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Právo 
na vodu
Bol návrh nového ústavného zákona o vode 
hrou na slovíčka? Aký majú názor na ochranu 
nášho prírodného bohatstva kompetentní?

Nedávno ma pobavilo tvr-
denie, že pondelok je trestom 

za to, čo sme robili cez víkend. Že 
je na tom možno kúsok pravdy? Poznáte aj 
vy takzvané „modré pondelky“? Po pôvode 
tohto frazeologizmu pátral aj Jazykoved-
ný ústav Ľudovíta Štúra a vraj pochádza z 
nemčiny. Tovariši v stredovekom Nemecku 
údajne nemuseli v pondelok pracovať u 
svojho majstra. Ďalšie vysvetlenie hovorí, 
že sa ním označoval fašiangový pondelok, 
kedy sa oltáre počas pôstu zakrývali modrou 
látkou. Alebo v pondelok musela vlna, ktorá 
sa farbila namodro, visieť dvadsaťštyri hodín 
na vzduchu. Až neskôr sa týmto slovným 
spojením začal označovať deň, počas ktorého 
sa po prehýrenej nedeli nepracovalo. Všetko 
sú to však len dohady, ktoré nie sú oficiálne 
potvrdené. U nás sa zaužívalo označenie, že 
modrý pondelok je dňom nízkeho pracov-
ného výkonu alebo dňom nechuti k práci. Či 
vám to ako výhovorka u vašich nadriadených 
prejde, nikto nezaručuje. Potešujúcou sprá-
vou je aspoň to, že najdeprimujúcejší modrý 
pondelok, ktorý podľa psychológov pripadá 
na tretí januárový, máme už za sebou. My 
sa však v práci modrým pondelkom snažíme 
dávať červenú. Vďaka tomu každý týždeň už 
od pondelku nájdete čerstvé výtlačky našich 
novín na pultoch novinových stánkov. O tom, 
že pondelky sú u nás viac pestré ako modré, 
svedčí i to, že sa opäť spúšťa 
kolotoč tvorby nových 
článkov, aby sme vám 
mali čo priniesť do 
nasledujúceho čísla.
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Hokej 
ťa naučí viac...
Paula Cagáňová, žiačka ZŠ R. Kaufmana v 
Partizánskom to dotiahla so svojím obľúbe-
ným „nedievčenským“ športom až k bronzovej 
medaile!
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ACH, TIE 
PONDELKY

(150067)

Minulý týždeň otriasla verejnosťou 
neslávna správa spojená s mestom 
Partizánske. Práve tu, v hypermarkete 
britského maloobchodného reťazca 
Tesco, inšpektori Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy (ŠVPS) urobili 
poriadok. Hnilá zelenina a plesnivé 
ovocie - na tieto nedostatky upozor-
nili už počas prvej kontroly v júni 
minulého roka. Tesco v Partizánskom 
si „preklepli“ aj o mesiac neskôr. I n -
š p e k c i a  o d h a l i l a  p r e d a j  s i e d m i c h  
d r u h o v  p o t r a v í n  p o  u p l y n u t í  
d o b y  m i n i m á l n e j  t r v a n l i v o s -
t i .  T e s c o  s a  v š a k  a n i  p o  d v o c h  
k o n t r o l á c h  n e p o l e p š i l o ,  a  p r e t o  
v  n o v e m b r i  2 0 1 4  n a p a r i l a  Š V P S  
reťazcu za opakovaný predaj 
potravín po záruke a zdravotne 
nevyhovujúce ovocie a zeleninu 
m i l i ó n o v ú  p o k u t u .  
MVDr. Milan Šima, riaditeľ Regio-
nálnej veterinárnej a potravinovej 
správy Prievidza, pod ktorú spadá 

územný obvod okresov Prievidza 
a Partizánske, redakciu informoval, 
že išlo o systém kontrol, známy ako 
potravinová kobra. Podieľajú sa 
na nej dvaja štátni inšpektori z ústre-
dia ŠVPS a jeden regionálny štátny 
kontrolór veterinárnej a potravinovej 
správy pre daný obvod. Na podob-
nom princípe funguje napríklad 
aj sociálna kobra, ktorá odhaľuje 
nelegálnu prácu.
Voči vysokej pokute sa reťazec rozho-
dol odvolať. Ako uviedla manažérka 
komunikácie Tesco Stores SR Zuzana 
Lošáková pre portál Aktuality.sk: 
„Otázka miliónovej pokuty pre náš 
obchod v Partizánskom je v ďalšom 
konaní a vec nie je právoplat-
ne skončená, preto považujeme 
za správne celý proces bližšie ne-
komentovať.“ Danú kauzu vnímajú 
citlivo tí, ktorých sa najviac dotýka. 
Patria k nim však nielen predajcovia 
a kontrolné orgány, ale najmä spot-

rebitelia. Preto sme vyrazili do ulíc 
Partizánskeho a opýtali sme sa obča-
nov mesta na ich názor a skúsenosti 
s obchodným domom Tesco.

Mária Rystvejová 
„Ja som už dvakrát 
nakúpila mäso, ktoré 
bolo pokazené, asi 
bolo prebaľované... 
A tak do Tesca necho-

dím aj z princípu, že proste nemie-
nim platiť za niečo, čo nie je dobré. 
A celkovo, potraviny kupujem také, 
ktorých výrobcu poznám, aj keď tie 
slovenské sú o niečo drahšie.“
 

Peter Čižlák
„Ja som podnikal 
v malom a stále som 
mal kontroly. Takže 
častejšie kontroly 
by som im dal. Mám 

kamaráta, ktorý robil vo viacerých ob-

chodných reťazcoch a viem ako sa to 
tam robí. A moja skúsenosť bola taká, 
že som našiel potraviny po záruke, 
ale keď som to ohlásil, v momente to 
všetko stiahli preč z predaja. Majú aj 
dobré, aj zlé výrobky, netreba všetko 
hádzať do jedného vreca.“

Andrea Adamcová
„Ťažko sa k tomu vyjad-
riť. Či je to vysoká alebo 
nízka pokuta, boli tam 
opakované upozornenia 
a príslušný orgán má 
na to právo.“

Martin Bošanský
„Podľa mňa Tesco asi 
o chvíľu skrachuje, 
lebo odkedy existuje 
viacero reťazcov, cho-
dí tam menej ľudí. No 

a táto kauza im asi moc nepomôže.“
 Pripravili: ma, dl

TESCO v Partizánskom  

NA TABULI HANBY!

Foto: mm
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 Mestská polícia v Partizánskom 
 od 14. do 20. januára 2015

HASIČI V AKCII

Zdvihnutý varovný prst
Zanedbanie preventívnych kontrol a údržby komína sa nevypláca. 
Presvedčili sa o tom aj obyvatelia rodinného domu v Oslanoch. 
Hasiči z Partizánskeho boli k požiaru komína privolaní 13. januára po 
17. hodine. Vyletujúce horiace sadze uhasili pomocou vysokotlako-
vého prúdu. Všetky ostatné zásahy HaZZ v Partizánskom sa už týkali 
nehôd osobných motorových vozidiel. Za Hradišťom došlo k havárii 
15. januára ráno pred 6. hodinou. Posádke s dvoma ľahšie zranenými 
osobami pomáhali v spolupráci s bánovskými hasičmi. Hodinu na to 
zasahovali na Horskej ulici v Partizánskom, kde vodička po šmyku 
vybehla s vozidlom na chodník. Pri nehode sa nezranila, z auta vytie-
kol benzín a olej, ktoré hasiči zlikvidovali perlitom. Na ceste medzi 
Turčiankami a Krásnom zasahovali 16. januára dopoludnia. Vozidlo 
sa pri nehode prevrátilo na strechu, zranenie utrpela jedna osoba, 
ktorú odovzdali do starostlivosti záchranárov. Hasičom práca skon-
čila po protipožiarnych opatreniach a vyčistení vozovky. Rovnakú 
úlohu mali aj po nehode v Šimonovanoch 17. januára o 21.22 hodine. 
Pri čelnom náraze vozidla do stromu boli zranení dvaja ľudia, ktorým 
poskytli prvú pomoc do príchodu záchranky. Horiace osobné vozidlo 
v Bošanoch hasili vysokotlakovým prúdom 19. januára pred 14. hodi-
nou, ďalší deň o 7.32 hodine zasahovali pri dopravnej nehode medzi 
Livinou a Nadlicami. Aj táto havária si vyžiadala dvoch zranených, 
ďalší dvaja účastníci vyviazli so zdravou kožou. Kvôli nehode bola 
cesta uzatvorená približne pol hodiny.  Zdroj: HaZZ

Právo na vodu 
alebo hra so slovíčkami 
Ešte koncom októbra minulého roka 102 poslancov NR SR schválilo nový ústavný 
zákon o vode. Predchádzali mu búrlivé diskusie v parlamente ako aj v 
časti zainteresovanej verejnosti. Od decembra 2014 tento zákon nado-
budol účinnosť a zdá sa, že už je po búrke.
Polemiky sa týkali podozrení, 
že rezort ministerstva životné-
ho prostredia pripravuje akúsi 
„tichú privatizáciu“ sloven-
ských vodných zdrojov. Jasnou 
časťou navrhovaného zákona, 
na ktorej sa poslanci zhodli, 
bolo, že: „Preprava vody 
odobratej z vodných útvarov 
nachádzajúcich sa na území 
SR cez hranice SR dopravnými 
prostriedkami alebo potrubím 
sa zakazuje.“ Nespokojnosť 
však nastala napríklad v 
súvislosti so zadefinovaním 
výnimky, na ktorú sa zákon 
nebude vzťahovať. Pre laikov 
sú právnické formulácie málo 
zrozumiteľné. Napriek tomu, 
porovnajte rozdiel v navrho-
vanej a výslednej formulácii 
zákona. Pôvodný návrh z dielne 
ministerstva znel: „Zákaz sa 
nevzťahuje na pitnú vodu a 
prírodnú minerálnu vodu bale-
nú do spotrebiteľských obalov 
na území SR a poskytnutie 
humanitárnej pomoci a pomo-
ci v núdzových stavoch.“ Teraz 
si pozorne prečítajte upravené 
schválené znenie a skúste nájsť 
logický rozdiel. „Zákaz sa 
nevzťahuje na vodu na 
osobnú spotrebu, pitnú 
vodu balenú do spotrebi-
teľských obalov na území 
SR a minerálnu vodu ba-
lenú do spotrebiteľských 
obalov na území SR a na 
poskytnutie humanitárnej 
pomoci a pomoci v núdzo-
vých stavoch." Doplnenie 
a spresnenie návrhu zákona 
uspokojilo opozičných poslan-
cov, ktorí napokon zahlasovali 
za jeho novelizáciu. Peripetie s 
návrhom však pripomenuli, aká 
dôležitá môže byť vo vete naprí-
klad čiarka. Je to skoro ako v 
13. storočí, keď o hlavu prišla 
manželka Bela IV., lebo v liste 
napísali: „Omilostiť nemožno, 
popraviť.“ Namiesto: „Omilos-
tiť, nemožno popraviť.“ 

900 miliónov ľudí  
bez čistej vody
Z ekonomického hľadiska patrí 
každá ľahko dostupná surovina 
k tzv. voľným statkom. Keď je 
však niečoho málo a naviac je to 
potrebné, stáva sa voľný statok 
statkom vzácnym. Načo tá 
teória? Skúste teraz zadefinovať 
vodu... Naši prastarí rodičia si 
zrejme nevedia predstaviť, že 
by si na bežné pitie kupovali 
vodu vo fľaši. Kedysi dávno 
stačila domáca studňa. Dnes 
vodárenské spoločnosti pod 
heslom „Pite zdravú vodu, nápoj 
z vodovodu“ robia osvetu bežnej 
kuchynskej vode. Kvalita vody 
a najmä prístup k pitnej vode 
sa evidentne začína kompli-
kovať. A k o  r e d a k c i i  p o t v r -
dil SHMÚ, napríklad zo 
stopových prvkov, ktorých 
zvýšené obsahy môžu mať 
karcinogénne a mutagénne 
účinky, nespĺňali požia-
d a v k y  N a r i a d e n i a  v l á d y  
č. 496/2010 Z. z. koncen -
trácie arzénu lokalizované 
najčastejšie v Pohroní 

(okolie Žiaru nad Hronom 
a  L e v í c ) ,  v  p o v o d í  N i t r y  v  
blízkosti Prievidze a na 
východe Slovenska v okolí 
Rožňavy. Valné zhromaždenie 
OSN 28. októbra 2010 vyhlásilo 
prístup k vode za základné ľud-
ské právo. Zároveň vyzvalo člen-
ské štáty, aby poskytli financie a 
technológie, ktoré umožnia chu-
dobnejším krajinám zabezpečiť 
prístup k pitnej vode a hygiene. 
Za všetky argumenty svedčí 
štúdia, podľa ktorej približne 
1,5 milióna detí na svete vo veku 
pod 5 rokov umiera každoroč-
ne na choroby, ktoré súvisia s 
nedostatkom vody a hygieny. V 
podmienkach SR sa potrebné 
hygienické minimum vody bez 
negatívneho vplyvu na zdravie 
a hygienu človeka pohybuje 
okolo 70 - 80 litrov na osobu za 
deň. Vieme si však predstaviť, 
že s rastúcou vzácnosťou tejto 
suroviny bude raz spotreba vody 
regulovaná inak, ako je tomu 
dnes?

