, ktorý organizuje okresná organizácia včelárov, 

na Ples športovcov do Kolačna v réžii domácich futbalistov, ale-

bo na Ples športovcov do Bánoviec nad Bebravou v MsKS. Štvrtú 

možnosť ponúka obec Ostratice na jubilejnom ostratickom plese. 

Prvého februára plesajú gymnazisti – študenti i učitelia v Dome 

kultúry v Partizánskom a v ten istý deň – piatok ožijú priestory 

Základnej školy v Bošanoch na školskom plese. Prvý februáro-

vý víkend patrí už roky rokúce reprezentačnému plesu v Pažiti 

– takže 2.2. sa zabavíte na jeho 22. ročníku. V ten istý deň vás po-

zývame hneď na dva maškarné bály – v maske môžete prísť do 

Nedanoviec, ale aj do Žabokriek nad Nitrou. V oboch prípadoch 

akcie organizujú členky Slovenského Červeného kríža. O dvadsať 

kilometrov ďalej sa budú zabávať aj v členovia Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých v Bánovciach nad Bebravou... 

Posledný fašiangový víkend 9. februára je tiež na „roztrha-

nie“! Svoj tradičný vychýrený ples chystajú poľovníci vo Veľkom 

Klíži v miestnom kultúrnom dome. Klub východniarov Partizán-

ske sa bude zabávať na svojej Fašiangovine s originál muzikou od 

Prešova. Úplne iný štýl muziky si môžete vychutnať na III. Bánov-

skom countrybále, ktorý organizuje mestské kultúrne stredisko. 

To všetko sa však bude diať večer, takže dopoludnia si môžete na-

plno vychutnať to, čo chystá mesto Partizánske 9. februára pria-

mo na pešej zóne... (ab)

Tradičný fašiangový maškarný organizujú Veľkouherčania pri 

turistickom zrube na Brezovej. Na foto sú víťazné masky z mi-

nulého roka, ktoré vás môžu inšpirovať k novým nápadom. Ak 

ste človek, ktorý aspoň na fašiangy chce zmeniť svoju „identi-

tu“ a prejaviť svoju odvahu v humornom preoblečení, má jedi-

nečnú príležitosť demonštrovať svoj nápad medzi Žabokreča-

nov alebo Nedanovčanov. V Partizánskom sa, žiaľ, takto zabá-

vajú už len deti... a na hodinku aj východniari.

Navštevujúc divadelné predstavenia, 

koncerty a ďalšie kultúrno-spoločenské po-

dujatia som si všimla, že v poslednom čase 

ľudia – či už na Slovensku alebo i priamo v 

našom meste – po vystúpení vstanú a svoju 

nedoziernu spokojnosť dajú najavo potles-

kom v stoji. Nebolo by na tom nič zlé, keby 

onen koncert či oná divadelná hra bola na-

ozaj unikátna, neopakovateľná, vyvoláva-

júca až zimomriavky na tele. Lenže našin-

ci tento okázalý prejav nadšenia používajú 

aj vtedy, keď na to veru niet dôvodu. Len z 

minulého roku si napríklad pamätám, ako 

diváci postojačky odmenili potleskom ra-

došincov za ich hru Šťastné konce; pritom 

to bola iba priemerná hra bez výraznejšej 

pointy či posolstva, ktorú – aby sme boli 

objektívni - nechválili ani kritici v celoslo-

venských médiách. Koncert bratov Ned-

vědovcov v športovej hale sa síce vyzna-

čoval krásnou folkovou hudbou, hlbokými 

textami a navyše i vtipným komentárom, 

ale nekvalitný zvuk (časté pískanie spätnej 

väzby a chrčanie v reproduktoroch) mi cel-

kový dojem pokazil natoľko, že možno je-

diná som pri záverečnom potlesku zosta-

la sedieť. Podľa mňa standing ovation má 

byť odmenou za dokonalosť, za vystúpenie 

bez jedinej chybičky, a nie za priemernosť, 

resp. za škrabance znehodnocujúce ume-

lecké vystúpenie. V televízii sme si zase pred 

Vianocami mohli všimnúť, že na advent-

ných koncertoch ľudia vstávali takmer po 

každej piesni, i keď bola niekedy zaspieva-

ná falošne, i keď spievajúci herec úplne vy-

padol z rytmu. Oslava tuctovosti, búrlivé 

potlesky rýchlokvaseným superhviezdam, 

ovácie komédiám preplneným krčmovým 

humorom – to sú smutné znaky dnešnej 

doby, v ktorej vládne zdanlivá dokonalosť 

a honba za úspechom. Veď aj v škole do-

stane jednotku z odpovede kde-kto, ale zís-

kať jednotku s hviezdičkou alebo pochvalu, 

to sa nepodarí každému. Takže ak ma pri 

najbližšej kultúrnej akcii vášnivo tlieskajúci 

dav uvidí ako jedinú sedieť, nebude to kvô-

li tomu, že mám problémy so žilami alebo 

že si umelcov nevážim, ale že danému die-

lu predsa len čosi chýbalo a nevyvolalo vo 

mne zimomriavky umeleckej extázy.

 M. Agliová

Ovácie priemernosti (Tak ľahko nevstanem)

Hlasy v éteri
Našinca vždy poteší, ak v rádiu či v televízii začuje známy hlas, spo-

zoruje známu tvár. Partizánske má takto mediálne známych hneď nie-
koľko osobností – z televíznej obrazovky športových redaktorov Sta-
nislava Gálisa a Jána Hudoka, moderátorku spoločenskej relácie Eriku 
Judínyovú a na vlnách Slovenského rozhlasu vystriedal Bohuša Ola-
cha, rodáka z Veľkých Bielic, Slavo Zábojník. Slava ste mohli ešte v mi-
nulom roku registrovať ako externého hlásateľa správ v televíznom In-
fokanáli mesta Partizánske. V redakcii sa tešíme, že hlas tohto mladé-
ho moderátora v Rádiu Slovensko počujeme čoraz častejšie.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí po-
užíval termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku 
sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme však neskôr 
prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).

Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spo-
ločné črty. Napríklad na Liptove a v Čičmanoch sa varila praženica, 
na ktorú bola pozvaná celá dedina. Mládenci najprv týždeň pred zá-
bavou chodili po dedine a zbierali vajíčka a slaninu. Praženicu väčši-
nou pripravovala richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj 
pražené šišky, karamel, závin, huspenina a ďalšie miestne špeciality. 
V Honte bolo zvykom robiť pálenku a chlapci vyberali zrno. Všetko sa 
odnieslo na priadky, kde dievčatá pripravili pohostenie. Fašiangy sa 
končili v utorok o polnoci pochovaním basy.

Fašiangy v meste robili remeselnícke cechy. Teda skôr sa tu konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátormi boli tovariši. Jednotlivé cechy 
organizovali sprievody a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. Mlynári 
behali na chodúľoch, debnári krútili nad hlavami obručami a podobne. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli ešte pred 1. svetovou vojnou a 
do mesta sa sčasti preniesli zvyky z dedín. (wikipedia.sk)

Ľudové zvyky na „mjasopust“

Každoročným ťahákom mest-
ského plesu v Partizánskom je po-
zvanie hudobníka celoslovensky 
známeho. Tentoraz potvrdil svo-
je účinkovanie spevák Robo Opa-
tovský, ktorý na ples prišiel bez 
ovácií a skromne. Charizmatický 
muzikant to rozbalil až na parke-
te a svojím podmanivým vystúpe-
ním priviedol do varu celé publi-
kum. 

Plesov sa často zúčastňujete aj z po-

zície účinkujúceho, dokážete si aj 

napriek tomu užiť slávnostnú atmosféru?

Priznám sa, že sa veľmi nechodím baviť 

na plesy, skôr chodím baviť ľudí. Vystúpe-

nie si vždy vychutnávam, v podstate spie-

vam svoje pesničky a vždy si tak aspoň 

otestujem, ktorá je správne tanečná. 

Vystupujete radšej pred väčším pub-

likom alebo preferujete skôr klubo-

vú atmosféru?

Je to rôzne, dosť často sa totiž stávam 

súčasťou spoločenských podujatí. Aj teraz 

v decembri som absolvoval veľa vianoč-

ných koncertov a vystúpení. Vyšiel mi dru-

hý vianočný album a práve vďaka nemu 

som mal nabitý december. Teraz ma čaká 

veľa plesov, v lete budem spievať s kapelou 

na koncertoch. Tento rok chcem vydať as-

poň dva nové single, takže budem praco-

vať na nových pesničkách a ak všetko dob-

re dopadne, do roka možno vyjde aj môj 

nový album.

„Baví ma zabávať vás!“
To znamená, že máte dosť nabitý 

program. Pri akých aktivitách si naj-

radšej dobíjate baterky?

Keď mám pokoj a pohodu... Preto sa aj 

veľmi teším na leto, lebo mám terasu a vy-

chutnávam si s manželkou príjemné pose-

denie pri káve. Rád čítam a relaxujem pri 

knihách, občas si zahrám aj tenis. 

Pri akej hudbe si viete najlepšie od-

dýchnuť a odreagovať sa?

Ja som starý swingár. Mám rád príjemnú 

džezovú muziku, keď nemusím robiť príliš 

veľa pohybov a skôr si tak „potancievam“. 

Ale keď sa bavíme o naozajstnej zábave, po-

tom mi vyhovuje dobrá funková muzika a aj 

niektoré súčasné tanečné veci ako naprík-

lad nový album Bruna Marsa, ktorý ma na-

bíja pozitívnou energiou.

Ďakujeme za rozhovor a Robovi prajeme 

veľa úspechov! Martina Petrášová

Robo Opatovský vo svojom živle medzi 

Partizánčanmi...  Foto: Stano Bajer
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Robo Opatovský (41) vyštudoval odbor kla-

sická gitara na Konzervatóriu v Bratislave. Po 

ukončení sa začal naplno venovať spevu, pôso-

bil aj v známom Big Bande pod vedením dirigen-

ta Vlada Valoviča, v roku 1996 nahral svoje prvé 

výrazné hity a o rok neskôr vydal svoj prvý al-

bum Robo Opatovský.  Nadšenie zo swingových 

songov prejavil v platni Swing and Latin. Ďalší 

nosič s tematickým názvom Vianočný album vy-

dal Opatovský v roku 2009. V roku 2010 sa pre-

pracoval do slovenského finále súťaže Eurovi-

sion Song Contest 2010 so skladbou Niečo máš. 

V roku 2012 zložil hymnu pre slovenských para-

lympionikov, na jeseň vydal Vianočný album 2.
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S predsedom Matice slovenskej
Buďme hrdí na to, že sme Slováci! Túto vetu počúvame naozaj 

veľmi často, obzvlášť v tomto období, kedy si pripomíname dvad-

siate výročie vzniku Slovenskej republiky. Už 150 rokov sa o kultúr-

no-osvetovú činnosť spojenú s láskou k slovenskému národu sta-

rá Matica slovenská. Práve jej súčasný predseda  Marián Tkáč vie-

dol 15. januára v SOŠ J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou besedu 

s mladými stredoškolákmi. Úlohou stretnutia bolo informovať mla-

dých o histórii a pôsobení Matice slovenskej, ale aj privedenie mlá-

deže k láske k svojej vlasti. Hoci v tom druhom prípade určite nejde 

o jednorazovú záležitosť, pán Tkáč spolu s riaditeľom SOŠ P. Bulíkom 

sa snažili ukázať, že mať v láske svoju vlasť a uznávať jej hodnoty nie 

je vôbec zastaralé. V besede boli spomenuté kľúčové udalosti, ktoré 

mali vplyv na formovanie nášho národa a národného povedomia, 

vrátane vzniku Matice slovenskej v roku 1863. Ďalšia časť besedy 

bola venovaná dvadsiatemu výročiu vzniku samostatnej SR. Poslu-

cháči získali informácie  naozaj z prvej ruky, pretože prednášajúci 

sa viacerých porevolučných udalostí po roku 1989 aktívne ako po-

litik zúčastnil. V diskusii dostali študenti aj odpovede na otázky, ako 

a prečo sa stať členom Matice slovenskej, alebo čo pre náš národ 

znamená sťahovanie Slovákov do zahraničia.     Marek Kasala

Prednáška Klubu historikov v Topoľčanoch

o osobnostiach stredného Ponitria
Krúžok historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch a 

ďalší organizátori vás pozývajú v stredu 23. januára o 14. hodine na 

prednášku o významných osobnostiach stredného Ponitria. Prednášať 

bude Vladimír Daniš, hlavný manažér Federácie Slovákov Veľkej Britá-

nie v Londýne a prezident Regionálneho združenia inteligencie Ponit-

ria. Prednáška sa uskutoční v objekte Súkromnej strednej odbornej ško-

ly v Topoľčanoch (Tovarnícka ulica č. 1632 - oproti kasárňam).

Rok ubehol ako voda a v Pastoračnom centre na sídlisku Šípok v 

Partizánskom sa 14. januára stretli darcovia krvi na mobilnom vý-

jazdovom odbere Národnou transfúznou službou z Trenčína. Ra-

dosť rozdávaním rastie a pod týmto sloganom sa už od rána stretá-

vali ľudia dobrej vôle, aby svojou krvou pomohli svojmu blížnemu. 

Znova prišli aj prvodarcovia, či už z gymnázia, ale aj z okolitých 

obcí. Nakoniec prišlo 38 darcov. Mohlo ich byť viac, ale choroby 

a neuvoľnenie darcov z pracoviska vždy urobí svoje. Všetko záleží 

aj na zamestnávateľoch, ako dodržujú legislatívu na uvolňovanie 

darcov na odber. Priestory nám vždy poskytne komunita saleziá-

nov, s ktorými veľmi dobre spolupracujeme a aj touto cestou im 

ďakujeme. Na rozlúčku si všetci darcovia dávame sľub, že o rok sa 

stretneme znova. Všetkým, čo sa zaslúžili o úspešný priebeh ak-

cie, patrí srdečné ďakujem. V novom roku 2013 prajem všetkým 

veľa zdravia a radosti, že sa do radov pravidelných darcov zaradi-

Novoročná kvapka krvi zo Šípku
lo mnoho mladých ľudí a tak my, starší vieme, že máme svojich 

nasledovníkov.

Po prvýkrát darovali krv: Daniel Vanek, Lenka Dzinová, Valé-

ria Bilasová, Mária Fojtíková, Mária Poláková, Lucia Staňová 

a Dominik Prostredný. Zoznam ostatných darcov: Aleš Hede-

ra (daroval krv 27-krát), Ružena Bederková (2), Ivan Beňovič 

(111), František Navrátil (7), Eva Jančeková (7), Jozef Balažka 

(12), Jenisa Furbachová (2), Miroslava Kováčiková (4), Jaro-

slav Belianský (70), Anna Vanková (46), Ján Rapko (20), Ľubi-

ca Rapková (8), Ivana Husková (28), Miroslav Košík (39), Ján 

Kopál (50), Miroslav Prievala (51), Eva Blašková (4), Ján Blaš-

ko (12), Dušan Minarovič (33), Roman Moravčík (73), Ala-

dár Janoška (23), Peter Jančich (59), Tomáš Kopál (2), Adam 

Križan (2), Kveto Gražďo (48), Erika Valúchová (2), Jana Kli-

mantová (2),  Marek Vaško (4), Monika Antlová (2), Robert 

Flamik (5) a ja, Jozef Antl.  
V popredí darca Jozef Antl

Jarné prázdniny 

s CVČ Relax Partizánske
Po vianočných prázdninách sú pred školákmi už o mesiac 

ďalšie – jarné. V dňoch od 25. februára do 1. marca 2013 ich 

môžu stráviť aj v jarnom prímestskom tábore v Centre voľného 

času Relax v Partizánskom. Týždeň s Relaxom je určený deťom 

vo veku od 7 do 15 rokov. V poplatku 25 eur je zahrnutá strava, 

pitný režim, vstupenky na podujatia a celodenný výlet. Tábor s 

dennou dochádzkou využijú deti od 7. do 16. hodiny na špor-

tové hry, súťaže, počítačové hry, zábavu a pracovníci CVČ pre 

ne opäť pripravili aj prekvapenie. Už dnes môžete do jarného 

prímestského tábora prihlásiť svojich školákov v CVČ na tel. č. 

038/749 22 23 od 8. do 16. h. 

Ako majú ľudia vedieť, či naozaj prispeli na 

detskú onkológiu alebo do vrecka niekomu, 

kto sa len priživuje a schováva za tak citlivé 

slovné spojenie akým je detská onkológia?

Reč je o zbierkach, ktoré sa konajú v uli-

ciach menších aj väčších miest, takmer kaž-

dý deň. Bola neskoršia jeseň, keď som pre-

chádzala cez pešiu zónu v Bánovciach nad 

Bebravou a zastavila ma mladá slečna, či by 

som neprispela na detskú onkológiu. Išla 

som ďalej a znova ma oslovila ďalšia sleč-

na s tou istou otázkou, len pracovala pre inú 

„firmu“. Neprispela som ani jednej. Trošku 

ma to mrzelo, ale len dovtedy, kým som v 

ten istý deň šla nakupovať do jedného z ob-

chodných reťazcov v Partizánskom a opäť 

ma oslovila, tentokrát už staršia pani, či by 

som nechcela prispieť... No nechcela! 

Väčšina z nás sa už určite stretla s otáz-

kou, ktorú nám na ulici položil úplne nezná-

my človek: „Dobrý deň, mohli by ste, prosím 

vás, prispieť na detskú onkológiu?“ Dotyčný 

pritom v ruke drží nejakú urnu so zámkou, 

alebo plastovú misku s vrchnákom, do kto-

rej je vyrezaný otvor. Veľmi dôveryhodné... 

Za príspevok minimálne jedno euro dosta-

nete najčastejšie pohľadnicu, niektorí dáva-

jú nálepku, upečený medovník... Samozrej-

me, môžete prispieť, koľko len chcete. Čím 

viac prispejete, tým viac predsa „pôjde“ ťaž-

ko chorým deťom. Väčšina ľudí si zakúpenú 

vec ani nevezme, v domnení, že ak ju dotyč-

ný predá ešte raz, vyzbiera viac peňazí.

Ale kam idú všetky tie peniaze? 

Zväčša vám odpovedia, že výťažok z da-

nej zbierky pôjde do tej a tej nemocnice. Ste 

radi, že ste prispeli na dobrú vec, v nádeji a 

viere, že ste niekomu pomohli, ste však boli 

okradnutí...

V dnešnej dobe je vízia zbohatnutia tak 

silná, že sa ľudia neváhajú priživovať na 

cudzom nešťastí... 

Prispieť či neprispieť?

Je na každom z nás, ako sa k tomu posta-

ví. Z osobnej skúsenosti viem, že keď príde na 

lámanie chleba, tak sa len malé percento vy-

zbieraných peňazí dostane do nemocníc k on-

kologickým pacientom. Je to veľká škoda, pre-

tože títo „šikovní“ ľudia na ulici vyzbierajú ne-

malé množstvo peňazí, ktoré by v skutočnos-

ti mohli pomôcť veľkému počtu chorých, ale, 

bohužiaľ, sa nedostanú tam, kam majú. A náš 

štát to akceptuje, alebo prehliada? Viem, že je 

veľmi ťažko dokázateľné, koľko peňazí tieto 

zbierky vyzbierajú za jeden rok za účelom „po-

môcť“ iným ľuďom. Ale naozaj sa to nedá neja-

kým spôsobom riešiť? Klobúk dole pred všet-

kými poctivými zbierkami, ktoré si pre svoje 

obohatenie nenechajú ani cent! (mv)

Na zimu sa schovali, na jar vyjdú opäť

Na personál, ktorému chýba profesionalita, dosť 

často natrafíte aj v reštauráciách mesta Partizánske. 

Majitelia týchto zariadení akoby zabúdali, že klien-

telu prilákajú nielen na pekné prostredie a chut-

né jedlo, ale tretina úspechu prevádzky spočíva v 

ochotnej a milej obsluhe. Na úplne opačnú sme 

natrafili krátko po novom roku aj my. Oné zariade-

nie zívalo prázdnotou, iba naša osemčlenná partia 

mu dávala život. Bez života bola však mladá čašníč-

ka so zamračenou tvárou, ktorá sa utiahla do kúta k 

svojmu priateľovi a prestala mať o nás záujem. Celú 

polhodinu sa ani nezdvihla, až keď sme ju hlasno 

oslovili. Prázdne poháre poodnášala s veľavravným 

výrazom: čo otravujete. Vrcholom všetkého bol tón, 

ktorým nám ako učiteľka v škole vyčítala, že sme 

zničili svietidlo nad stolom. A to sme sa ho len dot-

kli, lebo sme nevideli na písmenká. Nastal skrat a 

odpálilo drôt. Našťastie sa nikto nezranil. Po reakcii 

čašníčky sme chceli ihneď odísť, lebo nám to všet-

kým pokazilo náladu. Ale napokon sme to riešili 

profesionálne my (tak, ako by to určite riešil aj líder 

populárnej relácie Áno, šéfe). Zavolali sme majite-

ľovi a ten sa tiež zachoval profesionálne. Nakoniec 

sme sedeli v inak útulnom zariadení ešte niekoľko 

hodín. Za ten čas sa tu objavila iba druhá malá sku-

pinka, ktorá sa s podobnými pocitmi zo servírky po-

delila s nami vonku pri odchode. Svoje rozčarova-

nie z obsluhy sme ukončili spoločne láskavým kon-

štatovaním: Veď aj čašníčka je len človek... a neza-

mestnaných je fúra. Partizánčanka

Postrehy našich čitateľov
Aj čašníčky sú len ľudia...

Niekoľkoročnou tradíciou je 

stretávka bývalých výchovných 

pracovníkov Stredného odborné-

ho učilišťa v Partizánskom. Nebolo 

tomu inak ani 11. januára, keď sa 

nás v klubovni súčasnej Spojenej 

školy zišlo dvadsaťšesť. „Otváram 

zasadnutie úseku výchovy mimo 

vyučovania, na ktorom vás všet-

kých úprimne a srdečne vítam.“ Tý-

mito slovami som sa k prítomným 

prihovorila ja, najstaršia, funkčne 

aj vekovo. Viete, toto naše stret-

nutie nebýva len tak hocijaké, ale 

každý okrem dobrej nálady so se-

bou priniesol aj nejakú „poživeň“, 

aby sme neboli hladní a smäd-

ní, a veru sme neboli. Každý nie-

čo o sebe povedal. Okrem iného 

máme medzi sebou niekoľkoná-

sobné babky a dedkov. Dokonca 

máme aj jedného pradedka, ale 

nebudem ho menovať, lebo na to 

nevyzerá. Pri družnej zábave čas 

veľmi rýchlo plynul a ani sme nez-

badali, priblížil sa k polnoci. So 

želaním všetkého dobrého a pev-

ného zdravia, rodinnej pohody a 

lásky sme sa rozišli do svojich do-

movov v nádeji, že sa opäť všetci 

stretneme v roku 2014. M. 

Markovičová

Priateľské posedenie

Šimon Michalík z Chynorian, 

prvorodené dieťa rodičov Mar-

ty a Radovana, prišiel na svet 

10. januára. Šimonkova pôrod-

ná váha bola 3820 g a dĺžka 51 

cm.

Emma Bíla z Bratislavy sa na svet 

vypýtala 9. januára. Svojím naro-

dením urobila veľkú radosť ma-

mičke Simone a oteckovi Karolo-

vi. Prvorodená Emmka vážila v ten 

deň 3070 g a merala 50 cm.

Lucia Božiková z Chynorian, 

dieťa rodičov Kataríny a Pet-

ra, sa narodila 12. januára s pô-

rodnou váhou 3780 g a dĺžkou 

55 cm. Luckin príchod na svet 

oslavovali doma traja súroden-

ci Katka, Benjamín a Tadeáš.

Rýchla lekárska záchranná 

služba - tel. 155 a 112, poho-

tovostná lekárska služba - 749 

2451, ambulancia lekárov po-

hotovostnej služby 7495159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do rána 

7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 

sviatkov nepretržite. V Partizán-

skom je v stredisku ambulancií 

na Hrnčírikovej ulici a pre deti je 

v NsP v detskom oddelení, v Bá-

novciach nad Bebravou v hlav-

nej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v pracov-

ných dňoch od 15.30 do 20.00 h, v 

sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 

do 20.00 h) zabezpečuje  v Parti-

zánskom od 21. do 27. januára Le-

káreň Sunpharma v Kauflande. V 

Bánovciach nad Bebravou (v pra-

covných dňoch od 15.30 do 18.00 

h, v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 

8.00 do 18.00 h) od 21. do 25.1. Le-

káreň Lipa, 26.1. Lekáreň v nemoc-

nica a 27.1. Lekáreň pri Tatre.

Pohotovosť stomatológov v 

Partizánskom je zrušená, v Bá-

novciach nad Bebravou v hlav-

nej budove NsP do 13. hodiny.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
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Z astronomického kalendára 
na rok 2013

Ďalšia z mentálnych konštrukcii o konci sveta z minulého roka 

stroskotala. Avizovaný termín predpovedaných pohrôm celá plané-

ta prežila v podobe každodenných povinností. Čo nám však pripra-

vila vesmírna príroda na tento rok? Na čo sa môžeme tešiť alebo do-

konca čoho sa môžeme obávať?

Dlhodobé pozorovanie Slnka a objavenie jedenásťročného cyklu 

nám umožňuje predvídať maximum slnečnej aktivity v tomto roku. 

Na základe počítačových modelov slneční fyzici predpokladajú, že 

vrchol 24. slnečného cyklu by sa mal objaviť v máji tohto roku. Pre 

astronómov - amatérov a fotografov je to neobyčajná príležitosť za-

znamenať výraznejšie skupiny slnečných škvŕn a prípadných protu-

berancií. Silnejšie slnečné erupcie sú i predzvesťou polárnych žia-

rí. V prípade vhodných geometrických podmienok mohli by sme vi-

dieť aspoň jednu polárnu žiaru nad naším územím. Nič však nie je 

zadarmo, maximum slnečnej aktivity a s ňou spojené silné erupcie 

a následne výrony prúdu nabitých častíc, známych ako slnečný vie-

tor, môže spôsobiť problémy predovšetkým s komunikačnými sate-

litmi obiehajúcimi okolo Zeme.

Mesiac 
Ďalší úkaz, ktorý nám pripravilo súkolie nebeskej mechaniky a ktoré si mô-

žeme nalistovať v astronomickom kalendári, je večer 25. apríla 2013, kedy bu-

deme mať príležitosť pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Supútnik na-

šej planéty sa vtedy ponorí do tieňa Zeme. Podľa geometrických modelov sa 

ponorí do zemského tieňa len na dve percentá. O časovom priebehu celého 

úkazu budeme čitateľov Tempa včas informovať.

Merkúr 
Na začiatku roka nie je planéta pozorovateľná. Objavíme ju v druhej polo-

vici februára nad západným obzorom na konci občianskeho súmraku. Ďalšiu 

príležitosť pozorovať Merkúr budeme mať v máji, kedy 20. mája vytvorí na ve-

černej oblohe nízko nad severozápadným obzorom pekné zoskupenie s pla-

nétou Venušou a Jupiterom. Na rannej oblohe planétu najbližšiu k Slnku mô-

žeme pozorovať koncom novembra.

Venuša
Z hľadiska pozorovateľnosti nie je tento rok priaznivý na pozorovanie dru-

hej planéty od Slnka. V januári môžeme vidieť Venušu ráno nízko nad juhový-

chodným obzorom. Potom je niekoľko nasledujúcich mesiacov nepozorova-

teľná. Ako Večernica sa objaví nad severozápadným obzorom koncom mája, 

relatívne veľmi nízko, kde zotrvá až do konca roku. Najlepšie podmienky pre 

pozorovanie planéty nastávajú až koncom roka.

Mars 
Začiatkom roka je Mars pozorovateľný večer nízko nad juhozápadným ob-

zorom. Od februára do polovice  júla je nepozorovateľný. Na konci júla a v 

auguste sa nachádza v súhvezdí Blížencov, spoločne s Jupiterom, kde spolu s 

Castorom a Polluxom budú obidve planéty vytvárať skupinu štyroch jasných 

telies. Začiatkom augusta Mars vychádza na začiatku astronomického súmra-

ku, okolo 2. hodiny, v ďalších mesiacoch sa jeho viditeľnosť zlepšuje, ale stá-

le je pozorovateľný na rannej oblohe alebo v druhej polovici noci. V období, 

kedy je pozorovateľný, postupne prejde súhvezdiami Blížencov, Raka a Leva 

do Panny.

Jupiter
Pohybuje sa súhvezdím Býka. V polovici marca sa nachádza v blízkosti Al-

debarana, najjasnejšej hviezdy súhvezdia Býka a otvorenej hviezdokopy Ple-

jád. Od apríla už je viditeľný len na večernej oblohe. Obdobie dobrej viditeľ-

nosti na večernej oblohe končí v máji. Na konci mesiaca zapadá Jupiter sú-

časne s koncom občianskeho súmraku. Možnosť pozorovať kotúčik planéty 

a jeho štyri najväčšie mesiace Io, Európu, Ganymeda a Kallisto budeme mať 

potom príležitosť až v decembri.

Saturn 
Na začiatku roka môžeme nájsť planétu na rannej oblohe nad juhovýchod-

ným obzorom. Od apríla a v máji je pozorovateľný po celú noc. Saturn sa po-

hybuje na hranici súhvezdí Panny a Váh. V lete je ozdobou večernej oblohy. 

Obdobie pozorovateľnosti tejto planéty ozdobenej prstencami končí v dru-

hej polovici septembra. Prstence pozorujeme od roku 2009 zo severnej stra-

ny, teda pozorovatelia na severnej pologuli ich v neprevracajúcom ďaleko-

hľade vidia „zhora“. Na rannej oblohe planétu Saturn môžeme znovu objaviť 

koncom novembra.

Urán 
Planéta je na hranici viditeľnosti voľným okom, ľahko ju nájdeme  pomo-

cou triédru alebo malého ďalekohľadu v súhvezdí Rýb, kde sa zdržuje väčšinu 

roka s malým výletom do súhvezdia Veľryby.

Neptún
Planéta je pozorovateľná len pomocou ďalekohľadu. K jej vyhľadaniu po-

stačí triéder alebo malý astronomický ďalekohľad, kotúčik planéty sa však dá 

spoľahlivo rozlíšiť až pri zväčšení 200x či 300x. Po celý rok sa zdržuje v sú-

hvezdí Vodnár.

 

Medziplanetárna hmota,
alebo rok 2013 s dvoma jasnými kométami

V tomto roku sa možno dočkáme dvoch výrazne jasných komét. Do blíz-

kosti Slnka z okrajových oblastí Slnečnej sústavy vplyvom gravitačných síl 

putujú dve kométy. Prvú z nich C/2011 L4 PanStarrs budeme mať v prípade 

veľkej jasnosti možnosť pozorovať na jar tohto roku. Druhá sa nám predve-

die na jeseň, dúfajme, že bude pozorovateľná i na „dennej oblohe“, kométa 

dostala označenie C/2012 S1 ISON. Viac podrobností uvedieme v samostat-

nom príspevku venovanom obom kométam.

Hvezdáreň v Partizánskom ponúka všetkým obdivovateľom hviezd-

nej oblohy príležitosť dozvedieť sa viac. Každú prvú sobotu v mesiaci 

ponúkame HVIEZDNY VÍKEND s ..., obsahovo zameraný na aktuálne 

novinky nielen z astronómie a kozmonautiky. V prípade jasného poča-

sia doplníme multimediálnu prezentáciu pozorovaním Mesiaca, pla-

nét a ďalších zaujímavých objektov hviezdnej oblohy.  

Na vašu návštevu sa tešia zamestnanci Hvezdárne v Partizánskom, 

www.hvezdaren.sk

 Vladimír Mešter

Zápis čitateľov 
do mestskej knižnice

V januári prebieha v 

Mestskej knižnici v Parti-

zánskom zápis nových či-

tateľov. Novozapísaní za-

platia na rok 2013 poplatok 

3,50 eurá, invalidní 2,50 eur, 

deti 2 eur. Tí, čo si členstvo 

iba obnovujú, majú zápis o 

0,50 eur lacnejší. Za výme-

nu alebo stratu čitateľského 

preukazu zaplatíte 0,60 eur. 

Mestská knižnica je otvore-

ná každý pracovný deň od 

9.00 do 17.00 h.

Nápoje našich predkov

Prezentačné podujatie s tvori-

vou dielňou približuje minulosť, 

v ktorej ľudia nepoznali rôzne dru-

hy nápojov ako dnes, ale zákla-

dom bola iba čistá voda a rôzne 

odvary z rastlín a byliniek. Až ne-

skoršie sa do Európy dostal čaj, 

kakao, káva. Účastníci podujatia 

sa dozvedia mnoho zaujímavých 

faktov o tom, čo pili naši predko-

via, svojimi zmyslami sa pokúsia 

rozlíšiť od seba rôzne druhy čajov, 

priestor dostane aj ich vlastná kre-

ativita, napríklad pri výrobe šálky 

na čaj. 

Keď zaznejú svadobné zvony

Svadba je významným okamihom 

v živote každého, kto plánuje vstú-

piť do stavu manželského. Nie vždy 

sa nevesty vydávali v bielom. Po stá-

ročia predtým nosili širokú škálu fa-

rieb a materiálov zodpovedajúcich 

ich spoločenskému postaveniu. Zvyk 

nosiť biele svadobné šaty má svo-

je počiatky v Anglicku za panovania 

kráľovnej Viktórie (1837-1901), ktorá 

si ako prvá pre svoju svadbu zvolila 

čisto biele šaty. 

Rôzne zaujímavosti z histórie sva-

dieb v minulosti sa môžete dozve-

dieť na výstave Keď zaznejú svadobné 

zvony. V Tribečskom múzeu v Topoľ-

čanoch je sprístupnená do 26. mar-

ca. Návštevníci tu môžu vidieť sva-

dobné šaty neviest a ženíchov, ru-

kavičky, závoje, venčeky, topánky, 

kytice a oznámenia. Výstavu dopĺňa-

jú aj svadobné dary – príbory či ča-

jový servis a reprodukcie a originály 

svadobných fotografií od roku 1930 

až dodnes. Svadobné i družičkovské 

šaty sú od 50. rokov 20. storočia až po 

súčasnosť. Predstavu o tom, ako sa v 

priebehu desaťročí vyvíjala svadob-

ná móda, ponúkajú napríklad repro-

dukcie kresieb z módnych časopisov 

z druhej polovice 19. storočia. 

Pozvánky do Tribečského múzea v Topoľčanoch

V roku 2010 uzrela svetlo sveta monogra-

fia Veľké Kršteňany v zrkadle času, ktorú vyda-

la obec k 700. výročiu prvej písomnej zmienky. 

Okrem histórie a súčasnosti sa našiel v takmer 

dvestostránkovej publikácii priestor na výňatky 

zo školskej kroniky od roku 1937 do roku 1945, 

ktorú písal vtedajší riaditeľ školy Matúš Haluška, 

významná osobnosť tejto obce. Udalosti v škole 

veľa napovedali o živote dedinčanov, ktorý bol 

ťažký, ale vždy bol čas na kultúru.  Napríklad, 

v kronike presne pred sedemdesiatimi rokmi, 

O čom sa písalo pred 70 rokmi v školskej kronike vo Veľkých Kršteňanoch

Riaditeľ Matúš Haluška, ktorý pôsobil vo veľkokrštenianskej ško-

le 39 rokov,  na školskom výlete v roku 1957

Z redakčného 
fotoarchívu

Ak je vám ľúto za via-

nočnou výzdobou v mes-

tách a obciach, potešte sa ešte 

pohľadom na centrálny vianočný 

stromček v novom mestečku na 

mape Slovenska, v Baťovanoch v 

roku 1946...

počas druhej svetovej 

vojny, bolo zapísané 

aj toto (v pôvodnom 

znení):

Keď sú aj časy nepo-

kojné, zapríčinené dru-

hou svetovou vojnou, 

školský rok plynie pokoj-

ne, len občas niektoré zo 

žiakov zamešká školu s 

ospravedlnením, že ne-

malo topánok, poneváč 

obuv už pochybuje. 

Vianočné prázdni-

ny trvajú od 22. decem-

bra 1942 do 7. januára 

1943. Prvého januára 

pani učiteľka Cihová 

však uzavrela manželstvo s pánom učiteľom No-

vákom, ktorý učí v Prievidzi. Pani učiteľka Nová-

ková po prázdninách vyučovanie nenastúpila, 

poneváč bola nezdravá, lekárske svedectvo omlú-

valo neprítomnosť v službe pre bolesť hrdla. Vy-

učovať začala až 23. januára. Pri vyučovaní ju za-

stupoval riaditeľ školy. Súčasne sa nacvičujú diva-

delné hry. Odrastlejšia mládež zahrala 24. janu-

ára 1943 „Pre česť hasičstva“. Školská mládež zas 

7. februára zahrala „Milujúce srdcia“. Významnej-

šou udalosťou školského roka bola aj okrsková 

porada, ktorá bola zadržaná na tunajšej škole 22. 

marca 1943. Prítomný Ján Klimko, čiže pán škôl-

dozorca a učiteľské sbory z Kolačného, Veľkých 

Uheriec a Malých Krštenian. Všetci prítomní po-

vedali kritiku len pochválnu, ako na vyučovanie 

riaditeľa školy, tak aj na prednášku pani učiteľ-

ky Cihovej. Táto ešte podpisuje dievčenské meno, 

poneváč úradný prepis priezviska ešte nedošiel. 

Všetky slávnostné školské dni sa previedli len v 

rámci vyučovania, najvýznamnejší deň 14. ma-

rec 1943 však bol oslávený samostatným progra-

mom, ako aj v predošlých rokoch. Jarné slávnosti, 

ktoré bývali vo Veľkých Kršteňanoch už takrečeno 

tradičné, toho roku pre mimoriadne válečné po-

mery zas vystaly...

V školskom roku 1943/44 navštevovalo prvú 

triedu 44 žiakov a druhú triedu 58 žiakov. Škol-

ský rok pre válečné pomery však započal len za-

čiatkom októbra 1943. Vojna zúri ďalej v nemalej 

miere. Často poslúcham rádio, už sa však nájdu 

pochybovačné poznámky o nemeckej armáde. V 

predvianočnej dobe však zahrá dospelá mládež 

aj divadelné predstavenie „Nepriateľ v dome ale-

bo Fľaška páleného“. Predstavenie malo úspech 

všestranný. Vo fašiangoch sme zahrali druhé di-

vadlo „Pani rychtárka“. Aj druhé divadlo dopad-

lo všestranne dobre. Hostí bolo mnoho najmä zo 

Skačian. Divadlo sme hrali trikrát... (krátené)

Na úvod zopár slov o sebe... 

Už odmala sa zaujímam o ochranu 

prírody, neskôr sa k tomu pridal spravodlivý 

jazyk esperanto, slobodné programy a odtiaľ 

bol len kúsok k slobodným informáciám. Za-

čal som prispievať na Wikipédiu a podal som 

pomocnú ruku aj pri zakladaní organizácie, 

ktorá má Wikipédii pomáhať. Situácia sa na-

koniec vyvinula tak, že som bol zvolený za 

predsedu.

Prečo Partizánske ako sídlo sloven-

skej pobočky Wikimedie?

Zo začiatku sme sídlili v Bratislave, na sú-

kromnej adrese spoluzakladateľky. Jej záujem 

o spoluprácu však rýchlo vyprchal a tak sme si 

rýchlo potrebovali nájsť sídlo nové. Vtedy sa 

ozval Peter Baláž z E@l, ktorý založenie a čin-

nosť slovenskej Wikimédie podporuje od za-

čiatku, a ponúkol nám kanceláriu E@l. Výho-

dou bolo, že okrem oficiálnej adresy ju môže-

Wikimedia Slovenská republika sídli v Partizánskom
V septembri 2012 sa mesto Partizánske stalo domovom novej orga-

nizácie – občianskeho združenia Wikimedia Slovenská republika. Sídli 

v budove Domu služieb ALFA, v kancelárii združenia Edukácia@Inter-

net, vedľa ICM. Na podrobnosti o založení i činnosti združenia sme sa 

opýtali toho najkompetentnejšieho - predsedu OZ, Michala Matúšova. 

me používať aj na za-

sadnutia, čo sa nám, 

ako novej organizá-

cii veľmi hodí.