Pozor  
na vyjadrenia!
Problém prístupu k pitnej vode 
je žeravou témou diskusií o 
globálnom rozvoji a ľudských 
právach. V októbri minulého 
roku začalo šetrenie OSN v 
americkom meste Detroit. 
Úrady mesta tu totiž zatvárajú 
prívod vody pre tých, ktorí viac 
ako 60 dní po sebe nezaplatili 
za ňu účet, majú dlh vyšší ako 
150 dolárov a neuzavreli doho-
du o úhrade. 
Ako to teda je s prístupom k 
vode? Ktokoľvek má mať k vode 
prístup v akomkoľvek množstve 
a za akýchkoľvek podmienok? 
Veľmi negatívny ohlas zazna-
menalo vyjadrenie k problému 
práva na vodu z úst bývalého 
šéfa Nestlé Petra Brabeckera. 
Ten musel dovysvetľovať to, čo 
uviedol, keďže sa vraj naňho 
začali sypať výhražné listy a 
vyvíjať mediálny tlak. Podľa 
n e h o  e x i s t u j ú  o  p r o b l e m a -
t i k e  p r í s t u p u  k  v o d e  d v a  
extrémne názory. Jeden ho-
vorí o verejnom práve na vodu a 
druhý, že voda je potravina ako 
každá iná a mala by mať trhovú 
hodnotu. Svojím názorom tak 
nepriamo označil vyjadrenie 
OSN o práve na vodu za extrém. 
Osobne uprednostnil názor, 
že je lepšie dať vode hodnotu, 
takže sme si všetci vedomí 
toho, že niečo stojí a pre tú časť 
populácie, ktorá nemá k vode 
prístup, treba prijať špecifické 
opatrenia. Neskôr na svojom 
blogu jednoznačne pove-
dal, že „Voda je ľudské 
právo, ale nie tovar za-
darmo.“ Prvotný názor tohto 
zástupcu jednej z najväčších 
potravinárskych firiem na svete, 
ktorá patrí k najväčším spra-
covateľom vody, sme konfron-
tovali s názorom slovenských 
osobností verejného života. Ich 
odpovede vyskladali mozaiku, 
ktorá poukázala na obe strany 
jednej mince. Čo v budúcnosti 
bude naozaj platiť, ukáže čas.

Peter Žiga, 
minister 
životného 
prostredia:
„Vyjadrenie 
bývalého šéfa 
Nestlé vníma 
rezort len ako 

jeho osobný názor. Ministerstvo 
životného prostredia SR sa s 
týmto názorom rozhodne nes-
totožňuje. Opätovne zdôrazňu-
jeme, že naším cieľom je vodu 
chrániť a jej vývoz a obchodova-
nie s ňou zakázať. Politiku Eu-
rópskej únie v oblasti vodného 
hospodárstva upravuje rámcová 
smernica o vode 2000/60/ES, 
ktorá okrem iného deklaruje, že 
‚voda nie je komerčný výrobok 
ako iné výrobky, ale skôr dedič-
stvo, ktoré treba chrániť, brániť 
a nakladať s ním ako takým’.“

Ivan 
Štefanec, 
poslanec 
Európskeho 
parlamentu:
„Voda je 
predovšetkým 
bohatstvo 

planéty, a preto zastávam názor, 
že vodné zdroje by sa nema-
li privatizovať a dostatočný 
prístup obyvateľov k pitnej vode 
považujem za úlohu verejnej 
správy. Samozrejme, že všetko 
niečo stojí, a tak je to aj s dodáv-
kami vody a jej distribúciou, 
ktorú v konečnom dôsledku 
platia ľudia. Z nárastu predaja 
balenej vody v posledných 
rokoch vidíme, že občania sú 
ochotní platiť za kvalitu oveľa 
viac a dá sa predpokladať, že 
distribúcia a predaj vody budú 
aj naďalej predmetom inovácií a 
zlepšovania kvality.“

Roman  
Havlíček, 
koordinátor 
Zelenej 
koalície MO:  
„Keďže bez 
vody nie je 
možné prežiť, 

musí mať prístup k pitnej vode 
zabezpečený každý človek. Ale 
nie každý by mal mať nevy-
hnutne tento prístup bezplatný. 
Výška spoplatnenia prístupu k 
pitnej vode by však mala 
rešpektovať rozdielne finančné 
možnosti obyvateľov rôznych 

regiónov, pričom platby za 
prístup obyvateľov k pitnej 
vode by mali byť použité 
takmer výhradne na ochranu 
zdrojov pitnej vody, obnovu 
verejných vodovodov a 
kanalizácií. Zohľadnené by 
mali byť aj sociálne rozdiely 
vnútri regiónov. Významne 
vyššie by malo byť spoplatnené 
využívanie pitnej vody pre 
komerčné účely, ako je 
napríklad výroba limonád či 
balenie pitnej vody. Producenti 
nápojov, ale aj ďalší, ktorí 
využívajú pitnú vodu pre svoje 
výrobné účely, by sa mali takto 
solidárne podieľať na úhrade 
nákladov potrebných na 
zabezpečenie prístupu k pitnej 
vode pre ekonomicky a sociálne 
slabších obyvateľov.”

Róbert 
Madej, 
predseda 
Ústavnopráv-
neho výboru 
NR SR:
„Je to 
diskutabil-

ná otázka. V prvom rade si 
myslím, že ľudia na Slovensku 
sú už dosť zaťažení platbami za 
rôzne verejné služby, preto by 
malo byť úlohou štátu snažiť 
sa v maximálnej možnej miere 
úspornými opatreniami a zvý-
šením efektivity znižovať rôzne 
poplatky. Tomu slúžia nástroje 
cenovej regulácie, ktoré má 
štát so sociálne orientovanou 
trhovou ekonomikou k dispo-
zícii. V tejto súvislosti si treba 
uvedomiť, že už aj za vodu pla-
tíme, a to v každej domácnosti 
vo forme vodného a stočného. 
Výroba, distribúcia a dodávka 
pitnej vody verejným vodovo-
dom pre domácnosti je v SR 
regulovanou činnosťou, čo zna-
mená, že pitná voda sa nechápe 
ako bežný tovar, ale štát služby 
s ňou spojené cenovo reguluje v 
záujme ochrany tak zdrojov pit-
nej vody, ako aj obyvateľstva. 
Za vodu platíme aj vtedy, keď si 
kupujeme minerálku v obcho-
de. Ale citované vyjadrenie by 
som nikdy nechcel použiť na to, 
aby sa pitná voda stala tovarom 
a komoditou, s ktorou by sa vo 
veľkom obchodovalo. Tak to v 
súčasnosti na Slovensku nie je 
a pevne verím, že ani nebude.“ 
 Dana Legeňová

alebo hra so slovíčkami 
Ešte koncom októbra minulého roka 102 poslancov NR SR schválilo nový ústavný 
zákon o vode. Predchádzali mu búrlivé diskusie v parlamente ako aj v 
časti zainteresovanej verejnosti. Od decembra 2014 tento zákon nado-

 Dňa 15. januára asistovala 
MsP pracovníčkam sociálne-
h o  o d d e l e n i a  a  l e k á r o v i  v  s n a -
he pomôcť osobe s psychický-
mi problémami odmietajúcej 
akúkoľvek pomoc. Na základe 
žiadosti pohotovostnej lekár-
skej služby asistovala MsP 
16. januára na Nábrežnej 
u l i c i ,  a s i s t e n c i u  p r i  o š e t r e n í  
pacienta z Chynorian poskytla 
a j  v  n e m o c n i c i  1 7 .  j a n u á r a .
 Hliadka mestskej polície spo-

zorovala 14. januára nákladný 
automobil zn. MAN zaparkovaný 
pred obchodnou prevádzkou 
KiK pozdĺž troch parkovacích 
miest vyhradených pre ZŤP. 
Vodič z Lieskovca si bol vedomý 
priestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, 
čo však po uložení blokovej po-
kuty vo výške 100 € poprel. MsP 
priestupok z uvedeného dôvodu 
odstúpi príslušnému správnemu 
orgánu.
 Personál prevádzky vo 

Veľkých Bieliciach mal 14. ja-
nuára  problémy s nevhodne 
sa správajúcim zákazníkom. 
MsP z prevádzky vykázala 
57-ročného muža. Dňa 15. ja-
nuára v nočných hodinách 
vošiel do prevádzky na 
Námestí SNP 31-ročný muž z 
Kolačna, zjavne pod vplyvom 
a l k o h o l u ,  a  p r i  p á d e  p o š k o d i l  
stenu. Muž hliadke mestskej 
polície sľúbil, že sa skontak-
tuje s majiteľom prevádzky 
a vzniknutú škodu uhradí, 
z prevádzky bol následne vy-
kázaný. Dňa 17. januára došlo 
v tomto zariadení k bitke. 
Incident medzi dvoma mužmi 
sa skončil bez zranení, MsP 
v y r i e š i l a  p r i e s t u p o k  n a p o m e -
n u t í m .
 Dňa 15. januára preverila MsP 

oznámenie o nezhodách medzi 
bezdomovcami v dome č. 1015 
na Veľkej okružnej, ktorí sa 
nachádzali v jednom z bytov. Byt 
je v osobnom vlastníctve inej 
osoby a návštevy bezdomovcov 
sa konajú v ňom bez súhlasu 
majiteľa bytu. Hliadke mestskej 
polície bolo v čase zákroku 
oznámené, že jeden z bezdomov-
cov sa navyše pokúsil odcudziť 
botasky obyvateľovi tohto domu 
spred dverí. Zadržaný pri čine 
napadol osobu, ktorej botasky 
patrili a vyhrážal sa jej. Hliadka 
mestskej polície bezdomovca 
napomenula, dlhodobé susedské 
nezhody MsP v súčasnosti rieši, 
začala konanie voči osobám, 

ktoré porušujú nielen občianske 
spolunažívanie.
 A r o g a n t n e ,  v u l g á r n e  s a  s p r á -

val 50-ročný muž v dome na 
Nábrežnej ulici voči sociálnej 
pracovníčke. Bezdôvodne sa 
jej vyhrážal s úmyslom fyzicky 
ju napadnúť. Vďaka svedkovi 
t o h t o  i n c i d e n t u  u p u s t i l  o d  s v o j -
h o  k o n a n i a  a  v o š i e l  d o  s v o j h o  
b y t u .  P r i e s t u p o k  r i e š i  M s P .
 Dňa 18. januára v ranných 

hodinách odhalili kamerové 
zábery protiprávne konanie 
muža, ktorý hádzal o zem bicykel 
pred železničnou stanicou. 
Hliadka mestskej polície muža 
vyzvala, aby preukázal svoju 
totožnosť. Výzvy opakovane 
ignoroval a kládol aktívny odpor. 
Preto bol za pomoci donucova-
cích prostriedkov predvedený 
na oddelenie. Mužovi vo veku 
24 rokov z Partizánskeho bola 
za priestupok proti verejnému 
poriadku vzbudením verejného 
pohoršenia uložená bloková 
pokuta vo výške 30 €. 
 Opitý muž ležal pri obchod-

nej prevádzke Kaufland 
a odmietal odtiaľ odísť. Po 
príkaze hliadky mestskej po-
l í c i e  m i e s t o  o p u s t i l .  V  d o m e  
č. 1088 na Veľkej okružnej 
rušil nočný pokoj hlasným 
zvukom televízora jeden 
z obyvateľov. Po upozornení 
h l i a d k o u  m e s t s k e j  p o l í c i e  
hudbu stíšil. Obyvateľ domu 
č. 1040 na Veľkej okružnej 
v š a k  i g n o r o v a l  n a p o m e -
n u t i a .  P o  p r í c h o d e  h l i a d k y  
m e s t s k e j  p o l í c i e  n a  m i e s t o  
bolo počuť hlasnú hudbu až 
n a  c h o d b u .  P r i e s t u p o k  r i e š i  
M s P .
 Dňa 17. januára krátko po 

polnoci rušili nočný pokoj 
zákazníci prevádzky na Červenej 
ulici. MsP vyriešila priestupok 
napomenutím, personál poučila. 
Napomenula aj 25-ročného 
muža spozorovaného v túto noc, 
v čase vykonávania kontroly 
mesta, vo fontáne na námestí, 
kde sa fotil.
 M s P  v y r i e š i l a  n a p o m e n u t í m  

priestupok vodiča motoro-
vého vozidla zaparkovaného 
na trávniku pri dome č. 1129 
na Veľkej okružnej dňa 18. 
januára. V ten deň MsP pre-
verovala situáciu pri garážach 
na Škultétyho ulici, kde zatiaľ 
neznáma osoba opakovane 
v y h o d i l a  o d p a d . . .  
 Spracovala: Mária Rapková
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Kde sa „strácajú“ ľudia?
Počet obyvateľov klesá aj v susedných okresných mestách
V minulom vydaní Tempa sme z novoročných štatistických prehľadov zverejnili údaje za rok 2014 o demogra�ckom vývoji v obciach okresu Partizánske i v samotnom okres-
nom meste. Nie sú optimistické. Celkovo vyšlo, že počet obyvateľov okresu sa v priebehu roka znížil o 269. Narodilo sa 377 detí, no zomrelo 475 občanov. Na trvalý pobyt 
v obciach a meste sa prihlásilo spolu 611 obyvateľov, no zároveň odhlásilo 809 občanov, z toho polovica priamo v okresnom meste. Príčinou vysokej migrácie obyvateľstva je 
hlavne odchod za prácou do veľkých miest či do zahraničia, ďalším faktorom je návrat k rodičom na vidiek, či sťahovanie sa rodín na vidiek. 