Čo je hlavnou náplňou činnosti orga-

nizácie?

Podporovať slobodné vzdelávanie. Hlavne 

tvorbu na internetovej encyklopédii Wikipé-

dia a jej sesterských projektov. Obsah z tých-

to stránok môže používať hocikto a nemusí 

za to vôbec platiť, čo zabezpečuje slobodná 

licencia. Našou úlohou je hlavne ľudí motivo-

vať, ako aj informovať, že takéto možnosti tu 

vôbec sú.

Aké aktivity plánujete?

Veľmi dobrú spoluprácu rozvíjame 

s Pamiatkovým úradom SR, predovšetkým 

ohľadom fotografickej súťaže Wiki miluje pa-

miatky. Tú sme úspešne organizovali v sep-

tembri a plánujeme ju v rovnakom čase aj 

tento rok. S tým súvisí aj projekt QRpedia, v 

ktorom by sa na niekoľko vybraných význam-

ných objektov umiestnili plakety s grafickým 

kódom. Ten by ľudia odfotili múdrym telefó-

nom, ktorý by im zobrazil informácie z Wi-

kipédie.

Tiež chceme preplácať náklady ľuďom, kto-

rí fotia pre Wikipédiu. Perspektívna je spolu-

práca s vysokými školami, aby študenti nepí-

sali práce „do šuplíka“, ale poskytli ich celé-

mu svetu. Ku koncu roka pripravujeme súťaž 

v prispievaní na Wikipédiu. A samozrejme, 

potrebujeme posilniť aj informovanie o slo-

bodnom vzdelávaní a v neposlednom rade 

aj ohľadom slobodných licencií, ktoré sú na 

Slovensku pomerne neznáme. Rôzne pred-

nášky a školenia sú tiež v pláne. Isto zorga-

nizujeme aj viaceré zasadnutia v meste Par-

tizánske, rozmýšľame aj o prednáškach o 

Wikipédii (nie len) pre študentov. Projektov 

máme požehnane, mohlo byť viac, ale na ne 

potrebujeme ďalších schopných ľudí. Ak sa 

chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku 

www.wikimedia.sk.

 Peter Baláž

?

?

?

?



21. január 20138

Kúpim odpílené orecho-

vé kmene alebo aj na kore-

ni (priemer 80 cm a viac). Tel. 

0904 410 340.  (047)

Predám plochý TV Sony Tri-

nitron (72 cm), vynikajúci 

stav. Cena 50 eur + zdarma 

scart kabel (v hodnote 20 

eur). Tel. 0917 223 503.  (058)

Predám elektrickú cigaretu 

s komplet príslušenstvom + 

1 náhradná + 3 náplne. Cena 

novej 60 eur, moja cena 42 

eur. Tel. 0902 199 205.  (060)

Predám králikov na konzum, 

celoročne. Očistený – váha 

1,6 kg. Cena za kus 7,50 €. Tel. 

0908 730 904.  (071)

Nočný klub v CZ vo Veselí 

nad Moravou prijme sym-

patické dievčatá. Bohatá 

domáca i zahraničná klien-

tela a pekné peniaze na 

ruku každý deň. Pracov-

ná doba i dohodou. Zdar-

ma zabezpečené ubytova-

nie hotelového typu. Se-

rióznosť a diskrétnosť sa-

mozrejmosťou. Príďte sa 

presvedčiť a nebudete ľu-

tovať! Tel. 0905 244 226. 

 (063)

Dňa 9. januára 2013 uplynu-
lo päť rokov, čo nás navždy 
opustil vo veku 33 rokov náš 
milovaný syn a brat

Radovan OREL
z Partizánskeho.

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

Čas plynie, ale bolesť v srdci 
ostáva.

 Milujúca mamička a sestry
 (069)

Dňa 21. januára 2013 uplynulo 
smutných osem rokov, čo nás navž-
dy opustil vo veku 56 rokov náš mi-
lovaný manžel, otec a starý otec

Matej LICHÝ
z Partizánskeho, 

časť Šimonovany.

S neutíchajúcou bolesťou v srd-
ci, s láskou a úctou

 smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku spolu s nami... (064)

Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 23. januára 2013 si pripo-
míname piate výročie, čo od 
nás navždy odišiel otec, dedko, 
pradedko, švagor

Vojtech CIDORIK
z Nedašoviec.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. (067)

Dňa 27. januára 2013 uplynie rok, 
čo nás vo veku nedožitých 80 ro-
kov opustil náš otec a starý otec

Karol ČONGRÁDY
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. (074)

(053)

Čítať etikety na potravinách 

nie je na škodu
Keď som si prvýkrát pozrela jeden český seriál o gastronómii, 

ktorý sa zaoberá tým, čo všetko ľudia dokážu v nevedomosti „na-

ložiť“ na tanier sebe, ale aj svojim deťom, bola som šokovaná a 

nemilo prekvapená. Pán, ktorý to celé iniciuje, si servítku pred 

ústa nekladie, a je dobré, že sa vďaka nemu ľudia dozvedia, ako 

ľahko nás výrobcovia dokážu oklamať. Zakaždým sa dozviem 

niečo, o čom sa mi ani len nesnívalo...

Po vzhliadnutí jednej časti, ktorá bola venovaná etiketám na 

potravinových výrobkoch, som ich začala pozorne čítať aj ja. Na-

posledy sa mi v jeden deň podarili v obchode až dva neočakáva-

né „úlovky“. Prvý objav na mňa čakal v oddelení mliečnych výrob-

kov. Ovocný jogurt, na ktorý ma zlákala reklama v televízii, mal na 

etikete okrem iného napísané aj upozornenie, že v ňom môžem 

naraziť na repu, reďkovku, rajčinu,... Prešla ma naň chuť. Kladiete 

si otázku, ako sa do ovocného jogurtu dostane zelenina? Pretože, 

ak ho chceli prifarbiť, dokázali by to aj ovocím. Druhý úlovok sa 

mi podaril nájsť v oddelení pečiva. Chlieb ma pritiahol svojou vô-

ňou. Jeho cena síce až taká skvelá nebola, ale za kvalitu sa pred-

sa platí vždy viac... Zarazilo ma na ňom upozornenie, v ktorom sa 

písalo: Pozor, výrobok môže obsahovať horčicu, zeler a orechové 

škrupiny. Ak by tam dopísali, že hrozí riziko odlomenia zo zubu, 

bolo by to dokonalé. Keď som zbadala, že ho k nám priviezli zo 

zahraničia, povedala som si, že radšej podporím jedného zo slo-

venských výrobcov. Do košíka som si vložila náš klasický zemia-

kový chlieb bez etikety a namierila som si to priamo k pokladni. 

V ten deň som nemala náladu na ďalšie zistenia. Poviem vám, že 

síce sa zdržím nakupovaním v obchode dlhšie, ako som pláno-

vala, ale aspoň viem, čo v skutočnosti kupujem a následne kon-

zumujem...

Niekedy to je napísané tak malým písmom, že to ani ja so svo-

jimi mladými očami poriadne nevidím. Nápad, ktorý dostali v su-

sednom Rakúsku, nemá chybu. Na nákupné vozíky pripli na re-

tiazku šikovnú lupu, aby si ľudia pri čítaní etikiet nenamáhali svoj 

zrak. (mv)

Vyplývajú z ustanovení Smer-

nice Európskeho parlamen-

tu a Rady, ktoré boli prebraté 

do právneho poriadku Sloven-

skej republiky. Nastanú v zmys-

le novely zákona  č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.

Zmeny v stránkových dňoch

Zavedenie vydávania nových 

vodičských preukazov si vyža-

duje úpravy v informačnom sys-

téme polície. Reálne sa nové vo-

dičské preukazy začnú vydávať 

od pondelka, 21. januára.

Vodičské preukazy budú mať 

obmedzenú platnosť

� Vodičské preukazy vydané 

od 1. januára 1993 do 30. aprí-

la 2004 budú platné do 31. de-

cembra 2023.

� Vodičské preukazy vyda-

né od 1. mája 2004 do 18. janu-

ára 2013 budú platné do 31. de-

cembra 2032.

Platnosť vodičských preuka-

zov jednotlivých  skupín

� Platnosť vodičského pre-

ukazu vydaného po 19. 1.2013 

pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, 

BE a T je 15 rokov; najviac však 

do dovŕšenia veku 65 rokov.

� Platnosť vodičského preuka-

zu vydaného po 19.1.2013 pre 

skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D 

a DE je 5 rokov; najviac však do 

dovŕšenia veku 65 rokov.

� Platnosť vodičského preuka-

zu osoby staršej ako 63 rokov je 

päť rokov, ak predloží platný do-

klad o zdravotnej spôsobilosti.

Doklad o zdravotnej a psy-

chickej spôsobilosti

� Pravidelným psychologic-

kým vyšetreniam každých päť 

rokov a po dosiahnutí veku 65 

rokov každé dva roky sú povin-

ní podrobiť sa: 

a) vodiči, ktorí vedú motoro-

vé vozidlo skupiny C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D a DE, 

b) vodiči, ktorí vedú vozid-

lo s právom prednostnej jazdy, 

motorové vozidlo využívané na 

prepravu nebezpečných vecí, 

motorové vozidlo využívané 

na zasielateľstvo a taxislužbu a 

na poskytovanie poštových slu-

žieb.

� Držitelia vodičských pre-

ukazov vydaných pred 19. janu-

árom 2013, ktorí vedú motorové 

vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, 

D1, D1E, D a DE, sú povinní mať 

pri vedení motorového vozid-

la pri sebe doklad o zdravotnej 

spôsobilosti a doklad o psychic-

kej spôsobilosti. Na výzvu po-

licajta sú povinní takým dokla-

dom sa preukázať. Doklady ne-

smú byť staršie ako päť rokov.

� Vodiči, ktorí sú držiteľmi 

vodičských preukazov vyda-

ných pred 19. januárom 2013, 

sú povinní podrobiť sa pravidel-

nej lekárskej prehliadke najskôr 

dva mesiace pred dosiahnutím 

veku 65 rokov a najneskôr do 

dvoch mesiacov po dosiahnutí 

veku 65 rokov. A následne kaž-

dých päť rokov. Títo vodiči sú 

povinní mať pri vedení motoro-

vého vozidla pri sebe doklad o 

zdravotnej spôsobilosti nie star-

ší ako päť rokov. Na výzvu po-

licajta sú povinní takým dokla-

dom sa preukázať.

Zmeny v správnych 

poplatkoch

Výmena vodičských preuka-

zov vydaných pred 19. janu-

árom 2013 bude stáť namiesto 

6,50 eur len 3 eurá.

 Prezídium PZ

Zmeny vo vydávaní
vodičských preukazov

Od 19. januára tohto roka dochádza k zmenám vo 

vydávaní vodičských preukazov. 

(0
34

)

Program kina a klubov

v Partizánskom

Panoramatické kino
� 22. až 24. januára – utorok až štvrtok o 

19.30 h – MILUJ MA ALEBO ODÍĎ

��25. až 28. januára – piatok až pondelok o 

19.30 h – MLÁDEŽI NEPRÍSTUPNÉ

��26. a 27. januára – sobota a nedeľa o 17.00 

h – CILILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL

SPY club
25. januára – CRAZY BALÓÓÓNOVÁ PÁRTY

26. januára – SLOBODNÁ EURÓPA live

Infinity club
25. januára – DJ EKG IN THE INFINITY

26. januára – VIDEOOLDIES MIX

na trase 

Viedeň – Linz – Salzburg, 

Viedeň – Graz
7-miestnym luxusným automobilom.

(059)

VOZÍM OPATROVATEĽKY

Non-stop linka:  

 00421 904 314 835

Memoriál Jozefa Striženca v mariáši
Výbor mestskej časti 

Šimonovany vás pozýva 

v sobotu 26. januára na 

XIII. ročník Memoriálu Jo-

zefa Striženca v mariáši. V 

budove šimonovianskej 

pošty sa začne prezentá-

ciou hráčov od 8.00 hodi-

ny. Štart turnaja je naplánovaný na 9.00 hod. Príďte si zahrať a 
zabaviť sa! 

Odstúpim z reštauračnej 

prevádzky so stálou kliente-

lou a ziskom v PE. Tel. 0917 

191 441.  (061)

Predám 1-izbový byt na Šípku 

s balkónom, južná orientácia, 

3. posch. Tel. 0905 714 841. 

 (1420)

Predám 1-izbový byt o rozlo-

he 47 m2 v Partizánskom na 

sídlisku Šípok. Je po čiastoč-

nej rekonštrukcii. Cena 26 500 

eur 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 by-

tovým zariadením. Cena 38 

tis. €, rýchle jednanie – výraz-

ná zľava. Tel. 038/749 17 03, 

e-mail: orim@dr-chrenko.de   

 (024)

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)

Predám prerobený 3-izbový 

byt 89 m2 v OV v PE, pod Šíp-

kom, pred panelákom sú park. 

miesta, škola, škôlka. Bytový 

dom je zateplený a má zre-

konštruovanú strechu. Cena 

dohodou. Tel. 0948 066 417. 

 (066)

Prijmem KUCHÁRA do re-

štaurácie v PE. Tel. 0917 191 

441.  (061)

Predám Aviu A31, r. v. 1992, 

odhlásená, pojazdná, 5-stup-

ňová prevodovka, cena do-

hodou. Tel. 0905 921 406.

 (1405)

Predám Škodu Feliciu Com-

bi 1,3, r. v. 1996. Platná STK, 

EK, cena dohodou. Korózia 

– treba vidieť. Tel. 0905 370 

844.  (072)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 16. januára 2013 uplynu-
li dva 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)
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Veľkouherčania na lyžiach
� KST Veľké Uherce organizuje v sobotu 26. januára zájazd na Bie-

lu stopu do Kremnických vrchov a v sobotu 9. februára preteky 

na lyžiach Brezovskú 15-tku, ženy a deti majú kratšiu trasu. Pozýva-

jú nielen súťažiacich bežkárov a povzbudzovačov - divákov, ale aj 

všetkých, ktorí sa chcú rozlúčiť s obdobím veselosti na tradičnom 

fašiangovom karnevale pri turistickom zrube Brezová. Viac informá-

cií získate na novej webovej stránke klubu www.kstvuherce.sk

Výročná schôdza horcov
Turistický klub Horec Partizánske pozýva členov a záujemcov o 

členstvo vo štvrtok 24. januára o 16.20 h do knižničného klubu 

MsK na výročnú členskú schôdzu. Okrem iného sa bude schvaľovať 

plán akcií na rok 2013 a pripravené je aj spoločenské posedenie.

Žijeme v zemepisnej šírke, kde 

sa striedajú ročné obdobia jar, 

leto, jeseň a zima. Každé toto 

ročné obdobie má svoju farbu. 

Jar zelenú, leto farby dúhy, je-

seň hrdzavú a zima bielu. Keď 

teplota klesne pod bod mrazu a 

my sa babušíme do teplých šá-

lov, pod nohami nám vŕzga to 

biele čudo, ktoré sa volá sneh. 

Je to úžasné umelecké dielo, 

ktoré skôr ako dopadne na zem 

pod naše nohy, prejde kvap-

ka vody mnohými premenami, 

aby nakoniec vo forme bielej 

vločky potešila naše oko. Hovorí 

sa, že každá vločka je iná a pri-

tom každá dokonalá... 

Dá sa povedať, že sneh je 

zázrak. Je to hmota, ktorá nás 

sprevádza každoročne po celý 

život a rozprestiera svoj závoj 

ako slávnostný štedrovečerný 

obrus. Rozdáva potešenie ma-

lým aj veľkým, vylepšuje nála-

du aj zdravie. Tešme sa z príde-

lu snehu. Je zdrojom krásy, zá-

bavy, ale aj ťažkostí, ak je ho 

priveľa. To najdôležitejšie je, že 

chráni polia pred vymrznutím 

a studne pred suchom. Sneh 

je zásobáreň vody. Na jar, keď 

slnečné lúče ohrejú vzduch a 

snežná perina sa začne strá-

cať, zmení sa na to najdôleži-

tejšie, na vodu pre polia, poto-

ky a studne, aby sme prežili hoj-

ný rok a mohli sa tešiť na novú 

zimu, na nový sneh.  (krátené)

 Matúš Lištiak, 

 žiak IX.A, ZŠ Malinovského

Sneh

Cez vianočné prázdniny 

sme si veru veľa snehu ne-

užili – povzdychol si nejeden žiak... 

Všetko sa však zmenilo po príchode do 

školy. Okrem povinností pribúdalo aj 

bielej pokrývky...

Naša pani učiteľka využila situáciu 

a poďho na bežky, napísali nám do re-

dakcie žiačky 7. B Základnej školy na 

Veľkej okružnej v Partizánskom. Stáli 

sme na nich po prvýkrát, zo začiatku to 

vyzeralo všelijako, no napokon sme si 

to užívali a vynahradili si radosť zo sne-

hu, ktorá nám cez prázdniny chýbala. 

Na fotografii bežkárky z Veľkej okruž-

nej v športovom areáli školy so svojou 

pani učiteľkou D. Medekovou.

Prvá tohtoročná akcia Turistického klubu Horec z Partizánskeho sa 

uskutočnila 12. januára. Z Nitrianskeho Pravna sa cez osadu Solka do-

stávame do polí, kde sme vyplašili volavku. Vzlietla a vznešene nad 

nami krúžila. Čoskoro vchádzame do nádherne zasneženej Čertovej 

doliny. Pomaly stúpame do južného Vyšehradského sedla. Pod nohami 

nám vŕzga asi 30 centimetrov snehu. Občas treba preskočiť potok, ob-

čas preliezť spadnutý kmeň alebo podliezť ohnutú brezu. Príroda nám 

však poskytuje úchvatné scenérie. Po dvoch hodinách sa dostávame do 

sedla, odkiaľ v hmle slabo vidieť niektoré končiare Veľkej Fatry. Vchá-

dzame do národnej prírodnej rezervácie, kde nás víta informačná ta-

buľa. Náučný chodník so šiestimi zastávkami má prírodovedné, ochra-

nárske, archeologické a historické zameranie. Serpentínami sa štverá-

me na skalnatý Vyšehrad. Je to výrazný bralnatý vrchol a významná ar-

cheologická lokalita. Našli sa tu stopy osídlenia z doby bronzovej a star-

šej doby železnej. Bolo tu mohutné slovanské hradisko, neskôr prebu-

dované na drevený hrad. Po výdatnom oddychu, občerstvení a zápise 

do vrcholovej knihy pokračujeme po červenej značke po hrebeni Žiaru. 

Prechádzame okolo niekoľkých poľovníckych chát, stretávame lesníc-

ke autá, poľovníkov s puškami. Zakrvavený sneh prezrádza, že niekto 

sa môže tešiť na diviači guláš. Cez Žiare sa dostávame k Štyrom chotá-

rom. Zdravíme sa s viacerými bežkármi, dokonca aj s jedným cyklistom. 

Napokon klesáme do prievidzského lesoparku a 27-kilometrovú zimnú 

túru končíme v Prievidzi na stanici. Ľubo M.

Zasnežený Vyšehrad

Na hornom Ponitrí koordi-

nuje zimné sčítanie vodného 

vtáctva Vladimír Slobodník a 

na dolnom Ponitrí - od Par-

tizánskeho po ústie do Váhu 

- Tatiana Šolomeková, oba-

ja dlhoroční spolupracovní-

ci Slovenskej ornitologickej 

spoločnosti/BirdLife Sloven-

sko a skúsení ornitológovia. 

„Našou úlohou je vyhľadávať 

dobrovoľníkov na sčítanie po-

čas medzinárodného termínu. 

Najmä na úsekoch medzi Par-

tizánskym a Topoľčanmi ab-

sentujú sčítatelia, ktorých rady 

rozšíril tento rok Vladimír Do-

biaš z Partizánskeho. Posky-

tol údaje o zimujúcom vod-

nom vtáctve z úseku rieky Nit-

ry od Chynorian po sútok rieky 

s Bebravou pri Práznovciach. 

Nadviazal na úsek od Veľkých 

Bielic po Chynorany, ktorý pra-

videlne sčítava Miroslav Van-

ko,“ informuje Tatiana Šolo-

meková, ktorá v organizácii 

pôsobí ako nezávislá expert-

ka v oblasti  ornitológie a 

ekovýchovy. 

Miroslav Vanko je dlho-

ročným členom SOS/BirdLife 

Slovensko a zimnému sčítava-

niu vodného vtáctva sa venu-

je ako dobrovoľník už osem - 

deväť rokov. Aj v tomto roku 

sa 12. januára vybral k rieke 

Nitre úplne sám, a zmapoval 

úsek od mosta v Malých Krš-

teňanoch až po most v Chy-

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva aj na rieke Nitre
Zimné sčítanie vodného vtáctva je 

medzinárodným monitorovacím prog-

ramom, ktorý sa zameriava na zistenie 

početnosti nehniezdnych populácií vod-

ných vtákov. Kým v Európe sa začalo sčí-

tavať v roku 1967, na Slovensku, vrátane 

toku rieky Nitry, od roku 1991.  Medzi-

národným termínom sčítania vodného 

vtáctva v tomto roku bol  12.  a 13. janu-

ár. Údaje získané v rámci tohto progra-

mu sú neskôr využívané pre ochranu po-

pulácií a biotopov sledovaných druhov 

vtákov. Po sčítaní sa výsledky spracúva-

jú na národnej úrovni a zasielajú sa do 

medzinárodnej organizácie Wetland In-

ternatiol v Holandsku. Na Slovensku sa 

sčítania zúčastňuje približne 250 ornito-

lógov, väčšinou na báze dobrovoľníctva. 

Niekoľko rokov má úsek Nitry od Malých 

Krštenian po Chynorany na starosti Mi-

roslav Vanko z Malých Uheriec a v tom-

to roku sa po prvýkrát do sčítania zapoji-

li aj aktivisti z Klubu Stromu života v Par-

tizánskom.

noranoch, čo je asi desať kilo-

metrov. „Tohtoročné sčítavanie 

nebolo ničím výnimočné, mož-

no len tým, že pri Brodzanoch 

ma prekvapili výstrely poľovní-

kov, ktorí možno poľovali na ka-

čice. Za tie roky si pamätám, že 

na tomto úseku Nitry boli aj v ten 

deň labute, alebo kačice - lysky, 

či vzácny rybárik. Tento rok, ani 

kormorány, ktoré som zazname-

nal na jeseň pri čistiarni odpa-

dových vôd v Bieliciach. Pri Bág-

ri zas pravidelne zimuje volavka 

popolavá.“ 

Celkovo je na Slovensku počas 

hlavného januárového sčítania 

zaznamenaných aj 170 tisíc vtá-

kov, približne osemdesiat dru-

hov, v závislosti od klimatických 

podmienok. V regiónoch horné-

ho a dolného Ponitria môže zi-

movať tri až osemtisíc vodných 

vtákov, viac ako tridsať rôznych 

druhov. Podľa informácií Tatia-

ny Šolomekovej medzi najčas-

tejšie pozorované druhy v okolí 

Partizánskeho sú kačica divá, vo-

lavka popolavá a potápka malá, 

južnejšie sa vyskytujú aj beluše 

veľké, sliepočky vodné a lysky 

čierne. Potvrdila, že záujemcov o 

účasť na monitoringu vodného 

vtáctva hľadajú aj medzi ama-

térskymi ornitológmi, ochranca-

mi prírody, žiakmi a študentmi, 

ktorým o vodnom vtáctve stačia 

základné vedomosti.

 Alena Borszéková

Skupina dobrovoľníkov z Partizánskeho pri chynorianskom moste. 

Okrem 217 kačíc ich najviac potešilo šesť rybárikov, štyri kormorány, 

dve labute a volavka popolová. Na desaťkilometrový úsek to však nie je až 

tak veľa... Samozrejme, že zaznamenali aj iné druhy vtákov, ktoré vylietali z 

„džungle“ pri toku Nitry, ako napríklad desiatku myšiakov, kŕdle stehlíkov 

pestrých a stehlíkov zelených, a iné... Paradoxom je, že na druhý deň 13. ja-

nuára ponad rieku Nitru nad sídliskom Luhy letelo päť ľabutí a takmer päť-

desiatka kormoránov... a že len na úseku od sútoku s Nitricou po lávku na 

Salaš (asi 1,5 km) napočítali vyše sto kačíc!

Kormorány nad riekou Nitrou

Začalo sa to pred tridsiatimi rokmi. Večer na Štefana doletí k nám 

neter so svojou polovičkou s otázkou „Čo s načatým večerom?“. Von-

ku mínus 8 stupňov, 5 cm snehu, jasná obloha, tak nebolo mne, tu-

ristovi o čom ďalej rozmýšľať – Ide sa šľapať na samotu Betlehem! 

A tak sa aj stalo. Cestou, pri prekonávaní potoka neter hupla jednou 

nohou do vody. Vyriešili sme to naliatím ohnivej vody do topánky 

a išlo sa ďalej. Po asi hodine pochodu, 5 km po poľných a lesných 

cestičkách sme došli na samotu Betlehem. Po dorazení do cieľa, zo-

hriatí čajom so zostatkom ohnivej vody a po zaspievaní kolied sme 

sa pobrali na spiatočnú cestu. Domov sme sa vrátili ľahší o nejaké 

gramy, príjemne unavení, plní nádherných zážitkov a s rozhodnu-

tím, že už nebudú žiadne Vianoce bez túry na Betlehem. A odvtedy 

tradíciu pochodu zo Žabokriek nad Nitrou dodržujeme. 

Žabokrečania 
na Betleheme

Každý rok nás pribúdalo. Tieto posledné sviatky sme museli čakať 

na priazeň počasia, ktoré nám nakoniec vyšlo perfektne na sobo-

tu 12. januára. Zišlo sa nás sedemdesiat vo veku od 6 do 75 rokov. 

Na samote nás čakal domáci pán Haško s asistentkami pani Holou 

a Tomovou, ktorí nám pripravili dve vatry a navarili výborný čaj. Ne-

chýbalo ani vzájomné pohostenie vianočnými prebytkami z kolek-

cie „čo dom dal“. V dobrej nálade sme nezabudli ani na spev kolied. 

Pred nami boli na Betleheme aj turisti z Bielic, ktorí nám prešľapali 

časť cesty. Na budúci rok skúsime dohodnúť hviezdicový zraz turis-

tov zo všetkých okolitých obcí.

Som ale dlžný vysvetliť, o ktorý Betlehem ide, pretože len v na-

šom okolí máme hneď dve samoty s takýmto názvom. Jeden Betle-

hem je nad Pravoticami, a ten náš nad Nedašovcami na okraji lesa 

s prístupom aj od Skačian, Ostratíc, od Veľkých a Malých Bielic, čo 

turisti z týchto obcí aj využívajú.

 Text: Anton Križan (na fotografii vpravo)

 Foto: Peter Šmotlák
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* ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA *

ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012
Dvanásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012, ktorú poriada komisia športu a 

spoločenských organizácií pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, 

vstupuje do svojej hlavnej – hlasovacej fázy. Do ankety, ktorá je tak ako vlani opäť rozdelená do troch  vekových 

kategórií – 1. KATEGÓRIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV – boli 

nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2012 úspešne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo 

dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci, reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. Bohužiaľ, 

do ankety tak opäť nemohli byť zaradení takí športovci, ako napríklad atlétka Monika Ivanková (klub – ŠG Stavbár 

Nitra), futbalisti Igor Obert (Jihlava), Denis Vavro (MŠK Žilina), Samuel Hlaváč (Senica), triatlonistka Svetlana Lipáro-

vá (TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica), hádzanárky Petra Beňušková (Baník Most), Petra Popluhárová (Thüringer HC/

Nemecko), motokrosový pretekár Vladimír Kasala (OKR KTM Team), zjazdárka na horských bicykloch Radka Slížiko-

vá (Bikemagazin Riders), hokejbalista Miroslav Behúl (Ružinov Bratislava)..., pretože hoci sú Partizánčanmi, repre-

zentujú, a treba dodať, že veľmi úspešne, nielen kluby mimo Partizánskeho, ale aj v zahraničí.

Na vás, čitateľoch je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami športovcov z uvedenej nominácie, ktorým mienite dať 

svoj hlas, poslali (prípadne priniesli) na adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske. Uzávierka anke-

ty je 6. marca 2013! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená pre 

nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej kolonky na anketovom lístku, predsta-

vujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje 

meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní odmenení.

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou slávnostného Večera športovcov v Mestskej športovej hale v Par-

tizánskom.

KATEGÓRIA
 DO 15 ROKOV

Dominik 
BUDAY 

(športové karate – 

DRAP Partizánske): 

majster Slovenska v 

kumite kadetov do 

57 kg a vicemajster 

Slovenska v kumite družstiev; viac-

násobný víťaz v kata i kumite v seriá-

li Pohára ZsZK a Slovenského pohá-

ra; účastník medzinárodných súťaží v 

Maďarsku a Poľsku.

Adam 
DAŇO

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): výraz-

ná opora a kapitán 

družstva mladších 

žiakov; rýchly, technicky dobre vybave-

ný hráč, výborný skokan; najlepší stre-

lec – v uplynulej sezóne nastrieľal 251 

bodov s priemerom 7,84 bodu na zápas, 

v aktuálnej sezóne má priemer 11,57 b/z; 

priviedol družstvo k 1. miestu na turna-

joch v Ostrave a v Trenčíne a k 2. miestu v 

Uherskom Brode.

Michael 
DRÁBEK

 (ľadový hokej – HK Is-

kra Partizánske): talen-

tovaný útočník a veľká 

nádej hokeja v Parti-

zánskom; kapitán a jeden z najproduktív-

nejších hráčov družstva piatakov, ktoré 

patrí k popredným tímom ligy; nastupuje 

aj v I. lige za družstvo siedmakov, kde rov-

nako podáva kvalitné výkony.

Zina 
HLAVAČKOVÁ 

(bedminton – BK 

Gymnázium Parti-

zánske): blikajúci 

talent nielen bed-

mintonu v Partizáns-

kom; v priebežnom slovenskom rebríčku 

v kategórii U11 jej patrí 3. miesto v dvoj-

hre, rovnako 3. miesto v štvorhre a tak-

tiež v mixštvorhre. 

Denis 
JAVOŘÍK

 (raketové modelár-

stvo – KRM Partizán-

ske): jeden z najtale-

novanejších raketo-

modelárov vo svojej vekovej kategórii; 

1. miesto v nominačnej súťaži Memoriál 

Mareka Galoviča v kategórii S6A.

Martin 
JANUŠKA 

(futbal – FK Tempo 

Partizánske): krea-

tívny stredopoliar 

družstva starších žia-

kov, ktorí sú po jese-

ni lídrom III. ligy; technicky vybavený fut-

balista so zmyslom pre presnú prihrávku, 

ktorý vie aj góly strieľať; jeden z najkom-

plexnejších futbalistov FK Tempo.

Tatiana 
KARÁSKOVÁ

 (hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších žiačok v Majs-

trovstvách kraja; so 112 gólmi najlepšia 

kanonierka jesennej časti ligy; všestran-

ná športovkyňa, ktorá úspešne repre-

zentuje svoju školu v rôznych športoch. 

Dávid 
MASÁR

(futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): tech-

nicky vybavený 

priebojný útočník; 

kapitán družstva, 

ktorý svojím prístupom k tréningovým 

a zápasovým povinnostiam ide príkla-

dom; všestranný športovec.

Erik 
TAKÁCS

(florbal – FBK Har-

vard Partizánske): 

opora družstva žia-

kov, ktoré má na-

mierené do bojov o 

majstra Slovenska; taktiež je členom do-

rasteneckého družstva a zahral si aj vo 

finále mestskej florbalovej ligy mužov v 

Partizánskom.

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Ján 
BENZÍR

 (zjazd na horských 

bicykloch – DH-POSI-

TIVE Partizánske): po-

čas celej sezóny dosa-

hoval najlepšie výsledky z tímu DH-POSI-

TIVE; 4. miesto na majstrovstvách Sloven-

ska juniorov; 4. miesto v 3. kole Sloven-

ského pohára juniorov; celkové 8. miesto 

v Slovenskom pohári juniorov.

Tibor
ĎURČEK

 (športové karate – 

DRAP Partizánske): 

vicemajster Sloven-

ska v kumite družs-

tiev; 2. miesto v kumite juniorov na 

medzinárodnom turnaji Galanta open; 

1. a 2. miesto v kumite juniorov v Pohá-

ri ZsZK; účasť na medzinárodnej súťaži 

International Karate Cup Open v Plzni.

Tomáš 
HIRKALA 

(hokejbal – ŠK Har-

vard Partizánske): 

slovenský reprezen-

tant; v roku 2012 

štartoval na majstrovstvách sveta v ho-

kejbale osemnásťročných, kde s repre-

zentáciou vybojoval striebro; do štatis-

tík si pripísal päť bodov za jeden gól a 

štyri asistencie; jeho päťka sa stala naj-

produktívnejšou slovenskou formáciou 

na MS.

Naďa 
HORVÁTHOVÁ 

(bedminton – BK ŠŠK 

Gymnázium Partizán-

ske): opora družstva 

v IV. lige, s ktorým sa 

z prvej priečky bez straty bodu prebo-

jovala do prelínacej časti o postup do III. 

ligy; v priebežnom slovenskom rebríčku 

jej patrí 5. miesto v dvojhre, 3. miesto v 

štvorhre a 6. miesto v mixštvorhre.

Libuša
KUBÁŇOVÁ 

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších dorasteniek na 

poste spojky; bojov-

ná hráčka so zdravým sebavedomím; 

jedna zo svetlých nádejí hádzanej, ktorá 

je už vo svojich 17 rokoch členkou kádra 

interligového družstva žien.

Tomáš 
KUČERA

(florbal – FBK Har-

vard Partizánske): 

šestnásťročný talen-

tovaný hráč FBK Har-

vard Partizánske, ktorý je nielen kľúčovou 

postavou družstva juniorov, ale sa stáva 

jednou z opôr extraligového tímu senio-

rov.

Jana 
MITALOVÁ

(atletika – ZŠ Rudolfa 

Jašíka Partizánske): 

všestranná špor-

tovkyňa; majster-

ka okresu a majster-

ka Trenčianskeho kraja vo vrhu guľou 

výkonom 11,06 m; na majstrovstvách 

Slovenska obsadila siedme miesto.

Martina 
PREKOPOVÁ 

(raketové modelár-

stvo – KRM Parti-

zánske): slovenská 

juniorská reprezen-

tantka; štartovala 

na majstrovstvách sveta, kde obsadila 

18. miesto v kategórii S1A a 20. miesto 

v S5B; majsterka Slovenska v kategó-

rii S3A a S6A; 2. miesto v kategórii S1A 

a 3. miesto v kategóriách S4A a S9A na 

majstrovstvách Slovenska; 2. miesto v 

nominačnej súťaži v S3A a S4A. 

Vladimír 
TKÁČ 

(futbal – FK Tempo 

Partizánske): fyzic-

ky dobre dispono-

vaný útočník s per-

fektným prehľa-

dom v hre, individuálnou technikou 

a s výbornou strelou; jeden z pilierov 

družstva starších žiakov, ktoré je jesen-

ným lídrom III. ligy. 

Samuel 
VÝBORNÝ

(ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): 

člen výberu sloven-

skej reprezentácie 

do 15 rokov; opora družstva a piaty naj-

produktívnejší hráč I. ligy žiakov 8. roč-

níka športových hokejových tried; od 

novembra na hosťovaní v Slovane Bra-

tislava.

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Dominik 
ČERNO

 (futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): jed-

na z opôr a výraz-

ných postáv družstva, ktoré patrí k tým 

popredným v V. lige; rýchly útočník hlad-

ný po góloch s razantnou strelou; s 5 gól-

mi najlepší strelec Slovana po jeseni.

Stanislav 
KORYTÁR

(autokros – STANLEY 

TEAM Šimonovany): 

skúsený pretekár, 

ktorý v tomto moto-

ristickom odvetví patrí v kategórii do 

2000 ccm k absolútnej slovenskej špič-

ke; víťaz seriálu Autokros grande Slova-

kia a prestížnych pretekov na plochej 

dráhe AUTOSLIDE 2012; v 5. kole Zóny 

strednej Európy obsadil druhé miesto v 

divízii štvorkoliek. 

Igor 
MALINKA

(ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): 

kreativny obranca, 

ktorý vie gól streliť aj 

ho presnou prihráv-

kou pripraviť; nemalou mierou sa priči-

nil o historický triumf Iskry v II. lige; s 26 

bodmi za 10 gólov a 16 asistencií je naj-

produktívnejším obrancom celej II. ligy.

Klaudia 
MICHNOVÁ 

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

jedna z kľúčových 

postáv účastníka čes-

ko-slovenskej interligy žien WHIL; režisér-

ka hry družstva a obávaná kanonierka 

interligy; v predošlej sezóne sa so 189 

gólmi stala najlepšou kanonierkou WHIL 

a v aktuálnom ročníku je opäť najlep-

šou strelkyňou interligy; so slovenskou 

reprezentáciou postúpila do II. fázy play-

off o účasť na majstrovstvách sveta.  

Jaroslav 
NOROCKÝ

 (futbal – FK Tem-

po Partizánske): jed-

na z najvýraznejších 

persón družstva v 

IV. lige seniorov; nekompromisný pilier 

defenzívy Tempa, ktorý je silný na zemi i 

vo vzdušných súbojoch; univerzálny typ 

futbalistu, ktorý si vie zastať miesto ako 

v stredovej formácii, tak i v útoku. 

Juraj
PAPP 

(triatlon – Pegas Tri-

atlon Partizánske): 

vicemajster Sloven-

ska v kros triatlone; 

konečné 4. miesto v Slovenskom pohári 

v triatlone, kde skončil raz druhý a jeden-

krát tretí; aj napriek vleklému zraneniu 

nohy opäť potvrdil popredné postave-

nie vo svojej kategórii veterán na Slo-

vensku v tomto náročnom športe. 

Michal 
PREKOP 

(raketové modelár-

stvo – KRM Parti-

zánske): slovenský 

seniorský reprezen-

tant; štartoval na majstrovstvách sveta, 

kde obsadil 37. miesto v kategórii S3A 

a 38. miesto v S6A; 2. miesto na majs-

trovstvách Slovenska v kategórri S3A 

a S4A.

Štefan 
RAJČAN

 (florbal – ŠK Harvard 

Partizánske): bran-

kár a zároveň jedna 

z najväčších opôr 

družstva v aktuálnom ročníku extraligy 

mužov; veľkou mierou sa podieľal na 

postupe ŠK Harvard v II. ligy do navyš-

šej slovenskej súťaže.

Tomáš 
RAJTÍK

(stolný tenis – KŠK 

HELLER/STK TE-

VOS Partizánske): 

v uplynulej sezóne 

sa najväčšou mie-

rou podieľal na postupe KŠK HELLER 

do II. ligy mužov; v predošlej sezóne 

sa stal najúspešnejším hráčom III. ligy 

a v aktuálnej sezóne mu patrí miesto v 

Top 10 II. ligy; majster okresu v dvojhre 

i v štvorhre.

Mária 
STANOVIČOVÁ 

(horská cyklistika/

atletika – Honeywell 

Partizánske): v 

náročnom cyklo-

maratónskom MTB 

seriáli obsadila výborný bronzový 

stupienok, keď raz zvíťazila, dvakrát 

skončila druhá a v štyroch prípadoch 

tretia; víťazka priemiérového roční-

ka seriálu Bánovskej bežeckej ligy v 

cezpoľnom behu v kategórii žien do 

39 rokov.

Roman 
SZABO

 (malý futbal – BELA-

SÍ Partizánske): ten-

to niekdajší výborný 

futbalista sa pričinil 

o prvý historický ti-

tul majstra Slovenska pre Partizánske 

v malom futbale; na majstrovstvách 

Európy obsadil so slovenskou repre-

zentáciou štvrté miesto.  

Jozef 
ŠTEVICA 

(atletika – KRB Parti-

zánske): suverénny 

víťaz priemiérového 

ročníka desaťdiel-

neho seriálu Bánov-

skej bežeckej ligy v cezpoľnom behu v 

hlavnej kategórii mužov do 44 rokov; 

dosiahol deväť absolútnych prvens-

tiev na BBL.

Rastislav 
ZEMBA 

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): v uply-

nulom roku najlepší 

hráč druholigového 

družstva z postu pravého krídla; vyniká 

všestrannosťou a variabilnou hrou pod 

vlastným i súperovým košom; výborný 

strelec spoza trojkového oblúka; zod-

povedný, obetavý a bojovný typ špor-

tovca so zmyslom pre fair play.