Prečo sa mešťania 
sťahujú na vidiek?

Najčastejšími dôvodmi sú pokojnejšie 
prostredie a lacnejšie stavebné pozemky 
na vidieku ako v meste. Za posledné roky 
je tento fenomén veľmi výrazný. Kým 
hlavne v sedemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia sa ľudia hromadne sťahovali 
z vidieka do miest, v posledných rokoch 
prevláda opačný trend. Potvrdzujú to aj 
štatistiky. V okrese Partizánske zaznamenali vyš-
ší počet prihlásených ako odhlásených občanov 
obce Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, 
Kolačno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Uher-
ce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Veľké Kršteňany 
a Žabokreky nad Nitrou. Na vidiek sa sťahujú 
nielen starší ľudia po osamostatnení sa detí, ale 
veľká časť obyvateľov sa na vidiek vracia po tom, 
čo sa kedysi presťahovala do mesta. Na dedinu 
prichádzajú späť ich deti či vnuci. Možno aj 
preto, že na dedine je „lacnejší život“, môžu si 
dopestovať aj vlastné zdravé potraviny. K dobru 
obcí treba pripísať aj fakt, že viaceré postavili 
bytovky s obecnými nájomnými bytmi. 

Je Partizánske
výnimkou?

Zvýšená migrácia obyvateľstva je celoslovenským 
javom. Na margo údajov o demografickom vývoji 
v meste Partizánske sa redakcia zaujímala, aký je 
trend v susedných či v porovnateľných okresných 
mestách. Sú čísla za Partizánske niečím výnimoč-

né, keď sa v priebehu minulého roka do mesta 
prisťahovalo len 213 obyvateľov, ale odsťahovalo 
sa až 440? Medziročne tým počet obyvateľov 
v meste klesol o 283. V tomto údaji je zahrnutých 
aj 105 obyvateľov, ktorým trvalý pobyt v Par-
tizánskom zrušilo mesto ako následok vypove-
dania nájomnej zmluvy na užívanie mestského 
bytu, za jej hrubé porušovanie. Počet 23 278 
obyvateľov na začiatku roka 2014 za dvanásť 
mesiacov poklesol na 22 995. 
V susedných Bánovciach nad Bebravou sa 
vlani narodilo povzbudivých 176 detí. Úmrtí 
bolo zaznamenaných 139, avšak z mesta sa 
odsťahovalo až 466 obyvateľov, kým nových, 
prisťahovaných občanov pribudlo len 212. 
Bánovce nad Bebravou tak zaznamenali 
medziročný pokles obyvateľov o 230 

a aktuálne majú 18 943 obyvateľov.
Ani podstatne väčšie okresné mesto Prievidza 
nie je na tom, čo sa týka vývoja počtu obyva-
teľov, o nič lepšie. Pri ročnom prírastku 
936 obyvateľov zaznamenala úbytok 
1481 obyvateľov, teda pokles o 545 ob-
čanov. Aktuálne žije v Prievidzi 47 909 
obyvateľov, v rokoch najväčšieho rozvoja 
to bolo vyše 55 tisíc.
Výnimkou v poklese počtu obyvateľov nie je 
ani Trenčín. V  k r a j s k o m  m e s t e  p o d  h r a -
dom Matúša Čáka žilo k 1.1.2015 celkom 
55 338 obyvateľov. Je to o 49 menej ako 
p r e d  r o k o m ,  pri prírastku 1282 obyvateľov (496 
novorodencov, 786 prihlásených na trvalý pobyt) 
a úbytku 1331 občanov (506 úmrtí, 825 odhlásení 
z trvalého pobytu) v priebehu roka 2014.

Siahnime aj po údajoch v Topoľčanoch. Vlani sa 
v susednom okresnom meste narodilo 226 detí 
a prisťahovalo sa tam 311 obyvateľov. Celkový 
úbytok o 232 obyvateľov spôsobilo úmrtie 
229 občanov a odhlásenie sa z trvalého pobytu 
540 Topoľčancov. K  3 1 .  d e c e m b r u  2 0 1 4  m a l o  
mesto 27 205 obyvateľov.

  
Celkový počet obyvateľov Slovenskej 
republiky je však na vzostupe. K 31. de-
cembru 2012 mala 5 410 836 obyvateľov, 
v septembri minulého roku 5 421 034, 
priemerný vek obyvateľov sa zvýšil 
na 40 rokov.
Prognostici nemajú do budúcnosti pre 
Slovensko optimistické vyhliadky. Vývoj plod-
nosti bude narastať len pomaly, priemerný 
vek žien pri pôrode sa ešte mierne zvýši, pro-
ces starnutia populácie sa v dôsledku poklesu 
počtu narodených detí zrýchli. Ľudský život 
sa však bude predlžovať. Migráciu priamo 
ovplyvní situácia na trhu práce. Mladí a vzde-
laní si budú hľadať uplatnenie vo vyspelejších 
krajinách.  

  
Na odľahčenie témy jedna kuriozitka: Kartárka 
predpovedá Trenčianskemu kraju na rok 2015 
výrazne väčšiu migráciu obyvateľov. Napre-
dovať bude stavebníctvo, čaká ho vhodné 
obdobie na rozvoj. Žiadne výrazné zmeny sa 
však neudejú. 
 Pripravila Magda Babčanová

(údaj k 1.1.2015)

Z januárového kontrolného dňa primátora 

December stavbárom prial
S investičným rozvojom mesta Partizánske pokračujú v novom volebnom období aj pravidelné kontrolné dni pri-
mátora Jozefa Božika na stavbách. Prvý tohtoročný sa uskutočnil 16. januára a zahŕňal najmä prehliadku projektov 
mesta, zavŕšených koncom minulého roka. 

Modernizácia  
materských škôl
Do skupiny posledných rea-
lizovaných investičných akcií 
mesta v uplynulom roku patrila 
ďalšia etapa výmeny okien 
v štyroch materských školách 
(MŠ). Prebiehala od novembra 
postupne v MŠ na Topoľovej, 
Makarenkovej a Malinovského 
ulici. Štvrtou v poradí bola MŠ 
na Malej okružnej, kde práce 
sfinalizovali v polovici de-
cembra. Ako skonštatovala na 
kontrolnom dni jej riaditeľka 
Ľudmila Beňačková, nové okná 
sú už teraz v každej triede, 
čo sa v konečnom dôsledku 
odzrkadlilo aj na estetickejšom 
vonkajšom vzhľade zadnej 
strany školy.
Do útulnejších priestorov 
sa v novom roku vracajú aj 
škôlkari na Veľkej okružnej. 
„Koncom roka 2014 boli vyme-
nené podlahy v dvoch triedach, 
v zborovni a v kancelárii 
zástupcu pre materskú školu. 
V pláne máme rekonštrukciu 
dezolátnej podlahy aj v ďalších 
dvoch triedach a pokiaľ nám 
to finančné možnosti dovolia, 
chceme následne vymaľovať 
interiér školy a zakúpiť nejaké 
nové zariadenie,“ uviedla 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre 
MŠ na Veľkej okružnej Darina 
Mináriková. Priaznivé decem-
brové počasie tiež umožnilo 
realizáciu menších vonkajších 
projektov, dôkazom čoho je i 
zrekonštruovaný 60 metrov 
dlhý úsek chodníka v areáli 
MŠ na Makarekovej ulici.

Krátko pred Vianocami bola 
úspešne dokončená prestavba 
jedného z pavilónov Centra 
voľného času v Partizánskom, 
v ktorom bude mať svoje 
zázemie komunitné centrum. 
„Momentálne zariaďujeme 
priestory nábytkom a tech-
nikou. Predpokladáme, že 
činnosť komunitného centra 
začneme v tomto polroku,“ 
vysvetlil poverený riaditeľ CVČ 

Pavol Horňan. Pracovalo sa aj 
v ďalšom pavilóne centra, kde 
prešli renováciou staré hygie-
nické zariadenia. 

Ukončené a rozpraco-
vané projekty
Predposledný decembrový deň 
bola odovzdaná do užívania 
zrekonštruovaná a zateplená 
strecha mestského bytového 

domu č. 833 na Družstev-
nej ulici. „Zmenili sme celé 
zastrešenie a tepelnú izoláciu. 
Pôvodný kanadský šindeľ sme 
vymenili za plechovú krytinu. 
Jej funkčnosť by mala byť 
približne 50 rokov,“ podotkol 
majiteľ realizačnej firmy Milan 
Rigo.
Spokojní sú aj klienti zariade-
nia sociálnych služieb Domov. 
Za ostatné týždne im vyrástol 
pod oknami mini park s fontá-
nou a osvetlením, ktorý na jar 
spestrí trávnik, tuje a trvalky. 
Aktuálne rozpracovaným 
projektom mesta je ďalšia 
etapa rekonštrukcie budovy 
so sídlom pošty v Šimonova-
noch. Jej súčasťou je zateplenie 
celého objektu a renovácia 
spoločenských priestorov na 
prízemí. „Momentálne robíme 
vo vnútri omietky a následne 
prídu na rad obklady, dlažby a 
znižovanie stropov. S prícho-
dom teplejších dní sa vrátime 
aj k exteriérovým prácam, 
ktoré sme počas zimného 
obdobia prerušili,“ povedal 
konateľ realizačnej spoločnosti 
Ondrej Bielský.
Reálne kontúry už nadobudla 
aj dvojradová zástavba rodin-
ných domov, ktorú buduje 
súkromný investor na mieste 
zbúraného objektu bývalej 
materskej školy na Bezručovej 
ulici v Šimonovanoch. Ako z 
poverenia zástupcu investora 
informoval Jaroslav Tkáč, 
výstavba intenzívne napreduje 
a prvé domy by mali odovzdať 
novým majiteľom v lete.
 Text a foto: www.partizanske.sk

Nová podoba mini parku pred Domovom na Nádražnej ulici

prisťahovalo sa  
213 obyvateľov

narodilo sa  
377 detí

odsťahovalo sa  
440 obyvateľov

zomrelo  
475 obyvateľov

22 995
obyvateľov

Partizánske
v roku 2014

Mesto chce regulovať  
používanie pyrotechniky
Petardy, svetlice, ohňostroje, delobuchy... S ich ohlu-
šujúcimi zvukovými efektmi sa stretávame väčšinou 
počas silvestrovskej noci. Menšie ohňostroje sa však 
stávali aj súčasťou rodinných osláv. Používanie pyro-
techniky kedykoľvek počas roka mohli ešte do júna 
minulého roka obce a mestá obmedzovať prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Schválením 
zákona č. 58/2014 o výbušninách poslanci Národnej 
rady SR však túto kompetenciu samosprávam odobrali. 