I. LIGA ZÁPAD – KADETI 

� 19. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Kloka-

ni Komárno 35:52 (12:23), BBK: R. Dre-

vený 10, D. Filo 9, P. Bobuš 4, P. Kopčan 3, 

J. Karas 3, K. Podlucký 2, M. Filo 2, R. Miku-

šiak 2, D. Podoba 0, tréner: V. Jánošík. Štvr-

tiny: 2:7, 10:16, 9:15, 14:14. TH: 30/11. Slo-

vakia Pov. Bystrica – BC Prievidza 66:78 

(32:40). Lokomotíva Sereď – Karlovka 

Bratislava 40:63 (22:24). Inter Bratisla-

va – ONYX Levice 60:79 (28:53). Slávia 

Trnava – voľno.

� 20. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Inter 

Bratislava 25:72 (10:29), BBK: D. Filo 13, 

R. Drevený 4, R. Mikušiak 4, P. Kopčan 2, K. 

Podlucký 2, P. Bobuš 0, M. Filo 0, D. Podo-

ba 0, tréner: V. Jánošík. Štvrtiny: 3:16, 7:13, 

9:24, 6:19. TH: 14/8. Slávia Trnava – Kar-

lovka Bratislava 61:72 (15:35). Klokani 

Komárno – ONYX Levice 66:120 (30:59). 

Slovakia Pov. Bystrica, BC Prievidza a Lo-

komotíva Sereď – voľno.

KONEČNÁ TABUĽKA

1. BC Prievidza                 16   16    0     1654:797       32

2. Slovakia Pov. Bystrica  16   13    3     1587:1039     29

3. Karlovka Bratislava       16   12    4     1259:994       28

4. ONYX Levice                16   11    5     1468:945      27

5. Inter Bratislava             16     7    9      1072:1159    23

6. Klokani Komárno          16     6   10      959:1287     22

7. Lokomotíva Sereď        16     5   11    1012:1180     21

8. Slávia Trnava               16      2  14       784:1328    17

9. BBK Bánovce n/B       16     0 16    552:1618    16

(Slávia Trnava má 1 kontumačnú prehru bez 

priznania bodu.)

 MO SKUPINA B – MLADŠÍ ŽIACI 

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

ka Bratislava 49:75 (22:39), body BBK: D. 

Kubala 19, L. Šípka 13, J. Hudec 6, Š. Hodál 

4, P. Schubert 2, M. Petreje 2, P. Minarovič 2, 

M. Jedlička 1, tréner: T. Paško. TH BBK: 10/4. 

Štvrtiny: 18:14, 4:25, 15:22, 12:14. Inter 

Bratislava –  Štadión Trenčín 48:19. Iskra 

Partizánske – voľno. 

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

ka Bratislava 33:84 (20:42), body BBK: D. 

Kubala 12, M. Petreje 8, M. Jedlička 4, Š. Ho-

dál 4, L. Šípka 3, A. Kikuš 2, tréner: T. Paško. 

TH BBK: 7/1. Štvrtiny: 18:14, 2:28, 4:26, 9:16. 

Inter Bratislava –  Štadión Trenčín 34:13. 

Iskra Partizánske – voľno. 

KONEČNÁ SPOLOČNÁ TABUĽKA

1. Karlovka Bratislava       16    15     1     1231:572   31

2. Iskra Partizánske         16   11     5       942:706    27

3. BBK Bánovce n/B.       16    8     8       780:966    24 

4. Inter Bratislava              16    4   12       621:842     20 

5. Štadión Trenčín             16    2    14      454:942     18

KONEČNÁ POSTUPOVÁ TABUĽKA

1. Karlovka Bratislava       12    12     0     950:392    24

2. Iskra Partizánske         12     8     4     650:537    20

3. Inter Bratislava              12     3     9     401:627     15 

4. Štadión Trenčín             12    1    11    281:726     13

(Keďže za BBK Bánovce nad Bebravou hrali o 

rok starší žiaci, družstvo nemohlo postúpiť do 

záverečných bojov o majstra Slovenska.) 

 mp

BASKETBALOVÁ 
MLÁDEŽ

Kadetská aj žiacka súťaž uzavreli svo-

ju základnú časť. Do záverečných bojov 

o majstra Slovenska postúpili len mlad-

ší žiaci Iskry Partizánske. Kadeti BBK Bá-

novce nad Bebravou budú hrať v skupi-

ne o konečné 15. až 19. miesto, kým bá-

novskí žiaci budú bojovať o konečné 7. 

až 10. miesto.

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 26.1. o 18. 

h: HK DANLOG Partizánske – HC Zlín. 

ĽADOVÝ HOKEJ (DIVÍZIA – 5. ROČ-

NÍK) 27.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – 

HOBA Bratislava. 

AUTOKROS 27.1. od 10. h: 1. kolo no-

vého seriálu Autokros grande Slovakia v 

Motoršport aréne Beckert v Oslanoch. 

ATLETIKA 27.1. o 14. h: 1. kolo 2. roční-

ka Bánovskej bežeckej ligy. Štart v mest-

skom parku v Bánovciach n/B., trať dlhá 4 

km, prezentácia 13.30-13.50 h..

KAM ZA ŠPORTOM

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
SPARTAK BÁNOVCE N/B. – NITRIANSKE 

PRAVNO 1:1 (0:0), gól Spartaka: R. Škultéty (11 

m), na umelej tráve v Novákoch.

MFK TOPOĽČANY – SLOVAN ŠIMONOVANY 

1:2 (1:1), Šlosár – M. Gramantik, D. Černo, na 

umelej tráve.
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STOLNÝ TENIS 
MUŽI

II. LIGA (TN+NR)
� 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske – Bánov 
4:14, body STK TEVOS: R. Néma 3, P. Herel 1. STK 
Veľké Uherce – 1. ZŠ Vráble 5:13, body STK: M. 
Kršiak 3,5, L. Győri 1,5. ŠOG Nitra C – Zbehy 18:0. 
Topoľčany – Trnovec 12:6. Nová Baňa-Podluža-
ny – Rybník 5:13. Hontianske Trsťany – Nové 
Mesto n/V. 3:15. Šahy – Nová Dubnica 11:7.
� 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske – Trnovec 
11:7, body STK TEVOS: R. Néma 3,5, R. Harťanský 
3, P. Herel 2,5, Ľ. Popluhár 2. STK Veľké Uherce 
– Rybník 5:13, body STK: M. Kršiak 3, L. Győri 1, 
S. Jergič 1. Topoľčany – Bánov 9:9. Nová Baňa-
Podlužany – 1. ZŠ Vráble 9:9. Šahy – Nové Mes-
to n/V. 9:9. Hontianske Trsťany – Nová Dubni-
ca 4:14.

TABUĽKA 
1. Rybník                        15  15  0   0   183:87    45
2. Bánov                         15  13  1   1  199:71    42
3. Šahy                           15  11 1   3   175:95     38
4. 1. ZŠ Vráble                15   8  4   3   154:116   35
5. ŠOG Nitra C                14   8  2   4   144:108   32
6. TEVOS Partizánske   15  7  1   7   137:133  30
7. Trnovec                       15   6  2   7   124:146   29
8. Nové Mesto n/V.          15   5  3   7   142:128   28
9. Topoľčany                    15   5  3   7   119:151   28
10. Nová Dubnica            15   5  2   8   135:135   27
11. N. Baňa-Podlužany    15   4  3   8   120:150   26
12. STK Veľké Uherce    15   3  0  12    90:180   21
13. Zbehy                         14   2  0  12    79:173   18
14. Hontianske Trsťany    15   1  0  14    71:199   17

III. LIGA (TN)
� 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – Laza-
ny B 10:8, body STK TEVOS: R. Harťanský 4, Ľ. 
Popluhár 3, Radovan Eliáš 2, R. Slašťan 1. Drie-
toma – STK Klátova Nová Ves 7:11, body STK: 
A. Uhlárik 4,5, M. Uhlárik 2,5, L. Beňačka 2, M. 
Michalka 2. Stará Turá – STK Malé Chlievany 
10:8, body STK: M. Škultétyová 3,5, David Petrík 
1,5, Ján Dvořák 1,5, P. Bujna 1, P. Kobulnický 0,5. 
Bystričany B – Lazany 8:10. Karpatia Prievidza 
– TTC Pov. Bystrica 5:13. STK Prievidza – Kera-
ming-Kubran Trenčín B 6:12. Nové Mesto n/V. 
C – Nové Mesto n/V. B 5:13.
� 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – Lazany 
6:12, body STK TEVOS: P. Mozola 2, Radovan Eli-
áš 1,5, R. Slašťan 1,5, P. Vácval 1. Stará Turá – STK 
Klátova Nová Ves 11:7, body STK: M. Uhlárik 3,5, 
A. Uhlárik 2, M. Michalka 1,5. Drietoma – STK 
Malé Chlievany 8:10, body STK: M. Škultétyo-
vá 4, David Petrík 3, Ján Dvořák 2, P. Bujna. Bys-
tričany B – Lazany B 10:8. Karpatia Prievidza 
– Keraming-Kubran Trenčín B 11:7. STK Prie-
vidza – TTC Pov. Bystrica 6:12.

 TABUĽKA
1. Stará Turá                     15  13  1   1   168:102   42
2. STK Klátova N. Ves     15  12  2   1   179:91     41
3. TTC Pov. Bystrica         15  12  1   2   167:103    40
4. Drietoma                        15   7  4   4   166:104    33
5. Karpatia Prievidza         15   7  2   6   137:133    31
6. STK Malé Chlievany     15   7  2   6   147:123    31
7. Nové Mesto n/V. B          14   8  1   5   134:118    31
8. STK Prievidza                15   7  1   7   137:133    30
9. Bystričany B                   15   6  3   6   136:134    30
10. Lazany                          15   4  3   8   125:145    26
11. Keraming Trenčín B      15   4  1  10   121:149   24
12. TEVOS Partizánske B 15   4  0  11   106:164   23
13. Lazany B                       15   2  1  12   104:166   20
14. Nové Mesto n/V. C        14   0  0  14     45:207   14

 IV. LIGA TRENČÍN
� 17. KOLO: Keraming-Kubran Trenčín C – STK 
TEVOS Partizánske C 13:5, body STK TEVOS: 
Martin Eliáš 3, T. Hoffmann 2. STK Veľké Uher-
ce B – ŠKST Bošany 12:6, L. Bučko 3,5, M. Trus-
ka 3,5, M. Gubka 2,5, V. Jordanov 2,5 – I. Ondruš-
ka 4, J. Krchník ml. 2. Handlová – STK Klátova 
Nová Ves B 12:6, body STK: O. Bralušič 4,5, A. 
Fekula 1,5. Ladce – SK Bánovce n/B. 10:8, body 
SK: M. Mikuš 4,5, D. Floro 2,5, J. Petrlík st. 1. Kera-
ming-Kubran Trenčín D – STK Orol Otrhánky 
5:13, body STK Orol: J. Mikuš 3,5, M. Blaniar 3,5, 
N. Tran 3,5, P. Gašparík 2,5. Nová Dubnica B – 
Dubnica n/V. 10:8. TTC Pov. Bystrica B – Tren. 
Teplá B 9:9.
� 18. KOLO: Keraming-Kubran Trenčín D – STK 
TEVOS Partizánske C 4:14, body STK TEVOS: 
Martin Eliáš 4,5, M. Robel 3,5, J. Špeťko 3, T. Hoff-
mann 3. Keraming-Kubran Trenčín C – STK 
Orol Otrhánky 7:11, body STK Orol: J. Mikuš 4, 
M. Blaniar 4, P. Gašparík 2, N. Tran 1. Handlová 
– ŠKST Bošany 10:8, body ŠKST: I. Ondruška 4, 
J. Krchník ml. 3, J. Repka ml. 1. STK Veľké Uher-
ce B – STK Klátova Nová Ves B 13:5, body STK: 
M. Gubka 3,5, L. Bučko 3,5, M. Truska 3,5, V. Jor-
danov 1,5, D. Kršiak 1 – O. Bralušič 4, P. Matloň 
1. TTC Pov. Bystrica B – SK Bánovce n/B. 8:10, 
body SK: M. Mikuš 4,5, J. Petrlík st. 2, Ľ. Búlik 2, D. 
Floro 1,5. Ladce – STK Tren. Teplá B 7:11.

 TABUĽKA
1. Dubnica n/V.   14  13  0  1  182:70  40
2. Trenč. Teplá B               15  9  4  2  171:99  37
3. ŠKST Bošany               15  10  1  4  166:104  36
4. Nová Dubnica B             14  10  2 2  170:82  36
5. STK Orol Otrhánky       15  9  2  4 151:119  35
6. SK Bánovce n/B.           15  8  1  6  137:133  32
7. STK Veľké Uherce B     15  8  0  7  150:120  31
8. Handlová                         15  7  1  7  151:119  30
9. Ladce                               15  7  0  8  135:135  29
10. STK Klátova N. Ves B  15  6  1  8  132:138  28
11. TTC Pov. Bystrica B       15  5  2  8  130:140  27
12. TEVOS Partizánske C  15  3  0  12  84:186  21
13. Keraming Trenčín C       15  2  0  13  67:203  19
14. Keraming Trenčín D       15  0  0  15  46:224  15

V. LIGA
� 15. KOLO: STK TEVOS Partizánske D – Oslany 
B 12:6, T. Hoffmann 3,5, P. Vácval 3, Jozef Vlčko 3, 
M. Robel 2,5 – M. Hudec 3,5, R. Šandrik 1,5, P. Mello 
1. Oslany – STK Žabokreky n/N. 9:9, Pinďura 3, 
Lacuška 2,5, E. Hýrošš 2,5, Tvrdoň 1 – R. Blaniar 3,5, 
J. Blaniar 3,5, Ľ. Macho 2, J. Preťo 1. Tužina – STK 
Veľké Uherce C 15:3, L. Kaman 4,5, V. Polevka 3,5, 
D. Hanzlík st. 3,5, D. Hanzlík ml. 3,5 – D. Kršiak 3. 
Bystričany C – ŠKST Bošany B 9:9, J. Valčuha 3,5, 
M. Šimo 3,5, E. Milota 1,5, Barta 0,5 – J. Krchník 
ml. 4, T. Duda 2, J. Repka st. 2, P. Minarovič 1. Ka-
nianka – Lazany C 6:12, O. Kušnír 3,5, J. Perniš 
1,5, A. Schnierer 1 – L. Škarba 4, F. Oboňa 3,5, J. 
Rybár 2,5, P. Gebrlin 2. Nitrica – Diviaky n/N. 
4:14, L. Rybanský 2, M. Kleman 2 – R. Vajda 4,5, P. 
Ševce 3,5, T. Masaryk 3,5, D. Hnát 2,5. Handlová B 
– STK Prievidza B 11:7, G. Ratkovský 4, Z. Gafrik 
3, Jozef Blaho 2, M. Čenteš 2 – Bielik 2,5, Brodzian-
sky 2,5, Geschwandtner 1,5, T. Haneš 0,5.

 TABUĽKA
1. STK Prievidza B 15 11 0 4 176:94 37
2. Diviaky n/N.         15 10 0 5 160:110 35
3. Tužina                  15 9 0 6 161:109 33
4. STK Veľké Uherce C 15 8 2 5 139:131 33 
5. Oslany                    15 8 2 5 138:132 33 
6. TEVOS Partizánske D 15 8 2 5 137:133 33 
7. ŠKST Bošany B 15 6 4 5 147:123 31 
8. Handlová B         15 7 1 7 135:135 30 
9. Kanianka              15 6 2 7 127:143 29 
10. STK Žabokreky n/N. 15 5 3 7 139:131 28 
11. Oslany B           15 5 2 8 138:132 27 
12. Lazany C           15 6 0 9 118:152 27
13. Nitrica                15 4 1 10 101:169 24
14. Bystričany C      15 2 1 12   74:196 20 

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
� 11. KOLO: STK Malé Chlievany B – STO Uhro-
vec 14:4, Ľ. Kutiš 4,5, F. Petrík 3,5, V. Košík 3,5, J. 
Koleno 2,5 – P. Mišina 3, J. Sliepka 1. Slovenský 
orol Miezgovce – STK Malé Chlievany C 15:3, J. 
Sečkár 4,5, Rastislav Zradula 3,5, F. Václavík 3,5, Ra-
dovan Zradula 3,5 – B. Kolembus 2, M. Sečanský 1. 
SK Bánovce n/B. B – STK Orol Otrhánky B 9:9, J. 
Hergezel 4,5, Ľ. Búlik 3,5, I. Božik st. 1 – M. Blaniar 
2,5, A. Šínsky 2,5, N. Tran 2, J. Chudoba 2. OcÚ Žit-
ná-Radiša – STO Prusy 13:5, E. Čečka 4,5, J. Šiš-
miš 3,5, J. Botka 3,5, I. Horník 1,5 – R. Praženec 2, 
Tomášik 2, V. Lukačovič 1. OcÚ Krásna Ves – OcÚ 
Dežerice 8:10, I. Filin 4,5, M. Valient 3,5 – M. Ho-
rečný 3, J. Kardoš 2,5, M. Pikna 2,5, L. Kováčik 2.

TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany B 11 9 0 2 118:80 29
2. OcÚ Žitná-Radiša       11 7 1 3 121:77 26
3. SO Miezgovce            11 6 1 4 109:89 24
4. SK Bánovce n/B. B    11 4 3 4 101:97 22
5. STO Uhrovec              11 4 3 4   94:104 22
6. STK Orol Otrhánky B 11 3 4 4 100:98 21
7. STO Prusy                   11 4 2 5   95:103 21
8. STK Malé Chlievany C 11 3 3 5   86:112 20
9. OcU Dežerice              11 3 2 6   83:115 19
10. OcÚ Krásna Ves        11 1 3 7   83:115 16

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
� 11. KOLO: STO Biskupice – STK Orol Otrhán-
ky C 11:7, M. Kahun 3, Martin Igaz 3, M. Václa-
vík 3, J. Pytel 1 – Milan Strempek 2,5, P. Plášek 2,5, 
P. Hulák 1,5, J. Viskup 0,5. STK Malé Chlievany D 
– STO Prusy B 10:8, V. Košík 4,5, J. Koleno 2,5, R. 
Košík 2, P. Bauer 1 – T. Kutiš 3, M. Kutiš 2, P. Igaz 1,5, 
V. Kutiš 1, J. Kutiš st. 0,5. SK Bánovce n/B. C – TJ 
Horné Ozorovce 9:9, I. Božik ml. 4,5, M. Korbel 
4, J. Ondruška 0,5 – P. Darmo 2,5, D. Sabo 2,5, B. 
Sabo 2, J. Janech 2. STO Podlužany – OcÚ Krás-
na Ves B 9:9, J. Podlucký 3, I. Buchel 2,5, I. Hrčka 
2,5, M. Žubir 1,5 – M. Došek 4,5, D. Došek 2,5, D. 
Filin 2. STK Orol Otrhánky D – voľno.

TABUĽKA
1. STO Prusy B               10 9 0 1 150:30 28
2. STO Biskupice           10 8 0 2 137:43 26
3. TJ Horné Ozorovce     10 6 1 3   98:82 23
4. STK Malé Chlievany D 10 6 1 3  94:86 23
5. STK Orol Otrhánky C 10 4 2 4   83:97 20
6. SK Bánovce n/B. C      10 4 1 5  84:96 19
7. OcÚ Krásna Ves B      9 2 2 5  60:102 15
8. STK Orol Otrhánky D 9 1 0 8  49:113 11
9. OcÚ Podlužany           10 0 1 9  37:143 11

STARŠÍ ŽIACI
  II. LIGA TN  

� 4. KOLO: ŠKST Bošany – Trenč. Jastrabie B 
10:0, J. Krchník 3,5, M. Chudý 3,5, A. Gajdoš 3. 
STK Veľké Uherce – Trenč. Jastrabie 7:3, body 
STK: M. Truska 3,5, T. Valášek 3,5. Trenč. Jastrabie 
– ŠKST Bošany 6:4, body ŠKST: J. Krchník 3,5, M. 
Chudý 0,5. Trenč. Jastrabie B – STK Veľké Uher-
ce 0:10, T. Valášek 3,5, P. Hrčková 3,5, R. Houdek 3. 
Kubran Trenčín – Trenč. Teplá 9:1. Nová Dubni-
ca – Stará Turá 4:6. Stará Turá – TTC Pov. Byst-
rica 2:8. Kubran Trenčín – Nová Dubnica 10:0. 
TTC Pov. Bystrica – Kubran Trenčín 5:5. PC 
Trenč. Teplá – Stará Turá 6:4. Lazany – Trenč. 
Jastrabie 0:10. Trenč. Jastrabie B – Lazany 1:9.

TABUĽKA
1. STK Veľké Uherce   9  8  0  1   65:25   25
2. Kubran Trenčín         9  7  1  1   70:20   24
3. TTC Pov. Bystrica     9  7  1  1   61:29   24
4. Trenč. Jastrabie        9  7  0  2   69:21   23
5. PC Trenč. Teplá        9  4  1  4   42:48   18
6. ŠKST Bošany          9  3  2  4   49:41   17
7. STK Stará Turá         9  3  0  6   34:56   15
8. Nová Dubnica           9  2  1  6   37:53   14
9. Unimat Lazany          9  1  0  8   19:71   11
10. Trenč. Jastrabie B   9  0  0  9     4:86    9
  (mp, jdz, mb)

� 13. KOLO: B+B – PREDPOSLEDNÍ 5:0 (sety 

– 15:3), ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar – Jozef Vl-

čko-Ivan Gembický 3:2, R. Blaniar – Vlčko 3:1, J. 

Blaniar – Gembický 3:0, R. Blaniar – Gembický 

3:0, J. Blaniar – Vlčko 3:0.

PAPEJO – HAJAKLA 3:2 (sety – 12:7), ako hra-

li: P. Vácval-Jozef Vlčko – Peter Hazucha-P. Klap-

ka 3:0, Vácval – Hazucha 3:0, Vlčko – Š. Jambor 

2:3, Vácval – Jambor 3:1, P. Behúl – Klapka 1:3.

PREMA – EXPRES PRINT 3:2 (sety – 11:7), ako 

hrali: J. Preťo-Ľ. Macho – J. Jaššo-P. Kršiak 1:3, 

Macho – Jaššo 3:1, Preťo – Kršiak 3:0, Macho – 

Kršiak 1:3, Preťo – M. Gajdoš 3:0. 

BELMONT KLIMA – TEAM GSM 4:1 (sety – 14:7), 

ako hrali: Ján Belianský-A. Klapka – T. Duda-R. Šú-

tora 3:1, Belianský – Šútora 3:0, Klapka – Duda 2:3, 

Belianský – Duda 3:2, Klapka – Šútora 3:1.

AUTOKLEMAN – GENTA 1:4 (sety – 9:13), 

ako hrali: P. Rajčányi-M. Mikoláš st. - M. Kleman-

L. Rybanský 3:1, Rajčányi – Kleman 2:3, Mikoláš 

– Rybanský 1:3, Rajčányi – Rybanský 1:3, Miko-

láš – Kleman 2:3. 

PRINT SERVIS – CHLADMONT 2:3 (sety – 

11:12), ako hrali: M. Tomiš-M.Kováč- J. Kováčik-P. 

Paliatka 2:3, Tomiš – Paliatka 3:2, Kováč – Kováčik 

1:3, Tomiš – Kováčik 3:1, Kováč – Paliatka 2:3.

� DOHRÁVKA 12. KOLA: EXPRES PRINT – 

BELMONT KLIMA 2:3 (sety – 10:11), ako hra-

li: P. Kršiak-J. Jaššo – T. Belianský-Ján Belianský 

3:1, Jaššo – J. Belianský 1:3, Kršiak – T. Belian-

ský 3:1, Jaššo – T. Belianský 1:3, Kršiak – J. Be-

lianský 2:3. 

 TABUĽKA

1. B+B                      13 13 0 54:11  39

2. PAPEJO               13 12 1 49:16  37

3. GENTA                 13 11 2 47:18  35

4. BELMONT KLIMA  13 9 4 51:30  31

5. AUTOKLEMAN   13 9 4 42:23  31

6. PREMA                 13 6 7 30:35  25

7. CHLADMONT     13 6 7 26:39  25

8. EXPRES PRINT  13 4 9 39:42  21

9. TEAM GSM           13 3 10 26:39  19

10. PREDPOSLEDNÍ  13 2 11 14:51  17

11. PRINT SERVIS  13 2 11 13:52  17

12. HAJAKLA            13 1 12 16:49  15

� PROGRAM 14. KOLA – 22.1. o 17.30 h: 

CHLADMONT – AUTOKLEMAN, GENTA – PAPE-

JO, HAJAKLA – BELMONT KLIMA, o 19. h: TEAM 

GSM – PREMA, EXPRES PRINT – B+B, PREDPO-

SLEDNÍ – PRINT SERVIS, (stretnutia sa hrajú v 

herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).      mp

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
Kompletné 13. kolo Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy prinieslo tri tesné výsledky. Chladmont zdolal 

Print Servis až vďaka Paliatkovi víťazstvom 3:2 nad Kováčom v poslednom zápase. Prema uspela v 

stretnutí s Expres Printom hlavne vďaka dvom výhram Jozef Preťa. 

A-SKUPINA

� 9. KOLO: HELLA BN/B. – ŠKP BN/B. 1:3 

(0:2), J. Galbavý – P. Varga 2, M. Gális. SMERÁCI 

BN/B. – EL FUŇO BN/B. 2:2 (1:0), Ľ. Kozinka, 

Michal Varhaník – T. Starych, T. Hanko. COLO 

COLO BN/B. –  Chudá Lehota 1:5 (1:2), P. Mik-

loš – L. Geleta 3, M. Sileš, M. Pál.

TABUĽKA

1. ŠKP BN/B.           9 6 2 1 33:19  20

2. EL FUŇO Bn/B. 9 4 4 1 40:22  16

3. HELLA BN/B.     9 4 3 2 36:16  15

4. SMERÁCI BN/B. 9 4 2 3 34:22  14

5. COLO COLO BN/B. 9 2 1 6 17:29  7

6. Chudá Lehota   9 1 0 8 21:73  3

� PROGRAM 10. KOLA – 26.1. o 14. h: ŠKP BN/

B. – Chudá Lehota, o 15.40 h: SMERÁCI BN/B. 

– COLO COLO BN/B., o 17.20 h: HELLA BN/B. 

– EL FUŇO BN/B..

B-SKUPINA

� 9. KOLO: AMATÉRI BN/B. – Tatran Uhrovec 

6:2 (0:2), P. Kristlik 3, P. Valíček 2, J. Turoň – V. 

Provazník 2. FC LIVERPOOL Veľké Držkovce 

– BN TAXI BN/B. 3:4 (2:3), M. Liška, M. Mášik, J. 

Božik – L. Vavro 2, J. Pitlovaný, M. Borcha. JASK-

LO BN/B. – FC BAYERN Krásna Ves 12:5 (5:2), 

M. Bodocký 6, E. Škarba 5, Peter Benca – I. Mi-

kuš 3, M. Kolárik 2.

TABUĽKA

1. FC LIVERPOOL V. D 9 7 1 1 61:29  22

2. BN TAXI BN/B.  9 6 3 0 52:16  21

3. JASKLO BN/B.  9 5 2 2 57:31  17

4. AMATÉRI BN/B. 9 3 1 5 31:42  10

5. Tatran Uhrovec 9 2 1 6 31:52  7

6. FC BAYERN Kr. Ves 9 0 0 9 25:87  0

� PROGRAM 10. KOLA – 26.1. o 14.50 h: FC 

LIVERPOOL Veľké Držkovce –AMATÉRI BN/B.. o 

16.30 h: FC BAYERN Krásna Ves – Tatran Uhro-

vec, o 17.20 h: JASKLO BN/B. – BN TAXI BN/B..

� KANONIERI: 16 gólov – E. Škarba (JASK-

LO), 14 – L. Vavro (BN TAXI), 12 – M. Bodoc-

ký (JASKLO), 11 – J. Poštrk (FC LIVERPOOL), 

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

POOL), R. Hrubý (EL FUŇO), M. Borcha (BN 

TAXI)...    (mp, jf)

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

Partizánčania druhí
Treťoligoví starší žiaci FK Tempo si pod hlavičkou ZŠ Veľká okružná Partizánske úspešne počínali na me-

dzinárodnom halovom futbalovom turnaji v Nemšovej, na ktorom im účasť sponzorovali rodičia. V zá-

kladnej skupine zverenci trénera Sergeja Sedláčka na úvod remizovali 1:1 s domácim Slovanom Nemšo-

vá, keď za Tempo skóroval Igaz. V druhom svojom vystúpení Partizánčania vyhrali 2:1 nad Ravenom Po-

važská Bystrica gólmi Tkáča a Janušku. A po remíze 1:1 so Sokolom Poličná, na ktorej sa gólom podieľal 

Igaz, si práve s českým zástupcom zabezpečili účasť vo finálovej štvorčlennej skupine, kam si prenášali 

bod a skóre zo vzájomného stretnutia. Oba tímy však kuriózne zdolali svojich finálových súperov zhod-

ným skóre – Nové Mesto nad Váhom v pomere 3:0 (góly Tempa vsietili Tkáč, Grman a Januška) a Starú 

Turú hladko 5:0 (Januška 3 a Tkáč 2). Na rad tak prišiel pomocný rozstrel z hranice siedmich metrov, v kto-

rom boli úspešnejší mladí futbalisti spoza rieky Moravy. Po víťazstve 3:2 sa tešili z turnajového triumfu, 

kým nádeje FK Tempo obsadili druhú priečku. A do Partizánskeho si odviezli aj jedno individuálne ocene-

nie, keď najlepším strelcom turnaja sa s 5 gólmi stal Martin Januška.    mp

TURNAJ VO VÝSLEDKOCH
� A-SKUPINA: LÉGIA – FLAMENGO 1:1. EuroProfit 
– DLHÝ NOS 1:1. BANOK – TRAJA KRÁLI 1:1. LÉ-
GIA – EuroProfit 2:0. FLAMENGO – DLHÝ NOS 2:0. 
LÉGIA – BANOK 2:0. EuroProfit – TRAJA KRÁLI 
2:0. FLAMENGO – BANOK 1:1. LÉGIA – DLHÝ NOS 
2:0. FLAMENGO – TRAJA KRÁLI 0:2. EuroProfit – 
BANOK 2:0. DLHÝ NOS – TRAJA KRÁLI 0:2. FLA-
MENGO – EuroProfit 0:2. LÉGIA – TRAJA KRÁLI 
2:0. DLHÝ NOS – BANOK 0:2. PORADIE: 1. LÉGIA 
Partizánske (skóre 9:1) 9 bodov, 2.  EuroProfit Bá-
novce n/B. (7:3) 7, 3. TRAJA KRÁLI Bánovce n/B. 
(5:5) 5, 4. FLAMENGO Bánovce n/B. (4:6) 4, 5. BA-
NOK Bánovce n/B. (4:6) 4, 6. DLHÝ NOS Bánovce 
n/B. (1:9) 1.
� B-SKUPINA: A. Kochanovce – Chrenovec-Brus-
no 0:2. A. Kochanovce B – LEGIONÁRI Kšinná 
0:2. DESPERADO – SPARTAK 1:1. A. Kochanovce 
– A. Kochanovce B 1:1. Chrenovec-Brusno – LEGI-
ONÁRI Kšinná 2:0. A. Kochanovce – DESPERADO 
2:0. A. Kochanovce B – SPARTAK 2:0. Chrenovec-
Brusno– DESPERADO 2:0. A. Kochanovce – LEGI-
ONÁRI Kšinná 1:1. Chrenovec-Brusno – SPARTAK 
2:0. A. Kochanovce B – DESPERADO 2:0. LEGI-
ONÁRI Kšinná – SPARTAK 2:0. Chrenovec-Brusno 
– A. Kochanovce B 0:2. A. Kochanovce – SPARTAK 
2:0. LEGIONÁRI Kšinná – DESPERADO 2:0. PORA-
DIE: 1. Crenovec-Brusno (skóre 8:2) 8 bodov, 2. LE-
GIONÁRI Kšinná (7:3) 7, 3. Adamovské Kochanov-
ce B (7:3) 7, 4. Adamovské Kochanovce (6:4) 6, 5.  
DESPERADO Bánovce n/B. (1:9) 1, 6. SPARTAK Bá-
novce n/B. (1:9) 1.
� ŠTVRŤFINÁLE: LÉGIA Partizánske – Adamov-
ské Kochanovce 2:1 (11:4, 7:11, 11:8). Chreno-
vec-Brusno – FLAMENGO Bánovce n/B. 2:0 (11:9, 
11:8). EuroProfit Bánovce n/B. – Adamovské Ko-
chanovce B 0:2 (8:11, 9:11).  LEGIONÁRI Kšinná – 
TRAJA KRÁLI Bánovce n/B. 2:0 (11:7, 11:5).
� SEMIFINÁLE: LÉGIA Partizánske – LEGIONÁ-

Légia opäť dobyla Bánovce
Víťazom 5. ročníka nohejbalového turnaja trojíc, ktorý za účasti dvanástich družstiev prebiehal v telocvični SOU 
Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, sa stalo družstvo Légia Partizánske. Bývalý účastník II. slovenskej ligy, 
ktorý nastúpil v zložení Radoslav Bičan, Ivan Kopál a Miroslav Bičan, zaváhal len v prvom svojom vystúpení v zá-
kladnej skupine, keď remizoval s domácim Flamengom. Vo finále Partizánčania síce prehrali úvodný set, no na-
koniec ,,béčko“ Adamovských Kochanoviec (Michal Križan, Ľubomír Feranec, Rastislav Križan) zdolali 3:1 na sety 
a po náročnom turnaji si mohli naplno vychutnať pocit z obhajoby triumfu. Bronzovú priečku obsadili Legionári 
z Kšinnej (Branislav Chrenko, Milan Škultéty, Michal Šišan, Roman Chrenko), ktorí v stretnutí o 3. miesto vyhrali 
3:0 na sety nad Chrenovcom-Brusnom. Medzi najväčšie nohejbalové osobnosti turnaja patrili Partizánčan Miro-
slav Bičan, stále aktívny hráč druholigového Hlohovca Michal Šišan, ktorý nastúpil za družstvo Legionári Kšinná, 
a taktiež 52-ročný Ľubomír Feranec (Adamovské Kochanovce B). Ten sa môže pochváliť titulom vicemajstra I. ligy 
československej nohejbalovej ligy s celkom Keramo projekt Trenčín. ,,Účastníckym obsadením, ale aj kvalitou 
stretnutí, bol tento turnaj zatiaľ najkvalitnejší. Navyše sme mali opäť vytvorené výborné podmienky, za 
čo by som sa chcel poďakovať vedeniu SOU Juraja Ribaya,“ pochvaľoval si hlavný organizátor turnaja a pred-
seda Občianskeho združenia Rozvoj Športu v Bánovciach nad Bebravou Jozef Farkaš.

Víťazné družstvo Légia Partizánske – hore zľa-

va: Ivan Kopál, Miroslav Bičan, v podrepe Ra-

doslav Bičan

RI Kšinná 2:0 (11:9, 12:10). Chrenovec-Brusno – 
Adamovské Kochanovce B 1:2 (11:9, 9:11, 9:11). 
� O 3. MIESTO: LEGIONÁRI Kšinná – Chrenovec-
Brusno 3:0 (11:8, 11:9, 11:8).
� FINÁLE: LÉGIA Partizánske – Adamovské Ko-
chanovce B 3:1 (7:11, 11:6, 11:9, 11:8).  mp

Beňačka a Bralušič bronzoví
Hneď v úvode roka sa v Považskej Bystrici odohral prvý celoslovenský bodovací turnaj v kategórii vete-

rán. V siedmich vekových kategóriách bojovalo o prvé body v novej sezóne 81 milovníkov celuloidovej 

loptičky. Z pätice reprezentantov okresu Partizánske siahli na medailové priečky Oliver Bralušič a Ladi-

slav Beňačka (obaja STK Klátova Nová Ves), ktorí vo svojich kategóriách obsadili tretie miesta. 

Víťazi jednotlivých kategórií a umiestnenie stolných tenistov z okresu Partizánske – 40-49 rokov: 1. P. 

Konrád (Bystričany), 4. Miroslav Michalka (STK Klátova Nová Ves), 50-59 r.: 1. I. Páleník (Dubnica n/V.), 

3. Oliver Bralušič, 10. Anton Fekula (obaja STK Klátova Nová Ves), 60-64 r.: 1. A. Záni (Dolný Kubín), 3. 

Ladislav Beňačka (STK Klátova Nová Ves), 65-69 r.: 1. J. Kučera (Česká republika), 70-74 r.: 1. J. Holoda 

(Bratislava), 75-79 r.: 1. R. Kasanický (Ružomberok), 5. Július Kováčik (BELMONT KLIMA Partizánske), 80 

a viac r.: 1. A. Novák (Trenčín).      jk

Tím DAGGERNAUTS v lige skončil. Jeho hráči 
sú zatiaľ jedinými gentlemanmi v lige, ktorí boli 
porazení tímom so ženským obsadením MIŠČ 
OF SPY. Všetky neodohraté stretnutia družstva 
DAGGERNAUTS sa kontumujú pomerom 25:63.

� VÝSLEDKY – 11. KOLO: BEGINNERS – SHOCK! 
35:53. 12. KOLO: SHOCK! – OLD VIRGINS 56:32. 
14. KOLO: BEGGINERS – 06 54:34.

Zostavy družstiev: SHOCK! (Karol Nógli, Ju-
raj Kopál), BEGINNERS (Tomáš Adamec, Peter 
Grňo), OLD VIRGINS (Jozef Zvalo, Anton Riš-
ka), 06 (Jaroslav Panák, Juraj Henteš), PIVÁREŇ 
(Miroslav Chovan, Ľubomir Krpelan), DAGGER-

NAUTS (Peter Švec, Juraj Vincúr), MI-ŠČ OF SPY 
(Nikola Ščepková, Aneta Mišovychova), THE RA-
MRODS (Jakub Bučko, Martin Šulovský) a PÁLI 
MA ŽAHA (Miloš Országh, Peter Karlubík).  

TABUĽKA
1. SHOCK!                 11  11  0   0     653:315  22
2. OLD VIRGINS         10  7  0   3     517:363  14
3. THE RAMRODS       8  6  0  2     425:279   12
4. 06                            10  6  0   4     502:378    12
5. BEGINNERS           11  6  0   5     531:437   12
6. PÁLI MA ŽAHA        6  4  0   2     305:223     8
7. PIVÁREŇ                10  4  0    6    412:468     8
8. MI-ŠČ OF SPY         10  1  0    9    261:531    2
9. DAGGERNAUTS     16  1 0  15    415:993   2
  (mp, kn)

FOOSBALOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

ZŠ Veľká okružná Partizánske – horný rad zľava: Ivan Grman (vedúci mužstva), Daniel Šakový, Vladimír 

Vavro, Martin Januška, Vladimír Tkáč, Roman Gális, Tomáš Fruňo, Sergej Sedláček (tréner), dolný rad zľa-

va: Adam Valjent, Andrej Grman, Sebastián Greguška, Tomáš Úradníček, Tibor Igaz a Denis Ďuriš. 