V zákone je totiž jediným obmedzením ustanove-
nie § 53, kde sa hovorí o používaní pyrotechnických 
výrobkov v blízkosti nemocníc, domovov dôchodcov, 
škôl, cintorínov a podobne. Obecná či mestská polícia môže 
postupovať len v rámci zákona o priestupkoch. Pokiaľ nejde 
o rušenie verejného poriadku, policajti v podstate nemôžu 
zakázať ani pokutovať používanie zábavnej pyrotechniky. Nie 
všetkým občanom ale tento stav vyhovuje. V Partizánskom ním 
najviac trpia obyvatelia sídliska Šípok. Neočakávané hlasné zvu-
kové efekty delobuchov často prekvapia nielen večer či v noci, 
ale aj hocikedy počas dňa. Nejde len o starších ľudí, zvyknutých 
na pokoj domova, ale aj o mladé rodiny s deťmi. „Tak ja bývam 
prevažne v zahraničí, ale tento rok som bola na Silvestra v 
Partizánskom a bola som zhrozená,“ povedadala redakcii mladá 
mamička, ktorú sme oslovili v uliciach mesta. Ako dodala: „V 
Anglicku to nie je povolené, tam máte stanovené, kedy sa môže 
a kedy nemôže pyrotechnika používať.“ Viacerí opýtaní sa 
zhodli na tom, že im najviac prekáža neporiadok, ktorý zostáva 
po neuprataných použitých pyrotechnických zostatkoch. Sťaž-
nosti na hluk a zápach taktiež patrili k tým najčastejším, ktoré 
redakcii respondenti opísali. Podľa mnohých reakcií bolo teda 
ustanovenie VZN, ktoré povoľovalo používať zábavnú pyrotech-
niku na území mesta Partizánske iba v čase od 31. decembra od 
18.00 do 3.00 h 1. januára, dobré a správne. Podľa slov primáto-
ra Partizánskeho Jozefa Božika sa s týmto názorom stotožňuje aj 
väčšina starostov a primátorov. 
Práve preto začiatkom januára primátor Božik spracoval 
a zaslal návrh novely zákona o výbušninách predsedovi 
p a r l a m e n t u  P e t r o v i  P e l l e g r í n i m u ,  a k o  a j  p r e d s e d o v i  
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igoro-
vi Chomovi. Ako sám povedal: „V novele tohto zákona stačí 
doplniť jeden bod. A to, že samospráva má právo regulovať, 
obmedzovať, alebo zakázať používanie pyrotechniky na území 
danej obce alebo mesta.“ Takéto ustanovenie zákona by legis-
latívne vrátilo stav späť do obdobia pred júnom 2014. Poslan-
ci obecných a mestských zastupiteľstiev by opätovne mohli 
prijatím VZN upraviť podmienky používania pyrotechniky podľa 
svojho uváženia v súlade s požiadavkami občanov. ek

Do MŠ na Malej okružnej už nebude fúkať...
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Zástupcovia mesta Partizánske
v školských radách
ZUŠ: Jozef Božik, Helena 
Kúdelová, Gabriel Krbúšik, 
Sergej Talár

ZŠ R. Jašíka: Miroslav Gen-
diar, Mária Hazuchová, Peter 
Matloň, Anton Jašík

ZŠ  R. Kaufmana: Pavol 
Dorman, Jiří Foks, Vladimír 
Karásek, Juraj Krasula

ZŠ na Malinovského ulici: 
Mária Bielešová, Ľubomír 
Fiksel, Sergej Talár, Hana 
Vanková

ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej: 
Ľubomír Beňo, Ivan Boháček, 
Vladimír Marko, Ľudovít 
Kamien

ZŠ vo Veľkých Bieliciach: 
Erich Dvonč, Jaroslav Hýll, 

Miroslav Kohút, Iveta Mate-
jovová

MŠ na Malej okružnej: Pavol 
Dorman, Jiří Foks

MŠ na Makarenkovej ulici: 
Ľubica Guštarová, Juraj 
Krasula

MŠ na Obuvníckej ulici: 
Mária Hazuchová, Anton 
Jašík

MŠ na Malinovského ulici: 
Tomáš Merašický, Petra 
Valaštínová

MŠ vo Veľkých Bieliciach: 
Erich Dvonč

CVČ Relax: Vladimír Marko

Mestská školská rada: 
Ľubica Guštarová, Vladimír 
Marko
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Novoročný hudobný vinš
Kultúrno-spoločenský život vo Veľkých Bieliciach má svoje bohaté historické korene v 30-tych rokoch minulého 
storočia; vychýrená dychovka, spevokol či divadelníci mali svoj cveng a patrili k najlepším v regióne. 

Postupom času, hlavne po strate dôstojné-
ho kultúrneho stánku na začiatku 90-tych 
rokov, sa kultúrny život dostal takmer na 
bod mrazu. Nebyť príslovečnej tvrdohla-
vosti pár nadšencov by sa na bývalú slávu 
už iba smutne spomínalo. Aj napriek 
nedôstojným priestorom, ktoré Bieliča-
nia dostali na rozvoj kultúrneho vyžitia 
sa - v podobe drevenej „búdy“ - nepoľavili 
a s pozoruhodným nadšením sa vyše dve 
desaťročia pasovali aj s touto nepriaznivou 
situáciou. Svedčí o tom obnovenie tradície 
stavania mája, fašiangového sprievodu, Sv. 
Mikuláša, ba dokonca v roku 2003 vznikol 
aj spevácky súbor Nádej pod vedením 
Helenky Okkelovej, ktorý nadviazal na 
slávu bielických spevákov z minulosti 
a v skromných podmienkach prebudil ich 
nádherné hlasy. Naplno sa začali činiť 
aj záhradkári, vtedy pod vedením Lacka 
Sedláčka. Školáci pravidelne pripravovali 
besiedky pre občanov, často k jednej príle-
žitosti vystupovali dvakrát, veľkosť „búdy“ 
mala svoje limity.
Nový kultúrny dom, ktorý dostali Bieli-
čania do vienka v roku 2013, prebudil na 
radosť domácich ku zvýšenej aktivite aj 
miestnu dychovú hudbu. Tá po odchode 
kapelníka Tonka Mešinu do večnosti totiž 
strácala postupne dych. Úspešná generač-
ná výmena, omladenie hudobného telesa 
pod taktovkou Janka Slivku a nadšenca 
Vraťa Skaličana priniesli svoje ovocie. 
V priebehu jedného roka sa podarilo stabi-
lizovať kapelu, na ktorú sú Bieličania hrdí. 
Svedčí o tom aj ich vystúpenie z ne-

dele 18. januára, kedy pripravili pre 
domácich chutný bonbónik v podobe 
Novoročného hudobného vinša, čím 
obnovili zašlú tradíciu novoročných 
v y s t ú p e n í .  
Hudobným prejavom dychovky, spevom 
Michaely Buckovej, Michaely Gajdošo-
vej-Dragulovej, Andreja Krbúšika a gagmi 
pozvaného hosťa, strýca Lajoša (Ľudovít 
Halák z Nového Mesta nad Váhom), 
vytvorila Bieličanka v novom kultúrnom 
dome úžasnú atmosféru. V nemom úžase 
sledovalo dianie na javisku domáce publi-
kum, primátor mesta Jozef Božik i hudob-
ný skladateľ, pedagóg, dirigent a hudob-
ník Ikov Kopáčik. Z bohatého hudobného 
repertoáru sa najviac páčila Stella Maria 

od Sandry Mareike, V Bielici na hôrke, Ja-
vorinka šedivá a Kedyže to žitko vzíde od 
Ikova Kopáčika ako aj Zmes slovenských 
ľudových piesní v úprave Adama Hudeca, 
ktorá rozospievala nadšených divákov.
O úrovni slávnostného nedeľného popo-
ludnia sa pochvalne vyjadril na adresu 
hudobníkov aj primátor mesta, keď v 
novoročnom vinši prial Bieličanom zdravie, 
nadšenie a úspechy pri obnovovaní tradícií 
a Božiu priazeň v roku 2015. 
Že sa obnove tradícií vo Veľkých Bieli-
ciach darí dostať do vyššieho levelu, je 
viac ako isté. Už 17. februára tu bude 
zase veselo. Fašiangy zavŕšia Veľkobie-
ličania vo veľkom štýle – pochovávaním 
basy.   Text a foto: pm

V popredí zľava speváci Michaela Bucková, Andrej Krbúšik a Michaela Gajdošová-Dra-
gulová spolu s ostatnými členmi dychovky Bieličanka

Prípad „kormorán“
V sobotu 17. januára prebiehalo celoslovenské sčítanie populácie kormorána veľkého. Výnimkou nebolo ani územie 
Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, do ktorej patrí aj územie okresu Partizánske.

Členovia poľovníckych združení v časti od 
Čerenian po Partizánske videli 50 až 60 
jedincov tohto vtáctva. Podľa údajov, ktoré 
nám poskytol ornitológ Stanislav Harvančík 
zo Správy CHKO Ponitrie, bolo p r i  i c h  
sčítaní na nocovisku v brehovom po-
raste rieky Nitry napočítaných okolo 
1 3 0 .  Kormorán patrí u nás k chráneným 
druhom a zdržuje sa najmä pri veľkých 
jazerách a riekach. „Na území Slovenska 
sú kormorány najmä zimnými hosťami, 
preto sčítanie prebieha uprostred zimy. Sú 
to dlhodobo stanovené termíny spolupráce 
na medzinárodnej úrovni,“ uviedol Sta-
nislav Harvančík ako odpoveď na otázku, 
v ktorom období sa sčítanie realizuje. Ako 
ďalej informoval, kormorány ako hniezdiče 
sú u nás vzácne, ani na Hornej Nitre, ani v 
oblasti pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie 
nehniezdia. O premnožení kormoránov 

sa v oblasti CHKO nedá hovoriť, ornitológ 
poukazuje skôr na zvýšený počet v zimnom 
období. Živia sa výlučne rybami, preto 
často rybárom spôsobujú na niekto-
rých riekach a jazerách škody. V snahe 
pomôcť im, rybári (SRZ), ktorí realizujú od-
strel v spolupráci s poľovníkmi, dostali od 
ministerstva životného prostredia výnimku 
na odstrel tohto vodného vtáctva. „Sú 
však určené podmienky odstrelu - každú 
poľovačku treba hlásiť príslušnému orga-
nizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody 
SR a informovať o výsledku,“ vysvetlil 
Harvančík. Ako súčasť odstrelu kormorá-
nov sa používa ich plašenie. Účinné je iba 
vtedy, ak sa robí často a pravidelne. Podľa 
slov Stanislava Harvančíka, škody, ktoré 
kormorány spôsobujú rybárom, sú určite 
nemalé, ich odhad je v kompetencii funkci-
onárov Slovenského rybárskeho zväzu. sč 

Prvý bol Javorový vrch
Prvá tohoročná túra zaviedla skupinu horcov do pohoria Tribeč. Po šiestich rokoch si opätovne zopakovali zaujímavý 
19-kilometrový prechod hrebeňa zo Skýcova cez Javorový vrch do Klátovej Novej Vsi. 

Počasie svojou teplotou 
pripomína skôr jar ako zimu, 
po snehu ani pamiatky. Pri 
stúpaní na nevýrazný vrch 
Adamichová práve svitá, sln-
ko vychádza nad hrebeňom 
Pohronského Inovca. Odtiaľto 
až po sedlo Rakyta budeme 
pokračovať po náučnom 
partizánskom chodníku, ktorý 
vedie zo Skýcova do Zlatna 
a má niekoľko zastávok. 
Prvou je bývalý sklad zbraní 
partizánskeho oddielu pôso-
biaceho počas SNP v pohorí 
Tribeč. Nenáročným terénom 

sa dostávame k vyhliadke 
Krásny vrch. Prechádzame 
cez niekoľko rúbanísk. Po ne-
dávnych veterných smrštiach 
je lesný porast na mnohých 
miestach úplne zdevastovaný. 
Výruby však na druhej strane 
poskytujú celkom pekný 
výhľad na Ponitrie, ako i na 
Požitavie. Popri studničke 
s názvom Posledná nádej a 
niekoľkých partizánskych 
bunkroch sa dostávame na 
Javorový vrch, najvyšší bod 
túry. Na vrchu je križovatka 
turistických chodníkov. Žltá 

značka spája Zlatno s Klátovou 
Novou Vsou a zelená pokračuje 
hrebeňom na Veľký Tribeč. Po 
dlhšej prestávke zostupujeme, 
na vyhliadke máme pekný 
pohľad najmä na hradbu Vtáč-
nika. Strmším klesaním prichá-
dzame k ďalšiemu partizánske-
mu bunkru. Po necelej hodine 
sa ocitáme pri lesnej chate 
Podskalie, kde si pod altánkom 
doprajeme poslednú prestávku. 
Zostáva nám už len nenároč-
ný zostup na Cibajky. V tejto 
lokalite sa dodnes zachovalo 
niekoľko technických pamia-

tok. V rokoch 1914-1916 bola 
podnikateľmi Haupt-Stum-
merovcami vybudovaná v obci 
úzkorozchodná železničná trať 
Cibajky - Klátova Nová Ves – 
Bošany – Práznovce. Slúžila na 
prepravu dreva, kameňa, cuk-
rovej repy a neskôr i vápna. Na 
samote Cibajky dal barón Bie-
dermann v roku 1929 postaviť 
vápenku. Dodnes sa zachovala 
iba schátralá vysoká okrúhla 
vápenná pec. Po obhliadke 
týchto pamiatok končíme prvú 
tohtoročnú vydarenú akciu na 
salaši Kostrín. Peter Horváth

Foto: S. Harvančík

Zmeny v miestnych daniach  
a poplatkoch pre rok 2015
Priznanie k miestnym daniam - k dani z nehnuteľnos-
ti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje sa podáva v tomto roku d o  
2. februára 2015, nakoľko 31. január 2015 pripadá na sobotu. 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti  podávajú len tí daňov-
níci, ktorí v roku 2014 nehnuteľnosť kúpili, predali, dostali, 
zdedili (tzn. bola zmena vlastníctva), alebo, ak došlo k  zmene 
užívania nehnuteľnosti, či k zániku užívania nehnuteľnosti.

Úľava na dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí 
v roku 2014 dosiahli vek 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom (podľa VZN č. 4/2013 v znení aktualizácie č. 1). 
Takíto daňovníci, ktorí  doteraz úľavu na dani z nehnuteľnosti 
nemali, musia podať čiastkové priznanie k dani z nehnu-
teľnosti na uplatnenie úľavy na rok 2015, a to v termíne 
do 2. februára 2015.

Termíny podania žiadosti o zníženie alebo odpustenie 
poplatku za komunálne odpady sa nemenia. Žiadosti spolu 
s podkladmi treba predložiť do 30 dní od vzniku poplatko-
v e j  p o v i n n o s t i ,  pri splnení podmienok stanovených v zákone 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady, drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov a vo VZN č. 4/2012 o poplatku. Aktuálne úplné 
znenie VZN č. 4/2012 o poplatku je uvedené na stránke mesta 
www.partizanske.sk.
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

INZERÁT
Hľadám časovo flexibilnú ženu.
Chcem, aby sa mi časom prispôsobila.

 Z knihy aforizmov POLSTO Partizánčana Tomáša Lazára

K januárovým oslávencom v Klube absolventov 
Baťovej školy práce v Partizánskom patrí ďalšia dvojica 

seniorov. Dňa 20. januára oslávila 65. narodeniny Eva 
Šupová a významného životného jubilea 90 rokov sa 
26. januára dožíva člen klubu Jozef Kohutovič. Priatelia 
z Klubu ABŠ obom želajú predovšetkým dobré zdravie, 
veselú myseľ a veľa dobrých ľudí okolo seba. Od výboru ZO 
SZTP v Partizánskom tlmočíme želanie všetkého najlepšieho 
k 65. narodeninám Libuši Káčerovej. 
Meniny oslávi – Bohuš, Alfonz, Alfonzia, Gašpar, 
Pribina, Ema, Emma, Jasna, Emil, Emilián, 
Emiliána, Táňa, Tatiana, Erik a Erika.

Panoramatické kino Partizánske
 26. januára – pondelok o 16.30 h VEĽKÁ ŠESTKA, o 19. h 

– BABOVŘESKY 3
 27. a 28. januára – utorok a streda o 19. h – SEX V PARÍŽI
 29. až 31. januára – štvrtok až sobota o 19. h – ŽENA V 
ČIERNOM 2: ANJELI SMRTI
 1. až 3. februára – nedeľa až utorok o 19. h – CHARLIE 
MORTDECAI

In¦nity CLUB
 30. januára – piatok – SPEEDMIX BY DJ LUSO
 31. januára – sobota – VIDEOOLDIES MIX MADE IN dVj. 
kukoo

Na dvere klope  
JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Po veľkých prázdninách na prelome rokov čakajú na školákov 
ďalšie, s prívlastkom jarné, a to v týždni od 16. do 20. feb -
r u á r a .  Zaujímavo ich môžu stráviť v prímestskom tábore v 
CVČ Relax v Partizánskom, s dennou dochádzkou. Deti vo veku 
od 7 do 15 rokov budú spoločne tráviť čas od 7. do 16. hodiny 
športovými súťažami a tvorivými aktivitami. V cene 25 eur je 
zahrnutý obed, olovrant, pitný režim a doprava na celodenný 
výlet. Školákov do prímestského tábora môžete prihlásiť v CVČ 
do 9. februára na tel. č. 038/749 22 23.

JAZYKOVÍ OLYMPIONICI
Centrum voľného času v Partizánskom v spolupráci 

s okresnými komisiami olympiád v anglickom a nemec-
kom jazyku zorganizovali v polovici januára okresné kolá 
olympiád.

ANGLIČTINA
V okresnom kole sa stretlo 18 víťazov školských kôl. 
Po absolvovaní písomnej časti pozostávajúcej z počúvania, 
čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby nasle-
dovala ústna časť. V nej súťažiaci vymýšľali príbeh podľa 
obrázku a tvorili situačné dialógy na určené témy. Odborná 
komisia rozhodla, že v mladšej kategórii patrí víťazstvo 
Tomášovi Mozolovi zo ZŠ R. Jašíka v Partizánskom, 
2. miesto Antonovi Mozolovi zo ZŠ V. Beniaka v Chynora-
noch a tretie Barbore Miškelovej zo ZŠ na Veľkej okružnej v 
Partizánskom. V druhej kategórii sa z víťazstva tešila H a n a  
Jakubíková zo ZŠ R. Jašíka v Partizánskom, z druhého 
miesta Kristián Menšík zo ZŠ v Bošanoch a „bronzového“ 
umiestnenia Andrej Komora zo ZŠ vo Veľkých Bieliciach.

NEMČINA
Nemecký jazyk je v školách v pozícii druhého jazyka, a to sa 
odrazilo aj na počte súťažiacich. Olympiáda preverila vedo-
mosti a jazykové zručnosti iba šiestich žiakov v písomnej a 
ústnej časti. Prvé miesto v kategórii 1A obsadila R o m a n a  
Bohušová z osemročného Gymnázia v Partizánskom, 
v kategórii 1B Patrícia Belianská zo ZŠ vo Veľkých 
U h e r c i a c h . Víťazmi stredoškolských kategórií sa stali 
Marco Malík a Pavol Huraj, študenti Gymnázia v Par-
tizánskom. Všetkým žiakom a pedagógom, ktorí venovali 
svoj voľný čas príprave na olympiády, patrí vďaka. Víťazom, 
postupujúcim do krajského kola, aj blahoželanie k úspechu.
 Miroslava Krajčíková

Matematická olympiáda
Nad úlohami okresného kola matematickej olympiády 

si 21. januára lámali hlavy piataci a deviataci zo základ-
ných škôl okresu Partizánske. Spomedzi 26 piatakov bolo 
úspešných sedem riešiteľov. Najviac bodov získal Ľubomír 
Ligocký zo ZŠ R. Jašíka, za ním skončil Jakub Mäkkýš 
zo ZŠ Veľké Bielice a ako tretí Marek Ďurech zo ZŠ Veľké 
Uherce. Deviatakov bolo len 15 a z nich úlohy úspešne zvládli 
iba štyria. Prvé tri priečky patrili Michalovi Skaličanovi 
z osemročného Gymnázia Partizánske, Anete Griačovej 
zo ZŠ Veľké Bielice a Andrejovi Grmanovi zo ZŠ na Malinov-
ského ulici v Partizánskom. Na zmiernenie neúspechu treba 

dodať, že úlohy okresného kola boli veľmi náročné. jb

5x+23
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Hokej ťa naučí viac, ako len stáť na korčuliach...
Paula. Nie, nebojte sa, nie je to iba meno protagonistky slovenského seriálu „Chlapi neplačú“. Aj my v Základnej 
škole Radovana Kaufmana v Partizánskom máme našu Paulu, a to Cagáňovú. A pri jej športových výkonoch naozaj 
občas plačú aj chlapi – od radosti!

Stretávame ju denno-denne na 
chodbách školy, vždy dobre nala-
denú a s povestným úsmevom na 
perách. Je žiačkou 9. B športovej 
triedy so zameraním na ľadový 
hokej a hádzanú. Márne by ste 
však hľadali v jej športovej výstroji 
hádzanársku loptu. Paula je „ru-
žou medzi tŕňmi“, hrá hokej. Na 
prvý pohľad krehké žieňa. Nič ne-
naznačuje tomu, že by sa venovala 
takému tvrdému kontaktnému 
športu, akým je hokej. Ale opak je 
pravdou. Nielen, že je prirodzenou 
ozdobou tímu Iskry Partizánske, 
ale zároveň aj právoplatnou 
členkou a výbornou hráčkou, ktorá 
dá často svojim mužským sparing 
partnerom „na frak“.
Niet preto divu, že si jej veľký 
talent a športové výkony všimli 
i ľudia „tam hore“ a našu Paulu 
nominovali do celoslovenského 
výberu reprezentačného tímu 
majstrovstiev sveta U18 ženy – 
1. divízia, ktoré sa konali od 4. do 

10. januára 2015 vo francúzskom 
Vaujany. V piatich zápasoch 
bola iba 14-ročná Paula 
právoplatnou posilou celého 
ženského tímu do 18 rokov. 
Aj vďaka nej sa teraz my 
všetci môžeme pochváliť 

úžasným umiestnením nášho 
národného tímu a zároveň 
jej blahoželať k získaniu 
bronzovej medaily! „Takéto 
chvíle nezažíva človek každý deň 
a úspech by sa nedostavil len tak. 
Bez obetavého prístupu mojich 

rodičov, odborného vedenia 
trénerov z HK Iskra Partizánske 
i ústretovosti zo strany vedenia 
školy a učiteľov by som sa hokeju 
nemohla venovať naplno.“ 
Paula začala aktívne hrávať hokej 
už ako 10-ročná a našla sa v ňom. 
„Hokej odporúčam všetkým bez 
rozdielu pohlavia, pretože je to 
ten najkrajší šport na svete!“ 
Ako ďalej sama hovorí: „Hokej 
ťa naučí viac, ako len stáť na 
korčuliach... Naučí ťa disciplí-
ne, pokore, rešpektu, empatii, 
zodpovednosti, dá ti trvalé pria-
teľstvá i odvahu zdolávať životné 
prekážky,“ dodala na záver so 
skromnosťou jej typickou.
My všetci jej k tomuto krásnemu 
životnému úspechu srdečne bla-
hoželáme! Veríme, že „naša zlatá“ 
bronzová Paula bude i naďalej 
robiť dobré meno nielen svojej ro-
dine, škole a hokejovému klubu, 
ale i celému mestu Partizánske.
 Silvia Kližanová

Zaslúžený úspech s cvičnou ±rmou
Koncom minulého roka sa študenti Obchodnej akadémie v Partizánskom zúčastnili 17. Medzinárodného veľtrhu 
cvičných �riem v Bratislave. Pýtate sa prečo? Cvičná �rma je predmet tretieho ročníka na obchodnej akadémii. Žiaci 
sa učia zakladať �rmy, pracovať s rôznymi dokladmi, s �ktívnymi peniazmi, vytvárať logá, slogany, prezentácie a 
mnoho ďalších vecí. Aké zážitky si odniesli z veľtrhu, píše študentka Paulína Schweinzer:

Reakcie na priebeh  
celého veľtrhu: 
„Som veľmi rada, že som sa 
zúčastnila veľtrhu, pretože som 
nabrala veľa skúseností.“
 Simona Verešová,  
 vedúca marketingu

„Aj keď sme boli veľmi vyčerpaní, 
za tú skúsenosť a výhru to stálo.“
 Daniela Žišková,  
 vedúca personálneho oddelenia

„Keď som stála na pódiu pred 
všetkými tými ľuďmi, mala som 
veľkú trému, ale nakoniec sme to 
dali na jednotku.“
 Karolína Hirošová,  
 vedúca právneho oddelenia