 Foto: Peter Januška

I. LIGA 
� VÝSLEDKY: OLD BOYS Partizánske – LETCI Lu-
danice 3:9 (1:5, 0:1, 2:3), góly: 11. M. Fabo, 44. J. 
Galko, 45. I. Košík – 1. a 6. M. Guniš, 6. Bahorec, 7. 
Král, 10., 22. a 42. I. Rosa, 37. Kováčik, 38. Škorec, 
brankári: M. Oršula – Ďurkovič, vylúčení: na 2 min, 
presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1. 
THT Topoľčany – HTTB Tovarníky 12:3 (5:2, 1:0, 
6:1), góly: 1. a 10. I. Janček, 7. a 37. A. Pešic, 8. A. Svi-
tok, 15. a 24. P. Višňovský, 31. P. Španko, 32. N. Ma-
tejka, 34. J. Držík, 41. B. Davidovič, 41. P. Lukáč – 6. 
a 12. J. Švajlen, 36. E. Tvrdík brankári: M. Ďatelinka 
– E. Neumann, vylúčení: 6:5 na 2 min, E. Neumann 
(HTTB) na 5 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. 
IL TIGRO Bánovce n/B. – MOHICANS Topoľčany 
2:5 (0:2, 2:2, 0:1), góly: 22. M. Peťovský, 30. S. Ku-
rej – 13. D. Ďuračka, 15. P. Adamkovič, 16. D. Kukliš, 
18. M. Daňo, 35. R. Gogola, brankári: E. Neumann 
– R. Mikuš, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, 
oslabenia: 0:1. 
Žabokreky n/N. – ICE BOYS Prievidza 0:5 kont. 
(hráči Žabokriek nenastúpili na stretnutie).
1. LETCI Ludanice                 17   16  0    1   142:44      48
2. THT Topoľčany                  17   13  0   4    122:67      39
3. HTTB Tovarníky                 18  10  3    5   128:130    33
4. Žabokreky n/N.                 18    9  2   7      87:65       29
5. MOHICANS Topoľčany      19   7  2   10    78:89       23
6. OLD BOYS Partizánske    16   5  0   11   76:88       15
7. IL TIGRO Bánovce n/B.    19   4  0   15   49:132      12
8. ICE BOYS Prievidza          18   3  1   14   55:122      10 

� PROGRAM – 25.1. o 20.30 h: LETCI Ludanice – 
THT Topoľčany, 26.1. o 18.30 h: ICE BOYS Prievidza 
– IL TIGRO Bánovce n/B., o 20. h: OLD BOYS Parti-
zánske – HTTB Tovarníky. 

II. LIGA
� VÝSLEDOK: ECS Partizánske – Dolné Vesteni-
ce 3:5 (1:2, 0:1, 2:2), góly: 12. I. Benzír, 38. J. Val-
jent, 38. Igor Valach – 5. J. Galko, 8. Martin Buček, 
23. P. Buček, 36. R. Zábojník, 41. I. Ďurica, brankári: 
P. Sprušanský – E. Naumann, vylúčení: 3:4 na 2 min, 
presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. 
1. SCORPIONS Topoľčany    17   10  2  5    91:69    32
2. Dolné Vestenice                    18   10  1   7   86:68     31
3. BAŤOVKA Partizánske        16    8  1   7    84:90    25
4. ECS Partizánske                  16    6  3    7   62:52     21

5. RAPTORS Partizánske        15    6  1   10   64:84    19
6. LOKOMOTÍV Partizánske    15    4  2   9    80:98     14

� PROGRAM – 27.1. o 18.30 h: BAŤOVKA Partizán-
ske – SCORPIONS Topoľčany, o 20. h: Dolné Veste-
nice – RAPTORS Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
� VÝSLEDKY: Žabokreky n/N. – Nadlice 7:2 (0:0, 
1:0, 6:2), góly: 27. P. Dzian, 32. Š. Žák, 33. R. Blaniar, 
33. D. Horkulič, 34. I. Benzír, 37. a 42. J. Lutonský – 
34.  M. Žiško, 36. P. Dubravický, brankári: M. Oršula 
– P. Mikula, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 2:1, 
oslabenia: 1:0. 
SHARKS Topoľčany – HOKO Horná Nitra 6:6 (2:3, 
1:2, 3:1), góly: 1. a 7. B. Davidovič, 18. a 38. I. Herda, 
33. a 45. M. Sandánus – 3., 5. a 23. P. Michale, 12., 
24. a 37. M. Šimurda, brankári: E. Hajnal – D. Košúth, 
vylúčení: 5:4 na 2 min, V. Špoň a P. Štrbák (obaja 
HOKO) OT, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. 
Zlatníky – Nitrianske Sučany 2:4 (1:2, 1:1, 0:1), 
góly: 13. a 28. M. Prístupný – 5. P. Argyusy, 12. a 26. 
P. Mihálik, 40. M. Chnapek, brankári: M. Orság – P. 
Brna, vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:1, osla-
benia: 0:0. 

TABUĽKA – ZÁPAD 
1. Žabokreky n/N. B              15  11  2   2     90:46     35
2. Nitrianske Sučany              16   11  1   4    62:42     34
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                               14    0  1  13   30:105     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      16    6  2   8     71:61     20
5. Nadlice                       15    5  0  10   37:61     15
6. SHARKS Topoľčany   16    1  3  12    57:99       6
 
� PROGRAM – 24.1. o 20. h: TOHC Topoľčany – 
RUPAS Prievidza, 26.1. o 12.30 h: Žabokreky n/N. 
– RUPAS Prievidza, o 14. h: Nadlice – TPS Topoľča-
ny, o 15.30 h: WARRIORS Topoľčany – TOHC Topoľ-
čany, o 17. h: Zlatníky – Dolné Vestenice, 27.1. o 
17. h: WARRIORS Topoľčany – Zlatníky.     mp
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Vstup do stretnutia mali lepší domáci basketbalisti, ktorí sa poľahky dostali do vedenia 11:4. Do 

konca štvrtiny Bánovčania stačili upraviť na 20:16. V druhej štvrtine sa hostia dvakrát dotiahli na 

domácich 22:22 a 29:29, ale záver polčasu patril aj zásluhou dvoch úspešných trojkových pokusov 

Topoľčancom. Tretia štvrtina bola z pohľadu Bánoviec mizerná. Spod koša sa Bánovčania nedoká-

zali presadiť a z hry dali v tretej desaťminútovke len jeden kôš. V polovici poslednej štvrtiny domáci 

viedli už šestnásťbodovým rozdielom. Zásluhou Pavlendu, ktorý v poslednej štvrtine premenil šty-

ri trojkové pokusy, Bánovce stiahli na 62:55. Do konca už ostávalo len veľmi málo času a Topoľčany 

si už víťazstvo postrážili.

� BBK: F. Pavlenda 21, M. Bučko 14, M. Tragor 10, I. Kolačan 3, M. Uhrín 2 (D. Filo 4, A. Makiš 

3), tréner: I. Turčan. � ŠTVRTINY: 20:16, 19:17, 5:12, 14:19. � TH BBK: 20/6. � ROZHODOVA-

LI: Pavelka a Weiss – 50 divákov.         (mp, rt, tp)

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A
Strelecká impotencia tradičných strelcov sa 

podpísala v 8. kole pod tretiu prehru basketba-

listov Iskry Partizánske na palubovke bratislav-

ského STU. V stretnutí, ktoré sa pre Iskru hralo v 

netradičnom čase, v piatok od 20. h, Bratislav-

čania v 19. min viedli o 14 bodov 37:23. Iskra 

i napriek streleckému trápeniu dokázala v 33. 

min vyrovnať na 51:51. Záver stretnutia však 

nezvládla a STU si v boji o tri postupové prieč-

ky pripísalo dôležité víťazstvo 67:56. Stretnutie 

Domov Topoľčany – BBK Bánovce nad Bebra-

vou poznačila maródka v tíme hostí. Tí vyces-

tovali do Topoľčian len ôsmi, navyše s jedným 

pivotom. Napriek tomu bol zápas dlhé minú-

ty vyrovnaný. Topoľčanci si však nakoniec pri-

písali na konto víťazstvo 65:57, ktorým Bánov-

ce definitívne zbavili aj teoretickej šance na 

postup medzi najlepšiu druholigovú šestku. 

Zostávajúci výsledok 8. kola: B.S.C. Bratislava 

B – Štadión Trenčín 56:80 (30.39). 

TABUĽKA 

1. Štadion Trenčín  8 7 1 554:466 15

2. Iskra Partizánske 8 5 3 605:522 13

3. DOMOV Topoľčany 8 5 3 533:483 13

4. STU Bratislava   8 5 3 525:482 13

5. BBK Bánovce n/B. 8 2 6 461:507 10

6. B.S.C. Bratislava B 8 0 8 401:619 8

��Program 9. kola – 2.2.: BBK Bánovce n/B. 

– B.S.C. Bratislava B, Štadión Trenčín – Is-

kra Partizánske, DOMOV Topoľčany – STU 

Bratislava. 

STU BRATISLAVA – ISKRA PARTIZÁNSKE 67:56 (37:24) 
Hostia sa v úvode bodovo presadzovali hlavne cez Novotného a Terlandu mladšieho a v 5. min 

viedli 5:10. Domáci však preradili na vyšší rýchlostný stupeň, navyše hosťom prestalo padať do 

koša a vysokoškoláci v rozpätí dvoch minút otočili na 13:10 a úvodnú štvrtinu vyhrali 15:13. Druhá 

desaťminútovka vyznela pre Bratislačanov ešte výraznejšie. Hosťom nepomohli ani striedania a v 

19. min STU dosiahlo najvyššie vedenie v stretnutí – o 14 bodov 37:23. Po zmene strán prešli Par-

tizánčania z osobnej na zónovú obranu a pomaly začali z náskoku domácich ukrajovať. V 28. min 

po deväťbodovej šnúre sa Iskra dotiahla na rozdiel dvoch bodov – 44:42. Bratislavčania však kon-

trovali dvomi košmi a pred poslednou štvrtinou mali navrch o šesť bodov – 48:42 – a  poslednú 

desaťminútovku odštartovali trojkovým pokusom na 51:42. Hostia ale nezložili zbrane a v 33. min 

Zemba spoza trojkového oblúka vyrovnával na 51:51. V nasledujúcich minútach však Iskra kopila 

jednu chybu za druhou, čo domáci využili a odskočili na 64:51. Hostia odpovedali trojkou Horňana 

a vešačkou Novotného – 64:56 – ale domáci si už nenechali víťazstvo uchmatnúť. 

� ISKRA: Matúš Novotný 19, P Terlanda ml. 14, L. Varady 1, R. Zemba 10, Martin Sasko 1, (P. 

Horňan ml. 7, Michal Sasko 3, M. Špánik 1, M. Talár 0, Michal Trčo 0, P. Terlanda st. 0, Peter 

Utekal), tréner: R. Trčo. � ŠTVRTINY: 15:13, 22:11, 11:18, 19:14. � TH: 15/7. � ROZHODOVA-

LI: Kuzmiak a Parízek – 20 divákov.

DOMOV TOPOĽČANY – BBK BÁNOVCE N/B. 65:57 (39:33) 

Už v 3. min Gális z ľavého kruhu neuveriteľne vymietol ľavý vinkeľ, ale gól nebol uznaný pre posunu-

tú bránku. V 6. min sa zaskvel Polerecký, ktorý počas presilovky hostí kryl gólovky Rusnáka i Strapáka. 

Vzápätí Gális vyslal do úniku Košeckého, ktorý zasunul puk pomedzi Neumannove betóny. ,,Rýchlik“ 

Košecký bol pri chuti a v 11. min sa presadil aj v skrumáži pred bránkou hostí. V 15. min sa Majerčík po 

ľavej strane hossovsky predral cez obrancov hostí, položil si Neumanna na ľad a lahodne zavesil na 3:0. 

O tri minúty stačilo hosťom sedem sekúnd, aby využili hru v početnej výhode, keď Černý ťažil zo zakry-

tého výhľadu Polereckého. Dvanásť sekúnd pred koncom úvodnej tretiny hostia skórovali aj v oslabení 

Kadrabom. V 27. min hrali v početnej výhode domáci a Bosák dorazil puk za bránkovú čiaru po Malin-

kovej strele od modrej čiary. O minútu Rusnák v tutovke minul domácu bránku a o pár sekúnd ho v 

ďalšej stopercentnej šanci rozosmutnel bravúrny zákrok Polereckého. V 30. min Foltín zotrval na trest-

nej lavici len desať sekúnd, keď Kaikl zblízka zvyšoval na 5:2. Do konca druhej tretiny zostávalo dvanásť 

sekúnd a Švenda pohotovou dorážkou opäť zarmútil hostí. Tých naopak povzbudil v 39. sekunde po-

slednej tretiny šťastným gólom Kadraba. V 52. min sa presadila opäť druhá lajna hostí, keď Polereckého 

zblízka prekonal Strapák a o necelých 50 sekúnd spoza ľavého kruhu presne namieril Maťaš. Domáci 

brali oddychový čas, no v 57. min Jastrabík spomedzi kruhov švihom do pravého vinkľa vyrovnal. Do-

máci odpovedali o 46 sekúnd, keď Bosák prepasíroval puk za Neumannov chrbát. Následne mali hostia 

výhodu presilovky, navyše odvolali brankára, ale Goga z vlastného obranného pásma spečatil na 8:6.

� GÓLY: 7. Košecký (Gális), 11. Košecký (Goga, Malinka), 15. Majerčík (Gráčik), 27. Bosák (Malin-

ka, Ondruška), 30. Kaikl (Malinka), 40. Švenda (Gális), 58. Bosák (Kaikl, Goga), 59. Goga (Gál) – 

18. Černý (Kadraba, Rusnák), 20. Kadraba (Strapák), 41. Kadraba (Jonášek, Strapák), 52. Strapák 

(Kadraba, Jonášek), 53. Maťaš (Hudcovský, Michálek), 57. Jastrabík. �VYLÚČENÍ: 7:7 na 2 min.. 

� PRESILOVKY: 2:1. OSLABENIA: 1:1. STRELY NA BRÁNKU: 38:49 (15:13, 12:15, 11:21). � ROZ-

HODOVALI: Novák – Gegáň a Mĺkvy – 451 divákov. � ISKRA: J. Polerecký – I. Malinka, A. Horňák, 

B. Zelený, J. Gál, M. Krchňavý, J. Ondruška – M. Goga, I. Kaikl, P. Bosák – A. Gráčik, D. Košecký, 

T. Majerčík – R. Chlapovič, J. Švenda, V. Gális, tréner: M. Adamik. � HAMIKOVO: V. Neumann 

– Jastrabík, Černý, Ščepko, Jonášek, Maťaš,  Haršányi – Novák, Foltín, M. Michálek – Strapák, D. 

Rusnák, Kadraba –  Šípoš, Palkovič, Hudcovský, hrajúci tréner: M. Michálek.         mp

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

V 20. kole Iskra Partizánske hostila druhý celok 

súťaže Hamuliakovo. A konečný gólový účet 

8:6 len potvrdil, že sa stretli dva tímy s najú-

dernejšou ofenzívou. Po druhej tretine Isk-

ra viedla už 6:2, no hostia výborným finišom 

tri minúty pred koncom vyrovnali! Domácich 

hokejistov tento vývoj nezložil do kolien a v 

gólovej prestrelke mali posledné slovo Bosák 

s Gogom, ktorí strhli víťazstvo na stranu Iskry. 

V domácej bránke si opäť výdatne zachytal 

Jakub Polerecký, ktorý kryl 43 striel! Zostáva-

júce výsledky 20. kola: MIKRON Nové Zámky 

– HK Levice 1:8 (0:0, 1:4, 0:4). HK Brezno – 

MHK Dubnica n/V. 4:7 (2:1, 2:3, 0:3) – predo-

hraté. DYNAMAX Nitra – voľno. Predohráv-

ka 27. kola: MHK Dubnica n/V. – HK Brezno 

4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

TABUĽKA

1. DYNAMAX Nitra              17  13  2  0  2     88:55     43

2. Hamuliakovo                    19    9  2  1  7   105:75    32

3. MHK Dubnica n/V.           18  10  1  0  7     74:69     32

4. Iskra Partizánske           18   8  2  0  8    105:89     28

5. HK Brezno                       18   5  0  4   9     76:92     19

6. HK Levice                       18   5  0  4  9      75:94     19

7. MIKRON Nové Zámky     18   4  2  0 1 2    64:113   16

� PROGRAM 21. KOLA – 26.1. o 16.30 h: MIKRON 

Nové Zámky – DYNAMAX Nitra, o 17. h: MHK 

Dubnica n/V. – Iskra Partizánske, HK Levice – 

HK Brezno,  HAMIKOVO Hamuliakovo – voľno.   

ISKRA PARTIZÁNSKE – HAMULIAKOVO 8:6 (3:2, 3:0, 2:4)

Kladivári 

v Mojmírovciach ako doma
Po víťazstve na mikulášskom hokejbalovom 

turnaji, sa Kladivári z Partizánskeho predsta-

vili v Mojmírovciach aj na ešte kvalitnejšie 

obsadenom vianočnom turnaji. V ich drese 

sa objavili štyri nové tváre – skúsený obran-

ca Marek Ďuriš zo Skačian a trojica Topoľ-

čancov, obranca Michal Hano, útočník Juraj 

Paluš a brankár Michal Beniak. Kladivárov na 

úvod turnaja zahriali dve víťazstvá, 4:1 nad 

Komjaticami a 3:0 s Martinovou. Domáce 

Mojmírovce tak, ako na predchádzajúcom 

turnaji, kladivárov opäť potrápili. O tesnom 

víťazstve Partizánskeho v pomere 2:1 rozho-

dol minútu pred koncom stretnutia strelou 

do pravého vinkľa výborne hrajúci Balogh. 

V závere turnaja čakali Kladivárov dve naj-

obávanejšie družstvá turnaja. S Bratislav-

čanmi dokázali držať tempo a prvú tretinu 

vyhrali 2:0, no stretnutie nakoniec skončilo 

zmierlivou remízou 2:2. V poslednom stret-

nutí Partizánske narazilo na tím HC Nitra, 

tvorení hokejistami hrajúcimi medzinárod-

nú hokejovú ligu MOL za Nové Zámky, ktorí 

dovtedy rovnako prešli turnajom bez preh-

ry. Hneď od začiatku sa potvrdilo, že hokej-

bal a hokej sú dve rozličné hry. Kým Nitrania 

predvádzali agresívnu hru do tela, Kladivá-

ri sa zapisovali do streleckej listiny. Najskôr 

Nitranov zmrazil dvomi gólmi Balogh a ví-

ťazstvo 4:1 spečatili Hano s Jančekom. Po 

krátkom čase tak Kladivári v Mojmírovciach 

opäť triumfovali, navyše si znovu odniesli aj 

jedno individuálne ocenenie, keď za najlep-

šieho brankára bol vyhlásený Michal Beniak. 

,,Nakoľko máme problém s ihriskom, tur-

naje v Mojmírovcach boli pre nás dobrou 

prípravou. Mali sme možnosť konfrontá-

cie aj s družstvami z nitrianskej hokejba-

lovej ligy, čo je pre nás dobrá skúsenosť, 

keďže už v marci začíname v Nitre hrať 

jarnú časť súťaže,“ povedal kapitán Kladi-

várov Tomáš Janček. Družstvo Kladivári Par-

tizánske na turnaji reprezentovali: Michal 

Beniak – Juraj Paluš, Marek Vaňo, Tomáš 

Janček, Lukáš Hano, Matúš Pánis, Marek 

Ďuriš a Filip Balogh.       mp

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI
� 10. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Pieš-
ťany – pre chorobu hráčov domáceho druž-
stva odložené na 7.2.. HK Levice – HK 96 Seni-
ca 3:5 (2:1, 0:3, 1:1). HK Trnava – ŠHK HOBA 
Bratislava  14:4 (4:1, 6:1, 4:2).

TABUĽKA 
 7. ŠHK 37 Piešťany              9  7  2  0   38:20    16 
 8. HK Trnava                       10  6 1  3   57:33    13
 9. HK 96 Senica                  10  5  0  5   40:36    10
10. Iskra Partizánske            9  4  1  4   26:26     9
11. ŠHK HOBA Bratislava    10  3  0  7   35:53     6
12. HK Levice                       10  2  0  8   27:55    4 

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI
��10. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Pieš-
ťany – pre chorobu hráčov domáceho druž-
stva odložené na 7.2.. HK Levice – HK 96 Seni-
ca 4:4 (3:1, 1:1, 0:2). HK Trnava – ŠHK HOBA 
Bratislava 10:2 (3:0, 2:1, 5:1).

TABUĽKA 
 7. ŠHK 37 Piešťany             9  9  0  0    56:24   18 
 8. Iskra Partizánske           9  7  1  1    68:28   15
 9. HK Trnava                      10  4  0  6    55:50    8
10. HK Levice                      10  3  2  5    62:70   8
11. HK 96 Senica                10  3  1  6    41:61    7
12. ŠHK HOBA Bratislava   10  1  0  9    32:81    2

TURNAJ – 4. ROČNÍK  
Turnaj v minihokeji v Ružinove. Konečné pora-
die: 1. HOBA Bratislava, 2. Ružinov Bratislava, 3. 
Iskra Partizánske, 4. Skalica.