Spolu s mojimi spolužiakmi 
sme si založili cvičnú firmu 
Active life, s. r. o. Naším 
hlavným predmetom činnosti 
je športové centrum a úlohou  
motivovať ľudí k pohybu, 
pomáhať im získať lepšiu 
kondíciu a schudnúť bez pou-
žitia strojov. Ponúkame rôzne 
druhy športov, od jazdy na 
koni, cez futbal až po zumbu. 
Vytvorenie firmy a príprava 
na veľtrh neboli vôbec jed-
noduché. Znervózneli sme z 
obáv, že to nestihneme. Nako-
niec sme boli dostatočne pri-
pravení odísť do Bratislavy a 
dosiahnuť čo najväčší úspech. 
Veľtrh sa konal v Národnom 
tenisovom centre. Keď sa po 

9. hodine začali zbiehať ľudia, 
naša nervozita rástla. Štyria 
sme boli v stánku, ďalší dvaja 
mali na starosti rozdávanie 
letákov, návštevu iných 
cvičných firiem a prilákať čo 
najviac zákazníkov k našej 
prezentácii. Návštevníkom 
sme rozprávali o našej firme, 
a vôbec to nebolo také jedno-
duché, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Veď nie všetci okoloidúci 
boli milí a nadšení. Ale väčši-
na si nás s radosťou vypočula 
a dokonca si aj zakúpila 
naše služby. Samozrejme, 
za fiktívne peniaze. Takto 
prebiehal celý deň až do 
večera. Druhý deň bol iný. Z 
každej cvičnej firmy vystúpili 

zástupcovia, ktorí prezen-
tovali svoj produkt pred 
porotou a pred verejnosťou. 
Spolu s kolegyňou Kajou sme 
ich museli aj my presvedčiť, 
že sme tí naj. Preto sme sa 
snažili najlepšie, ako sme 
vedeli. Aj keď tréma urobila 
svoje. Potom už len čakanie 
na výsledky. Konečne to 
prišlo. Keď sme už takmer 
nedúfali, vyslovili meno 
našej firmy. Získali sme 
t r e t i e  m i e s t o  v  k a t e g ó r i i  
N a j l e p š i a  e l e k t r o n i c k á  
prezentácia! Obrovský, ale 
zaslúžený úspech. Veď sme 
tvrdo pracovali a venovali 
firme svoj voľný čas. Boli sme 
šťastní. 

INSIDE OUT 
Celosvetový projekt aj v Partizánskom
„Môže umenie zmeniť 
ľudské životy?“ pýta sa jeden 
z protagonistov svetového pro-
jektu INSIDE OUT, vystupujúci 
pod pseudonymom JR. Práve 
on v roku 2006 „zabalil“ Paris 
City Hall do svojich obrích 
fotografií. O rok neskôr urobil 
niečo takmer nemožné. Dokázal 
umiestniť obrovské portréty 
Izraelčanov a Palestínčanov z očí 
do očí v ôsmich palestínskych a 
izraelských mestách, a na oboch 
stranách bezpečnostného múru. 
Myšlienka vzbudiť záujem ľudí 
cez umenie, ale mimo galérie 
sa ujala a od roku 2011 sa po-
stupne do INSIDE OUT zapojili 
„akčné skupiny“ už vo viac ako 
112 krajinách sveta. P r o s t r e d -
n í c t v o m  t o h t o  u n i k á t n e h o  
projektu chcú poukázať 
na jedinečnosť ľudí, ich 
nevyslovený životný príbeh 
p r á v e  p o m o c o u  „ u m e l e c -
kých diel“. Cieľom je zvýšiť 
povedomie o rozdielnosti 
a zároveň rovnakosti ľudí. 
Veľkoformátové fotografie tvárí 
neznámych ľudí majú vzbudiť 
záujem a zaujať okoloidúcich. 
K výstavám vo svetových 

metropolách pribudli neskôr 
aj tzv. „photobooths“ – autá/ 
dodávky, v ktorých sa mohli ľu-
dia odfotiť so želaným výrazom 
v tvári. Ich čiernobiely portrét 
bol vytlačený v priebehu pár 
minút a oni ho mohli umiestniť 
na verejné priestranstvo. Tak sa 
stalo napríklad v apríli 2013, keď 
v New Yorku vydláždili známe 
námestie Time Square (na foto). 
Projekt INSIDE OUT už „zažili“ 
v Berlíne, Zürichu, Antverpách, 
Paríži či Londýne. Doteraz bolo 
vystavených takmer 224 000 fo-

toportrétov. Neznáme tváre, ne-
známi ľudia a neznáme životné 
príbehy. V umeleckých dielach 
sa nesie posolstvo osobnej iden-
tity, no aj myšlienky komunity 
a prezentácia niečoho, v čo verí-
me. Ľudia zapojení do projektu 
po celom svete zbierajú príbehy 
ľudí a ich špecifickou prezen-
táciou – veľkými fotografiami 
sa snažia vzbudiť záujem verej-
nosti. Sľubujú si, že predsudkov 
a výhrad k druhým bude práve 
vďaka ich aktivite menej a svet 
bude krajší a lepší. 

A k  s t e  s i  v š i m l i  n a  o k n á c h  
r e š t a u r á c i e  n a  N á m e s t í  
SNP v Partizánskom ob-
rovské portréty a začudo-
vali ste sa, prečo tam visia, 
už je vám to jasné. Vďaka 
š t u d e n t k á m  A n n a m á r i i  
Pšenkovej, Linde Bar-
b o r k o v e j ,  L e n k e  R i g o v e j  
a Diane Cvikovej z Parti-
zánskeho, študujúcim v 
Banskej Štiavnici, sa jed-
ným z miest celosvetového 
p r o j e k t u  I N S I D E  O U T  s t a l o  
aj Partizánske.  ek

Zdroj: www.insideoutproject.net

„Bronzová“ Paula Cagáňová
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Katarína Sprušanská z 
Partizánskeho prišla na svet 
13. januára po 21 mesiacoch po 
svojom bračekovi Simonovi. 
Z dieťatka, ktoré vážilo 2800 g 
a meralo 48 cm, sa tešia rodičia 
Nikola a Peter.

Laura Harantová z Veľkých 
Bielic,  prvorodené dieťatko 
mamičky Ingrid Sunegovej 
a otecka Petra Haranta, prišla 
na svet 14. januára. V ten deň 
ich malá slečna vážila 3960 g 
a merala 52 cm. 

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Emma Čertíková z Veľkých 
Krštenian je prvým bábätkom 
šťastnej mamičky Denisy Hlav-
novej a otecka Jozefa Čertíka. 
Narodila sa 13. januára s váhou 
3610 g a dĺžkou 54 cm. 

Tamara Kollárová z Partizánskeho, v náručí otec-
ka Ľubomíra, prišla na svet 17. januára s váhou 3560 g 
a dĺžkou 52 cm. Kompletnú rodinu tvoria s mamičkou 
Martinou a tri a polročnou dcérkou Karolínkou.

Mia Brezinová z Topoľčian uzrela svetlo sveta 
15. januára, kedy vážila 3370 g a merala 49 cm. 
Radosť urobila rodičom Monike a Martinovi i troj-
ročnému bračekovi Mathiasovi.

Vitajte medzi nami!

Michal Vražba z Partizán-
skeho, prvorodené dieťatko 
šťastných rodičov, dostalo meno 
po svojom oteckovi. Mamička 
Soňa priviedla synčeka na svet 
16. januára, kedy vážil 3950 g 
a meral 55 cm.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
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Eliška Dudeková z Parti-
zánskeho svojím príchodom 
na svet urobila šťastných 
rodičov Zuzanu Horniakovú 
a Miroslava Dudeka. Ich prvé 
bábätko v deň narodenia, 
19. januára vážilo 3400 g 
a meralo 50 cm. 

Tadeáš Ľahký z Lehoty 
pod Vtáčnikom sa narodil 
17. januára s váhou 3210 g 
a dĺžkou 49 cm. Z prvorode-
ného bábätka sa tešia rodičia 
Mária a Miroslav.

Tobias Šútor z Partizán-
skeho uzrel svetlo sveta 
19. januára, kedy vážil 3460 g 
a meral 49 cm. Má mamičku 
Dominiku Báťovú, otecka 
Lukáša a zakrátko dvojročnú 
sestričku Vivien. 

Serchio Stojka z Partizán-
skeho potešil svojím prícho-
dom na svet rodičov Luciu a Lu-
káša, ako aj sestričky, šesťročnú 
Samantu a päťročnú Salome. V 
deň narodenia, 19. januára vážil 
3530 g a meral 53 cm. 

Zuzana Struňaková zo 
Zemianskych Kostolian má 
dátum narodenia 14. január, 
kedy vážila 3310 g a merala 
50 cm. Spolu s rodičmi Kata-
rínou a Jozefom sa z bábätka 
teší aj šesťročný brat Jozef.

Rýchla lekárska záchranná služ-
ba – t e l .  155 a 112, pohotovost-
ná lekárska služba - 749 24 51, 
ambulancia lekárov pohotovost-
nej služby 749 51 59. Pohoto -
vosť lekárov je v pracovných 
dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v 
sobotu, nedeľu a počas sviatkov 
nepretržite. V Partizánskom 
je v stredisku ambulancií na 
Hrnčírikovej ulici a pre deti je 
v NsP v detskom oddelení, v  
Bánovciach nad Bebravou je 
v hlavnej budove NsP.  P o h o -

tovosť lekární zabezpečuje 
v  Partizánskom Lekáreň 
Sunpharma v Kauflande v čase 
od 8. do 20. hodiny. V Bá-
novciach nad Bebravou (v 
pracovných dňoch od 15.30 do 
18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez 
sviatky od 8.00 do 18.00 h) 
pohotovosť zabezpečuje od 
26. do 30. januára Lekáreň 
ku Gymnáziu na Radlinského 
ulici, od 31. januára do 2. feb-
ruára Lekáreň Schneider na 
Svätoplukovej ulici.

Vyľakaná suseda
Juraj s Veronikou sa na 
Vianoce obdarovali živými 
darčekmi. On jej kúpil šte-
niatko, ona jemu exotického 
hada. Mladí, rozlietaní ľudia 
ale nemali čas postarať sa o 
živých tvorov. Posunuli teda 
darčeky rodičom. Mame 
Zuzane, hľadiacej na plazov 
odjakživa s odporom, tak pri-
padla nová úloha – postarať 
sa o odpudzujúceho hada. 
Juraj jej ho priniesol s kom-
plet vybaveným teráriom, a 
od mamy chcel len toľko, aby 
mu do neho raz za mesiac 
vhodila zo tri biele myšky z 
chovproduktu a občas vyme-
nila v miske vodu. 
Zuzana sa netvárila prí-
liš nadšene. Ale čo matka 
neurobí pre svoje dieťa?! Po 
prvých opatrných kontaktoch 
s novým členom domácnosti 
si na hada v teráriu zvykla, ba 
priam si ho obľúbila. Zvlášť 
po tom, čo zistila, aké je to 
hebké a krotké stvorenie. 
Rok míňal rok a „hadica“ 
Klárka bola neoddeliteľnou 
súčasťou ich rodiny. Zuzana 
sa jej milo prihovárala, sledo-
vala ako hypnotizuje svoju ko-
risť, ako ju uloví a zhltne, ako 
sa zvlieka z kože... Nechápala, 
ako sa jej mohli hady hnusiť 
a ako o nich môžu jej známi 
hovoriť s toľkým odporom?
Klárka mala rovných štrnásť 
rokov, keď bolo na nej badať 
príznaky staroby. Prestali jej 
chutiť myšky, a jedného dňa 
nadobro skamenela. 
- Ona je mŕtva! - s ľútosťou 
vyslovila Zuzana verdikt nad 
obľúbeným spoločníkom.
Znovu sa blížili Vianoce, 
vonku mráz. Kde ju teraz 
pochováme?
Manžel horko-ťažko vydlabal 

v záhrade plytký hrobček a 
milú Klárku do neho so všet-
kými poctami uložili. Zapálili 
sviečku, obložili smrekovými 
vetvičkami. 
Na druhý deň, vracajúc sa z 
nákupu, už z diaľky Zuzana 
videla, že ju pri bráničke 
vyčkáva susedka.
- Zuza, máte ešte toho hada?
Začala šípiť čosi nepríjemné, 
nuž potvrdila, že áno.
- Potom neviem, na čo 
som to naďabila v našej 
záhrade?! Skoro som dostala 
infarkt, tak strašne som sa 
zľakla a zvrieskla na celú 
ulicu! 
- Čože sa stalo? - opáčila 
opatrne Zuzana.
- Idem ráno s odpadom ku 
kompostu a pod nohy sa mi 
pripletie... No čo myslíš, čo? 
Had! Ziapala som ako zmys-
lov zbavená! Až keď som do 
neho štuchla paličkou, zistila 
som, že sa nehýbe...
- Ále susedka, to predsa nie 
je možné... Teraz, v zime...
- Áno, áno, môžem ti ho 
ukázať, muž ho vyhodil na 
kopu zeliny!
To bolo posledné, čo si 
povedali. 
- Janči, prosím ťa, poď sem, 
ideme na záhradu skontro-
lovať Klárkin hrobček, či 
ho nejaká potulná mačka 
nerozhrabala?! - už od dverí 
kričala Zuzana na manžela.
A naozaj. Premrznutá hlina 
rozmetaná na všetky strany 
a mŕtvolka ich obľúbenej 
Klárky fuč! Tak toto veru 
nechceli. Ani to, aby ich 
znepriatelila so susedou. 
Odvtedy totiž medzi nimi 
panuje stav mlčania. Pri 
náhodnom stretnutí akoby sa 
ani nevideli...   (bab)

Aktualizujte svoju žiadosť!
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske oznamuje všetkým 
uchádzačom o nájomný byt, ktorí sú zaradení do Zoznamu uchá-
dzačov o nájomný byt v meste Partizánske, aby do 15. februára 
2015 svoju žiadosť aktualizovali, a to osobne u pani Barborkovej 
v budove SMM, v kancelárii č. 3 na prízemí alebo telefonicky na 
č. tel. 038/749 20 90. 
V prípade, že uchádzači svoju žiadosť nezaktualizujú, bude ich 
žiadosť vyradená zo Zoznamu uchádzačov. (150038)
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Posledné kusy kalendára
Na viditeľnom mieste, tak ako ste si zvykli, sa už natrvalo 
usalašil stolový kalendár Stredné Ponitrie 2015. Jeho obsaho-
vá a grafická stránka je opäť výsledkom práce Vydavateľstva 
Tempo, ktoré ponúka záujemcom na predaj posledné kusy. Ak 
chcete týmto praktickým darčekom potešiť niekoho blízkeho, 
žijúceho mimo nášho regiónu, neváhajte a príďte do redakcie v 
prízemí výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom.

Ako nepremárniť zápis dieťaťa do 1. ročníka
Prvé mesiace v novom roku vždy prinášajú významnú udalosť v živote rodiny, ktorá má predškoláka. Zápis dieťaťa 
do prvého ročníka základnej školy je v jeho živote jednou z najvýznamnejších udalostí. Je to okamih, keď je prvýkrát 
vystavené vážnejšej skúške a keď sa z bezstarostného škôlkara stáva dieťa, ktorému pribudnú povinnosti. 

Mnohé z detí prežívajú isté 
napätie, tešia sa a zároveň 
majú aj strach, či dokážu splniť 
úlohy, ktoré ich čakajú, a či tak 
dokážu svojim rodičom, prí-
buzným, kamarátom i učiteľom 
v materskej škole, že sú už „veľkí 
a prišiel čas, aby sa rozlúčili 
s materskou školou“. Väčšina 
detí sa do školy teší, očakáva, že 
sa naučí čítať a písať a všetko to, 
čo nepatrí do sveta malých detí. 
Je dôležité, aby rodičia urobili 
tento deň pre svojho potom-
ka slávnostným. Aby ocenili 
jeho výkon, aj keď nebude bez 
zakolísaní. Aby sa tento deň 
premenil na slávnosť a na dlhý 
čas sa uložil v pamäti dieťaťa. 
Je potrebné, aby sa rodičia 
rozprávali s dieťaťom o tom, 
aké úlohy riešilo počas zá-
p i s u ,  a k o  s a  m u  d a r i l o ,  ako 
sa mu páčila pani učiteľka, ktorá 
ho skúšala, či sa teší do školy. 
Slávnostnú atmosféru udalosti 
je vhodné umocniť posedením 
v cukrárni, reštaurácii, upečením 
koláča, či nejakej maškrty.  
Zápis v škole by sa mal reali-
zovať v pokojnom, láskavom 

prostredí, kde pani učiteľky 
povzbudzujú dieťa, aby 
predviedlo najlepší 
osobný výkon. P r e  
školu je dôležité 
v procese zápisu 
diagnostikovať 
dieťa – zistiť, čo 
ovláda, a na čom 
b y  m a l o  e š t e  p o p r a -
covať, aby v septembri 
bez výraznejších problémov 
n a s t ú p i l o  d o  š k o l y .  Dieťa i ro-
dič by mali byť na konci zápisu 
informovaní, aký výkon nádejný 
žiačik počas zápisu podal, ak 
potrebuje pomoc, učitelia by mu 
mali odporučiť odborníka.
Z odborného hľadiska je dôle-
žité, aby zápis neprebiehal 
spôsobom, ktorý dezo-
r i e n t u j e  d e t i  a  n e p r i n á š a  
informácie, ktoré sú pre 
prijatie do prvého ročníka 
dôležité. Ide o „moderné“ spô-
soby zápisov tzv. rozprávkovým 
spôsobom. Takéto spôsoby zápi-
su prinášajú zmätočné sociálne 
poznanie a nie sú v súlade s tým, 
na čo sú deti materskou školou 
pripravené.

Pre priaznivý prechod dieťaťa 
z materskej do základnej 

školy nie je dôležitý 
iba jediný deň – deň 
zápisu. Základná 
škola, ktorej naozaj 
záleží na tom, aby sa 
deti v prvom ročníku 

čo najskôr zadaptovali 
a podávali čo najlepšie 

osobné výkony, sa zaujíma 
o predškolákov aspoň rok pred 
ich nástupom do školy. Učitelia 
základných škôl by mali pozoro-
vať predškolákov v ich prirodze-
nom prostredí v materskej škole, 
mali by konzultovať prácu detí 
s učiteľkami materských škôl, 
predškoláci by mali pravidelne 

navštevovať kamarátov – ško-
lákov a spolu s nimi si privykať 
na nové prostredie. Rovnako 
dôležité sú aj stretnutia učiteľov 
základných škôl s rodičmi 
predškolákov. Tieto stretnutia 
by mali byť bohaté na rady, ako 
pripraviť dieťa na vstup do školy. 
V čase, kedy nám rastie 
t e c h n i c k á  g e n e r á c i a  
s  n e d o s t a t k o m  s o c i á l n y c h  
skúseností, je potrebné, aby 
základné školy intenzívnej-
š i e  v s t u p o v a l i  d o  k o m u n i k á -
cie s učiteľkami materských 
škôl, s jednotlivými pred-
školákmi a ich rodičmi. 
 Zuzanna Vaňová,  
 špeciálna pedagogička

Väč-
šina detí 

sa do školy teší, 
očakáva, že sa naučí 
čítať a písať a všetko 

to, čo nepatrí do 
sveta malých 

detí. 

Zápis prvákov 3. a 4. februára
Mesto Partizánske ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo 
svojom VZN č. 7/2007 o školských obvodoch určilo termín zápi-
su na prvý februárový týždeň. Zápis detí do 1. ročníka na školský 
rok 2015/2016 sa uskutoční 3. a 4. februára 2015, v čase od 
13.00 do 16.00 hodiny vo všetkých piatich základných školách v 
Partizánskom. V prvý deň zápisu budú prednostne zapísané deti 
zo školského obvodu. Čas a miesto zápisu si určí každá škola. 
Podrobnejšie informácie o zápise oznámi riaditeľ základnej školy 
na webovej stránke školy a v škole.
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Memoriál Jozefa Striženca: 
Jubilejný ročník  
s rekordnou účasťou
Svoje herné majstrovstvo a kombi-
načné schopnosti v mariáši si prišlo 
do Šimonovian otestovať v sobotu 
17. januára 75 hráčov – kartárov. 
Za doterajších 15 ročníkov to 
bola rekordná účasť a na Memo-
riál Jozefa Striženca merali cestu 
nielen Partizánčania a mariášisti z 
okolitých obcí, ale aj zo susedných 
okresov a ďalších kútov Slovenska. 
Nechýbali na ňom zástupcovia 
z Nitry, Bratislavy, Trenčína, 
Martina, či Nových Zámkov. Pri 
otvorení turnaja v spoločenských 

priestoroch nad Poštou v Šimo-
novanoch ich prišiel povzbudiť aj 
primátor mesta Jozef Božik. Potom 
sa už všetka pozornosť sústredila 
na „čertove“ obrázky a správne zvo-
lenú stratégiu a taktiku. Po bojoch, 
v ktorých nikto nikoho nešetril, 
mohla rozhodcovská suita vyhlásiť 
víťazov. Tým sa stal Rudolf 
Centár zo Skačian pred druhým 
Jozefom Kazárom z Turčianskeho 
Petra, tretím Jánom Takáčom z Va-
rína pri Žiline a štvrtým Ernestom 
Blahom z Veľkých Uheriec. Ceny 

im odovzdal predseda VMČ Anton 
Jašík. Že bola konkurencia silná, 
svedčí aj fakt, že z domácich 
mariášistov sa Dušanovi Kačinovi 
podarilo obsadiť až 16. miesto. 
Organizátori z Výboru mestskej 
časti Šimonovany celkom ocenili 
19 častníkov turnaja, medzi nimi 

aj najstaršieho hráča mariášu, 
83-ročného Antona Urbanovské-
ho z Dolného Lopašova, dokazu-
júceho, že mariáš sa hrá v každom 
veku. Cenu útechy za posledné 
75. miesto si zo Šimonovian od-
niesol Marián Beko z Topoľčian.
 (bab)

Nezabudnuteľné zážitky 
pri pohľade do vesmíru
Nový rok sa už posunul o niekoľko dní. 
Pohľady do vesmíru v roku 2015 nás pre-
svedčili aspoň na dennej oblohe, že Slnko, 
naša hostiteľská hviezda, čoraz viac zotrváva 
na našej oblohe. 
Pohľady na nočnú oblohu nám okrem hviezdnych 
zoskupení ponúkajú pohľad na „vlasaticu“, ktorá 
s príchodom Nového roku vystúpala z južnej hviezdnej 
oblohy na tú našu. Kométa C/2014 Q2 – Lovejoy 
bola objavená 17. augusta 2014 austrálskym amatér-
skym astronómom Terrym Lovejoyom, 7. januára 2015 
bola najbližšie k Zemi. O dva dni neskoršie prekročila 
nebeský rovník, a tým sa stala oficiálnym objektom 
severnej oblohy. V druhej polovici januára očakávame, 
že dosiahne maximálnu jasnosť a 30. januára preletí vo 
vzdialenosti 1,29 astronomickej jednotky od Slnka. Ku 
kométe C/2014 Q2 Lovejoy sa vrátime v samostatnom 
príspevku.

Kométa Lovejoy, fotografovaná 13. januára 2015

V roku 2015 nám pohľady do vesmíru poskytnú dva 
nezabudnuteľné zážitky. Môžeme sa tešiť na dve 
zatmenia pozorovateľné z územia našej republiky. 
Prvé zatmenie Slnka budeme môcť pozorovať 
v celom priebehu 20. marca v dopoludňajších 
hodinách. Mesiac v čase maxima zakryje viac 
než 74 % slnečného kotúča. Úplné zatmenie 
Mesiaca bude pozorovateľné 28. septembra 
v ranných hodinách, ktoré až na výstup z polo-
tieňa uvidíme takmer celé.