��Výsledky a góly Iskry: Skalica – Iskra Parti-
zánske 6:9, L. Chreno 4, M. Herceg 2, P. Mavrák, 
M. Julínek, T. Dobošová. HOBA Bratislava – Is-
kra Partizánske 14:0. Ružinov Bratislava – Is-
kra Partizánske 14:10, K. Grežďo 3, L. Chreno 
2, T. Dobošová 2, M. Julínek, J. Mikula, P. Mavrák. 
ISKRA: M. Herda, R. Beniak – Š. Gešwandtner, 
P. Mavrák, M. Herceg, L. Chreno, R. Lettrich, 
M. Julínek, M. Janček, M. Fürbach, L. Klačan-
ský, J. Mikula, T. Dobošová, Š. Klimant, A. Kli-
mantová, D. Reisel, H. Kasalová, N. Jakubo-
vá, K. Grežďo, K. Kročilová, tréner: Igor Va-
lach, vedúci družstva: J. Herceg.  (mp, jh)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

Na úvodný gól Kankulovej – 1:0 – odpovedali hostky tromi presnými 

zásahmi a Hradec v 4. min prekvapivo viedol 1:3. Následne sa presadila 

znovu Kankulová a po krásnej akcii Janšáková z krídla vyrovnala na 3:3. 

O dve minúty Zbožínková naklonila misky váh na stranu hostiek. Prišla 

však štvorgólová šnúra Danlogu, na konci ktorej v 11. min Kankulová z 

pivota otáčala na 7:4. V 13. min sa Hradec dotiahol na rozdiel gólu – 7:6 

– následne Lavická chytila sedmičku Kubáňovej a na druhej strane si rov-

nako počínala Škvareninová pri pokutovom hode Zbožínkovej. No i tak 

Danlog v v 18. min odskočil na 9:6, keď Michnová vytiahla svoj smrtonos-

ný podstrel. Uspávací herný proces hostiek však žal úspech a v poslednej 

minúte Horečková zrovnala skóre na 11:11. Päť sekúnd pred prvým klak-

sónom Michnová opäť vyslala z pravačky delovku a Danlog odchádzal 

do šatní s jednogólovým vedením 12:11. V úvodnej desaťminútovke 

druhého dejstva Súlovská gumovala hostky a po Kertészovej zakonče-

ní rýchlej akcie mal Danlog v 41. min navrch o šesť gólov 18:12. A  v 45. 

min po Michnovej strele domáce odskočili už na rozdiel desiatich gólov 

24:14. Zostávajúce minúty domáce pokračovali vo zveľaďovaní svojho 

náskoku doslova v exhibičnom duchu aj zásluhou parádnych gólov mla-

dučkej Kubáňovej. A päť sekúnd pred koncom stretnutia Šáteková uza-

vrela na konečných 37:22.   

� HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – P. Legeňová 1, L. 

Kubáňová 5, K. Kankulová 3, Z. Janšáková 6/2, A. Šáteková 6, K. 

Michnová 6, E. Hodošková, A. Kertészová 5/1, E. Minarčíková 3, E. 

Bettáková 3, tréner: T. Hlavatý. � TJ HÁZENÁ: Lavická, Davidová – 

Stará, Horečková 2, Kohoutová 4, Matoušková 4, Eliášová 4, Zbožín-

ková 7, Desjardins, Maryšková 1, Zahradníková, tréner: K. Petrža-

la. � POK. HODY: 4/3 – 3/0. � VYLÚČENÉ: 1 – 1. � ROZHODOVALI: 

Mandák a Rudinský – 310 divákov. � PRIEBEH: 1:0, 1:3, 3:3, 3:4, 7:4, 

7:6, 9:6, 10:7, 11:8, 11:11, (12:11), 13:11, 13:12, 18:12, 19:13, 20:14, 

24:14, 24:16, 27:16, 30:17, 34:19, 36:21, 37:22.          mp

Spoločná slovensko-česká interliga v hádzanej žien pokračova-

la ,,anglickým týždňom“, keď boli na programe úvodné dve kolá 

odvetnej časti. Hádzanárky HK Slávia DANLOG Partizánske privítali 

na domácej palubovke opäť český tím TJ Házená Jindřichův Hradec. 

Po prvopolčasovom trápení (12:11), kedy sa slávistky prispôsobovali 

vláčnej hre súpera, nastal v druhej tridsaťminútovke obrat. Partizánčanky s pribúda-

júcimi minútami čoraz viac rozoberali svojho súpera, až ho vyprevadili s pätnásťgó-

lovou nádielkou 37:22. V 11. min si zranila ruku domáca pivotka Katarína Kankulová, 

ktorá dovtedy vsietila tri góly, a do hry už nezasiahla. V drese Danlogu však dosta-

li príležitosť aj mladé nádeje, z ktorých sa predovšetkým zaskvela päťgólová Libuša 

Kubáňová. Na víkend naplánovaný zápas 15. kola s Nitrou však Partizánčanky budú 

dohrávať v stredu 23. januára. Zostávajúce výsledky 14. kola: Olomouc – Zlín 28:20 

(14:15). Michalovce – UDHK Nitra 47:17 (19:7). Most – Slavia Praha 29:22 (15:12). 

Veselí nad Moravou – Písek 29:25 (12:13). ŠKP Senec – Šaľa 29:27 (15:12). Poruba 

– voľno. Výsledky 15. kola: Písek – Olomouc 23:24 (10:13). Šaľa – Poruba 29:28 

(16:13). Zlín – Michalovce 26:34 (14:17). Most – Jindřichův Hradec 31:8 (14:5). 

Slavia Praha – ŠKP Senec 39:30 (20:15). UDHK Nitra – HK DANLOG Partizánske 

– odložené na 23.1. o 18.30 h.. Veselí nad Moravou – voľno. 

TABUĽKA 
1. Most                       14 13 0 1 398:315 26
2. Michalovce           14 11 1 2 468:326 23
3. Veselí n/M.          13 10 1 2 357:296 21
4. Poruba                  13 10 0 3 427:337 20
5. Šaľa                       14 9 0 5 431:356 18
6. DANLOG Partizánske 13 8 0 5 353:339 16
7. Slavia Praha       14 9 0 5 423:371 18
8. Senec                   14 5 0 9 344:384 10
9. Olomouc                14 4 0 10 339:388 8
10. Zlín                       14 3 0 11 351:423 6
11. Jindřichův Hradec 14 3 0 11 284:409 6
12. Písek                      14 2 0 12 331:429 4
13. UDHK Nitra-Sereď 13 1 0 12 315:448 2

� PROGRAM 16. KOLA – 26.1. o 17. h: Most – 
UDHK Nitra, o 17.30 h: Olomouc – Veselí nad 
Moravou, Michalovce – Písek, o 18. h: HK DAN-
LOG Partizánske – Zlín, Poruba – Slavia Praha, 
ŠKP Senec – Jindřichův Hradec, Šaľa – voľno. 

HK DANLOG PARTIZÁNSKE – JINDŘICHŮV HRADEC 37:22 (12:11)

Zimný štadión v Partizánskom bude v dňoch 30. januára až 1. 

februára dejiskom 2. ročníka medzinárodného hokejového tur-

naja žiakov International Cup Partizánske  vo vekovej kategórii 

U11. Usporiadatelia aj tentoraz ponúkajú konfrontáciu družstiev 

zo štyroch hokejových krajín. Okrem domáceho usporiadateľa 

HK Iskra Partizánske sa na turnaji predstavia aj popredné sloven-

ské tímy Dukla Trenčín, HKM Zvolen a Poprad, český zástupca 

Opava a veľkým lákadlom určite budú aj predstavitelia ruskej 

hokejovej školy v zastúpení St. Petersburg a taktiež bieloruské 

kluby Šachťor Soligorsk a Dinamo Minsk. Kolotoč stretnutí otvo-

rí v stredu 30. januára o 7.30 h duel Iskry Partizánske s bielorus-

kým Soligorskom, turnaj vyvrcholí v piatok 1. februára o 14.15 h 

finálovým stretnutím.

� Program turnaja – streda 30.1. o 7.30 h Iskra Partizánske – Soli-

gorsk, o 9. h Poprad – Minsk, o 10.30 h Petersburg – Trenčín, o 12. h 

Opava – Zvolen, o 13.30 h Soligorsk – Trenčín, o 15. h Poprad – Zvo-

len, o 16.30 h Iskra Partizánske – Petersburg, o 18. h Minsk – Opava, 

štvrtok 31.1. o 7.30 h Petersburg – Soligorsk, o 9. h Opava – Poprad, 

o 10.30 h Trenčín – Iskra Partizánske, o 12. h Zvolen – Minsk, piatok 

1.2. o 9. h o 7. miesto, o 10.45 h o 5. miesto, o 12.30 h o 3. miesto, o 

14.15 h finále, o 16. h ukončenie turnaja a odovzdanie cien.    mp

V Partizánskom tímy zo štyroch krajín

Behúl v reprezentácii
Slovenská hokejbalová reprezentácia má pred sebou ďalšiu výzvu. V závere januára sa národný výber vyberie do 

českej Plzne, kde sa každoročne odohráva jedno z najprestížnejších zimných podujatí. Tento rok sa turnaj bude 

niesť pod názvom Pilsen Challenge. Tréner slovenskej hokejbalovej reprezentácie Jozef Ďuris nominoval na poduja-

tie dvadsaťtričlenný káder hráčov. Slovenský dres po druhýkrát oblečie aj 27-ročný Partizánčan Miroslav Behúl (na 

foto), ktorý je kapitánom a lídrom extraligového ŠHBK Ružinov Bratislava.      mp

Dvojkolky na Autoslide znovu ovládol Stano Korytár
Súboje koleso na koleso, všadeprítomný adrenalín, chuť víťaziť a krásne ženy. Presne taký bol aj jubilejný 10. 
ročník motoristickej šou Autoslide, ktorou sa v Castrol aréne plochej dráhy v Žarnovici tradične otvorila slo-
venská motošportová sezóna 2013. Primrznutá trať umožnila použitie hrotových pneumatík, takže tridsať-
jeden jazdcov zo štyroch krajín – Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska – malo o zábavu postarané. Svojím 
jazdeckým umením sa postarali o vynikajúcu atmosféru, čo ocenili aj plné tribúny, na ktorých sa tiesnilo viac 
ako osemtisíc priaznivcov. 
V divízii dvojkoliek 4x2 naplnil úlohu papierového favorita obhajca prvenstva Stanislav Korytár (na foto) zo 
Šimonovian. Na svojom žltom pole s požičaným motorom od Františka Mišenku si výborne viedol už v roz-
jazdách, keď všetky tri vyhral. A nemohol tak chýbať v šesťčlennom finále, kam postúpil aj európsky šampión 
v rally Čech Roman Castoral na Opli Astra. Do finále sa však nepodarilo prebojovať skúsenému Miroslavo-
vi Pospíchalovi z Chynorian na svojom VW Golf, víťazovi Autoslide 2010 v kategórii áut s pohonom oboch 
náprav a ani Davidovi Cifríkovi zo Šimonovian, ktorého golf rovnako neposlúchal podľa predstáv. Vo finále 
Korytár, ktorý štartoval z vnútorného okraja, hneď v úvode odrazil útok Jozefa Machoviča (VW Golf) a v jeho 
tesnom závese krúžil až do cieľa. V poslednej zákrute sa Machovič ešte pokúsil o útok a hoci prišiel do ľah-
kého kontaktu s Korytárom, ten si víťazstvo nenechal vziať a systémom štart–cieľ obhájil vlaňajší triumf. Tretí 
s veľkým odstupom skončil Karol Šedivý (Seat Ibiza) zo Skýcova. ,,Zišla sa naozaj silná konkurencia, pre-
to som si netrúfal hneď od začiatku tvrdiť, že obhájim minuloročné prvenstvo. Po prvom meranom 
tréningu som však začal veriť, žeby som mohol zabojovať o prvenstvo. Auto fungovalo po celý čas 
super. Vo finále som však hlavne v zákrutách išiel na pol plynu, aby som šetril spojku, s ktorou som 

začínal mať problémy. Som maximálne spokojný, 
že som opäť zvíťazil,“ neskrýval radosť 36-ročný Sta-
nislav Korytár.
Zaujímavé finále priniesla aj divízia 4x4 plechových 
štvorkoliek. V súboji hneď v prvej zákrute prišiel ob-
hajca prvenstva Jozef Zimerman (Mitsubishi Evo) z 
Horných Hámrov o zadnú pravú pneumatiku, ktorú 
mu prerezali hroty audi českého pretekára Ľuboša 
Kužela. Skúsený Zimerman tak od prvej zákruty išiel 
len na troch pneumatikách. Predviedol jazdu hodnú 
majstra volantu a zaknihoval si v poradí šieste víťaz-
stvo, čo je v histórii Autoslide najviac. Druhý v poradí 
uvidel cieľovú šachovnicu Ľuboš Greguška (Mitsubis-
hi Evo) z Horoviec a tretí skončil Ľuboš Kužel.       mp

Druhá najvyššia florbalová liga žien sa tento-

raz presunula do Partizánskeho, kde v Mest-

skej športovej hale pokračovala štvrtým tur-

najom. Nováčik súťaže FBK Harvard Šípok 

Partizánske nastúpil na svojej palubovke vo 

svojom prvom dueli proti zatiaľ neporaze-

nému celku z hlavného mesta bez rešpektu. 

Partizánčanky od úvodu zatlačili svoje súper-

ky a po nedorozumení v obrane hostiek sa 

ujali vedenia gólom Hatalovej. Hráčky Har-

vardu, hoci ukázali veľkú chuť na zisk dvoch 

bodov, sa trápili v koncovke a viac neskóro-

vali. Naopak, Bratislavčanky vyťažili z minima 

maximum a po víťazstve 3:1 predĺžili svoju 

neporaziteľnosť. Aj v druhom stretnutí proti 

Malackám začali Partizánčanky cestu za bo-

dovým ziskom veľmi dobre, keď už v 2. min 

sa do streleckej listiny zapísala opäť Hatalová. 

Od tohto momentu však bola hra jasne v ré-

žií hostiek, posilnených o hráčky z extraligo-

vej Stupavy. Bojovný výkon Partizánskemu 

body nepriniesol, keďže domáce hráčky opäť 

zlyhali v koncovke a prehrali 3:10.

� 4. DVOJKOLO: ŠK LIDO Women Bratisla-

va – FBK Harvard Partizánske 3:1 (1:1, 1:0, 

1:0), góly: Kvaková 2, Kucejová – Hatalová. 

HARVARD: J. Žižková – V. Ivanková, P. Vállo-

vá, L. Ďuríčková, D. Súkeníková, M. Kurucá-

rová – A. Drábeková, A. Klapková, L. Guštáro-

vá, I. Hatalová, K. Hrivnáková – S. Tomová, K. 

Centárová, M. Vavrincová, tréner: Marek Ďu-

riš. FBK Harvard Partizánske – 1. SC Malac-

ky 3:10 (1:2, 1:5, 1:3), góly: Hatalová, Hriv-

ňáková, Sukeníková – Páleníková 2, Vaseková 

2, Sláčiková 2, Šefčíková, Baštiová, Kaderová, 

Rebrová. HARVARD: P. Hačková – V. Ivanková, 

P. Vállová, L. Ďuríčková, D. Súkeníková, M. Ku-

rucárová – A. Drábeková, A. Klapková, L. Guš-

tárová, I. Hatalová, K. Hrivnáková – S. Tomo-

vá, K. Centárová, M. Vavrincová, tréner: Marek 

Ďuriš. Quick Sport Banská Bystrica – NTS 

FK-ZŠ Nemšová B 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). LIDO 

Women Bratislava – Quick Sport Banská 

Bystrica 8:2 (3:1, 2:1, 3:0). 1. SC Malacky – 

ŠK Rebels 91 Topoľčany 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). 

ŠK Rebels 91 Topoľčany – NTS FK-ZŠ Ne-

mšová B 8:8.

TABUĽKA

1. ŠK 91 Rebels Topoľčany          11    7   2   2     52:37   16

2. NTS–ZŠ Nemšová B                 9     6   1   2     71:42    13

3. ŠK Lido Women Bratislava       6      6   0   0    36:16    12

4. 1.SC Malacky                           10    5   0   5     55:65    10

5. FbK  Kysucké Nové Mesto        6   3   1   2     35:24     7

6. Quick Sport Banská Bystrica     6    1   1   4     19:24     3 

7. ŠK 1. FBC Trenčín                    7 1   0   6      31:45    2

8. FBK Harvard Partizánske       9    0   1   8      18:64    1

  mp

� 3. KOLO (turnaj v Martine): Gymnázium Parti-

zánske – M-Šport Trenčín C 6:2  (sety 12:4), ako 

hrali: P. Holák – Kalin 21:17, 21:17, M. Bánovský – 

Obert 12:21, 18:21, M. Štetiar – Čuntala 8:21, 8:21, 

N. Horváthová – Matejková 21:4, 21:5, T. Kútny-

P. Holák – Kalin-Čuntala 21:18, 21:16, M. Bánov-

ský-M. Hlavačka – Obert-Dužek 21:18, 21:19, N. 

Horváthová-S. Hlavačková – Matejková-Dužeko-

vá 21:9, 21:13, T. Kútny-S. Hlavačková – Hromník-

Dužeková 21:6, 21:7. Gymnázium Partizánske 

– M-Šport Trenčín D 5:3 (10:7), ako hrali: P. Holák 

– Lipovský 21:13, 18:21, 21:11, M. Bánovský – Wild 

10:21, 14:21, M. Štetiar – Vodička ml. 12:21, N. Hor-

váthová – Kraus 21:15, 21:9, P. Holák-T. Kútny – Li-

povský-Hnilica 21:9, 21:13, M. Hlavačka-M. Štetiar 

Wild-Vodička ml. 19:21, 20:22, S. Hlavačková-N. 

Horváthová – Kraus-Porubänová 21:8, 21:11, T. 

Kútny-S. Hlavačková – Hnilica-Porubänová 21:12, 

21:16. Kyklop BC Martin B – M-Šport Trenčín C 

2:6 (5:13). Kyklop BC Martin B – M-Šport Trenčín 

D 5:3 (11:9). (Turnaj v Ilave): Sokol Ilava – CEVA 

Trenčín E 8:0 (16:1). Sokol Ilava – BK MI Trenčín 

C 7:1 (14:4). Sokol Ilava B – CEVA Trenčín E 5:3 

(12:8). Sokol Ilava B – BK MI Trenčín C 5:3 (10:7).

TABUĽKA ZČ

1. Gymnázium Partizánske     7   7  0   0    46:10    14

2. M-Šport Trenčín C                 7   5  1   1    37:19    11

3. Sokol Ilava                             7   5  0   2   43:13    10

4. Kyklop BC Martin B               7   3  1   3    25:31      7

5. BK MI Trenčín C                    7   1  3   3    22:34     5

6. Sokol Ilava B                          7   2  0   5   14:42     4

7. CEVA Trenčín E                    7   1  1   5    18:38    3

8. M-Šport Trenčín D                 7   1  0   6    19:37    2

 (mp, mh) 

Partizánčania do nadstavby bez prehry 
IV. BEDMINTONOVÁ LIGA DRUŽSTIEV – SKUPINA SEVER

Bedmintonisti BK ŠŠK Gymnázium Partizánske ukončili základnú súťaž dvomi víťazstvami v 3. kole na turnaji v 
Martine. S ,,céčkom“ M-Šport Trenčín vyhrali 6:2, kým s D-družstvom trenčianskeho M-Šport si poradili v pome-
re 5:3. Partizánčania bez straty bodu vyhrali skupinu Sever a spolu s druhým M-Šport Trenčín C a tretím Soko-
lom Ilava postúpili do prelínacej časti o konečné umiestnenie na 1. až  9. miesto. V boji o dve postupové miesta 
do III. ligy im spoločnosť budú robiť aj ďalšie postupujúce družstvá – z bratislavskej skupiny Koliba Bratislava B, 
Filozof Bratislava C a Filozof Bratislava E a zo skupiny Juh OŠK Dolný Ohaj, A-team Nové Zámky a MBK PE Ma-
linovo. Gymnázium Partizánske na poslednom turnaji základnej časti nastúpilo v zostave: Pavol Holák, Marián 
Bánovský, Matúš Štetiar, Milan Hlavačka, Tomáš Kútny, Naďa Horváthová a Sylvia Hlavačková. 

I. FLORBALOVÁ LIGA 
ŽIEN 