Ďalšie nezabudnuteľné pohľady do vesmíru nám pri-
pravia konjunkcie planét, zdanlivé priblíženie dvoch či 
viacej jasných telies Slnečnej sústavy na oblohe. V  t o m -
to roku budeme môcť pozorovať tri výrazné 
zoskupenia planét. K prvému dôjde 22. februára vo 
večerných hodinách nad západným obzorom. V tesnej 
blízkosti uvidíme dve planéty zemského typu Mars 
a Venušu. V blízkosti tohto zoskupenia môžeme v dňoch 
20. a 21. februára vidieť Mesiac. Druhé zoskupenie 
nastane 1. júla vo večerných hodinách, kedy sa zdanlivo 
k sebe priblížia planéty Venuša a Jupiter. Posledné 
výrazné zoskupenia planét budeme vidieť na rannej 
oblohe 26. októbra 2015, ktoré vytvoria planéty Venuša, 
Jupiter a v ich blízkosti nájdeme i planétu Mars.
V roku 2015 bude Mesiac 13-krát v opozícii voči Slnku, 
čiže nastane 13 splnov a 12-krát sa bude nachádzať 
v dolnej konjunkcii, čiže medzi Zemou a Slnkom, a na-
stane nov Mesiaca. 
Jarná rovnodennosť nastáva 20. marca 
o 23.45 hodine SEČ, letný slnovrat 21. júna 
o 17.38 hodine SEČ, jesenná rovnodennosť 
23. septembra o 19.21 hodine SEČ a zimný sl-
novrat 22. decembra o 5.48 hodine SEČ. Najbliž-
šie k Slnku bola naša planéta 4. januára o 7.36 hodine 
SEČ, do najväčšej vzdialenosti od Slnka sa dostaneme 
6. júla o 21.41 hodine SEČ.
V roku 2015 budeme môcť bez rušivého mesačného 
splnu pozorovať na tmavej oblohe augustové Perzeidy, 
jesenné Drakonidy a čiastočne i Leonidy a Gemini-
dy. Dúfajme, že tieto meteorické roje nám pripravia 
prekvapenie v podobe nezabudnuteľných jasných 
svetelných stôp v našej atmosfére.  
Prehľad astronomických udalostí v roku 2015 nie je 
zďaleka úplný. Priblížili sme si tie, ktoré sú dosta-
točne výrazné a pozorovateľné neozbrojeným okom. 
V nasledujúcich príspevkoch v týždenníku Tempo 
sa dočítate podrobnejšie informácie o jednotlivých 
úkazoch. Čitateľom Tempa želáme v roku 2015 jasnú 
myseľ a hviezdnu oblohu. Vladimír Mešter

Viac krížoviek na www.krizovkarsky-raj.sk

Foto: MTO

KRÍŽOVKA na voľné chvíle
Po manželskej hádke sa rozčúlená manželka vyberie 
za lekárom: „Prosím vás, pán doktor, predpíšte mi...
...prášky na spanie s niekým iným.“
Dokončenie prosby bolo znením tajničky z vianočnej 
krížovky Tempa a lúštiteľov isto pobavilo. Napokon, ako 
zvyčajne táto obľúbená činnosť pri vypĺňaní políčok krí-
žovky. Máme pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu 
zlú. Najskôr tú dobrú: krížovky v Tempe budú v roku 
2015 častejšie. Tá zlá je, že lúštiť ju budete len pre pote-
šenie, bez šance na knižnú výhru.  
Poslednú cenu za úspešné vyriešenie vianočnej krížovky 
venujeme Miroslavovi Jančichovi z Partizánskeho. 
Kniha na neho čaká v redakcii.
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Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a 
známym, ktorí na poslednej ceste 
vyprevadili nášho drahého otca 
a dedka

Jozefa CIFRU     
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 14. janu-
ára 2015 vo veku 68 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorý-
mi sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Naše osobitné poďakovanie za 
starostlivosť patrí MUDr. Blanke 
Purgátovej.

Smútiaci synovia s rodinami
 (150063)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 28. januára 2015 by sa náš 
drahý ocko, dedko a pradedko

Alojz KUBASÁK 
z Partizánskeho

dožil 91 rokov. Rozlúčili sme sa 
s ním 2. novembra 2014, kedy 
od nás navždy odišiel vo veku 
90 rokov. Ďakujeme príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, 
ktorí ho vyprevadili na poslednej 
ceste.

S láskou a úctou spomínajú 
smútiace deti, vnuci a pravnuci.
 (150065)

Že sa rana zahojí
je len klamné zdanie,
nám bolesť v srdci zostala
a tiché spomínanie.

Dňa 23. januára 2015 sme si 
pripomenuli siedme výročie, čo 
od nás navždy odišiel

Vojtech CIDORIK 
z Nedašoviec.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. (150072)

Dňa 26. januára 2015 si pripo-
míname siedme výročie, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamička a babička

Jarmila ŠOMODIOVÁ 
z Veľkých Bielic.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a dcéry s rodinami. (150053)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a 
známym, ktorí na poslednej ceste 
vyprevadili našu drahú manželku, 
matku, babku a prababku

Hedvigu ŠVECOVÚ
rod. Paulenovú

z Veľkých Bielic,

ktorá nás navždy opustila 16. ja-
nuára 2015 vo veku 70 rokov.

Ďakujeme všetkým za slová 
útechy a kvetinové dary.

Smútiaci manžel, dcéry Janka a 
Vierka a syn Tonko s rodinami.
 (150080)

Dotĺklo srdce,
ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pilne pracovali.
Zhasli oči, stíchol hlas,
mala rada život a všetkých nás.

Dňa 29. januára 2015 si pripo-
menieme 1. výročie úmrtia našej 
drahej mamičky a starkej

Márie DOBIÁŠOVEJ 
rod. Gašparíkovej

z Klátovej Novej Vsi.

S láskou v srdci spomínajú deti 
s rodinami. (150073)

Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ,
v srdciach našich zanechal si 
obrovský žiaľ. 
V nich si Ťa nosíme, 
v spomienkach máme,
často na Teba myslievame.
Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu.
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá... 
Vieme. Len tiché slová 
do neba posielame:
„Navždy Ťa milujeme.“

Dňa 26. januára 2015 uplynú 
smutné dva roky, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec, ded-
ko, pradedko

Ján FÁBRY 
z Malých Uheriec.

S úctou a láskou v srdci spomí-
najú manželka, synovia s man-
želkami, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina.  (150070)

Kúpim 
v katastrálnom území 
Skačany ornú pôdu, 

pasienky a lesnú pôdu. 
Tel. 0911 648 032.

(15015)

(1
50

02
6)

Predám 1-izbový byt v PE – za-
teplený, s balkónom, plávajúca 
podlaha, prerobená kúpeľňa, 3. po-
schodie. Tel. 0944 140 811. (141204)

Predám poldom v PE. Udržiava-
ný. Cena dohodou. Tel. 0905 567 
510. (150035)

Predám garáž pri Slovenskej 
reštaurácii, vchod od hlavnej 
cesty. Tel. 0902 393 598. (150040)

Predám menší RD v Partizán-
skom. Tel. 0903 868 061. (150059)

Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový 
byt na Luhoch. Tel. 0908 278 722.
 (150061)

Rodinný dom v obci Čereňany. 
Tel. 0905 960 984.

(150062)

Predám zánovnú taliansku ko-
ženú rustikálnu sedaciu súpravu 
3+2+1 aj s konferenčných stolíkom 
a zrkadlom. Cena 1450 € + doho-
da. Tel. 0902 404 916. (150030)

Predám detský kočík zn: B.E.VER-
SO, trojkombinácia vo veľmi dob-
rom stave. Cena 120 €. Tel. 0918 
123 805. (150077)

Dôchodkyňa vypomôže v do-
mácnosti, opatrí starších ľudí. Tel. 
0911 825 660. (150060)

  
TEPUJEME koberce, sedacie 
súpravy profesionálnym strojom 
KÄRCHER. Tel. 0948 467 010.
 (150064)

Firma TOGA prijme lisovača obu-
vi, možnosť zaučenia. Kontakt: 
0903 726 160 alebo 038/748 91 
23. (150071)

  
Hľadáme záujemcov o  prácu 
v lese. Tel. 0908 754 077. (150078)

Predám Renault MEGANE SCE-
NIC, r. v. 2003. Cena 2200 eur. Tel. 
0903 860 693.

Predám odstavčatá mangalice. 
Tel. 0918 450 897. (150046)

Nočný klub v CZ vo Veselí nad Mora-
vou prijme sympatické dievčatá. Bo-
hatá domáca i  zahraničná klientela 
a pekné peniaze na ruku každý deň. 
Pracovná doba i  dohodou. Zdarma 
zabezpečené ubytovanie hotelové-
ho typu. Serióznosť a diskrétnosť sa-
mozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť 
a  nebudete ľutovať. Začiatočníčky 
vítané. www.eroticnightclub.cz. Tel. 
00420777244062. (150021)

(150024)

1 JAZDA V PARTIZÁNSKOM už od 1€    aj 7 a 9 MIESTNE TAXI

(150068)

Víkend v Prahe
Poznávaním stovežatej met-
ropoly môžete stráviť víkend 

od 22. do 24. mája 2015. 
V cene zájazdu 80 € je 2x 

ubytovanie v trojhviezdičko-
vom hoteli, raňajky, doprava, 
poistenie, sprievodca. Prihlá-
siť sa môžete do 28. februára 

na tel. č. 0911 545 798 u 
Miroslava Kopála. (150066)

(150079)

Mestská televízia Partizánske

Pozrite si informácie
 z Vášho mesta nielen v televízii, 
ale už aj v počítači, mobile a tablete.

Mestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM

www.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.sk



Š P O R T Tempo č. 3
26. januára 2015

www.novinytempo.sk 9

Rozlúčka s modelárskym rokom

Členovia Amavet klubu č. 808 už tradič-
ne pripravujú rozlúčku s modelárskym 
rokom vo Hvezdárni v Malých Bieliciach. 
Inak tomu nebolo ani v závere uplynulé-
ho roka. Členovia krúžkov elektroniky, ra-
ketových modelárov a stellar klubu spolu 
so svojimi rodičmi, vedúcimi, ale i spon-
zormi sa zišli a bilancovali uplynulý ka-
lendárny rok. Vyhodnotili svoje úspechy, 
ale i menej úspešné súťaže a porozpráva-
li sa o svojich plánoch na nastávajúcu se-

zónu. Akcie sa zúčastnil aj predseda Rady 
raketových modelárov Slovenska Michal 
Žitňan z Dubnice nad Váhom. Súčasťou 
akcie bola i výstavka prác jednotlivých 
krúžkov. Všetci prítomní tak mali mož-
nosť uvidieť výsledky celoročnej snahy 
svojich ratolestí a tiež predvedenie mo-
delov.  Vedúci jednotlivých krúžkov v 
krátkosti zhodnotili uplynulý rok. Upria-
mili sa hlavne na vrcholné súťaže, kto-
rých sa zúčastnili či už v rámci Sloven-

ska, v zahraničí, ale aj na stretnutia, kto-
ré sami zorganizovali. Pre členov krúžku 
elektroniky to bola hlavne robot-párty 
na Letisku v Malých Bieliciach, letný as-
tronomický tábor Astrocom, ako i pred-
nášky o robotike a predvádzanie robo-
tov v rámci projektu Astrocom v jednotli-
vých základných školách v okrese a účasť 
na Trenčianskych robotických dňoch. Ra-
ketoví modelári sa pochválili úspechmi 
na domácich súťažiach. Majsterkou Slo-
venska v kategórii S4A malý – raketoplán 
– sa stala Veronika Mitašová, ktorá v rov-
nakej kategórii obsadila druhé miesto vo 
Svetovom pohári, kde sa súťaží bez roz-

dielu veku. Bronzovú priečku v kategórii 
S7 – bodovacia maketa – vo Svetovom 
pohári v Lotyšskej Ljepaji obsadila Jan-
ka Kajanová. Juniori z Partizánskeho sa 
pravidelne zúčastňujú pretekov Sveto-
vého pohára v Poľsku, Slovinsku, ako aj 
všetkých domácich súťaží. Prítomní mali 
možnosť vidieť aj ukážky letov bizarných 
raketových modelov pod názvom „Lie-
tajúce nezmysly“ alebo „Letí, letí, všet-
ko letí...“ Po príjemne strávenom dni vo 
hvezdárni odchádzali všetci z vydare-
nej rozlúčky s modelárskym rokom 2014 
spokojní, plný elánu a nových plánov do 
ďalšej sezóny. jk

Švecová s dvomi osobnými rekordmi,
Mentel s najrýchlejším akčným časom

Do rozbiehajúcej sa halovej atletickej sezóny už vstupujú 
aj atléti z okresu Partizánske. Stalo sa tak na otvorených 
halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického 
zväzu. V guliarskom sektore si titul halového šampióna 
medzi mužmi vyhádzal Matúš Olej z Brodzian. Repre-
zentant VŠC Dukla Banská Bystrica dosiahol najdlhší po-
kus v tretej sérii, keď 7,26 kg vážiacu guľu vrhol do vzdia-
lenosti 17,35 m a pred druhým Danielom Okelom z dub-
nického Spartaka triumfoval s viac ako štvormetrovým 
odstupom. Šprintér Šimon Molčan z Klátovej Novej Vsi, 
štartujúci za nitriansky ŠK ŠOG, obsadil na mužskej šesť-
desiatke s časom 8,05 s 38. miesto a na dvestovke skončil 
ôsmy v čase 26,25 sekundy.

Na mítingu sa predstavila aj sedemčlenná výprava zveren-
cov trénera Vladimíra Ištvána, čo je najviac v jeho dote-
rajšom pôsobení v role atletického kouča. Keďže však stále 
nie sú združení v oficiálnom klube, na podujatí vystupovali 
tradične pod hlavičkou ŠK ŠOG Nitra. Konkurencia bola sil-
ná a početná. Bratislavská hala Elán doslova praskala vo šví-
koch. So stredoslovenským šampionátom súčasne prebie-
hal aj bratislavský a rovnako bol otvorený. V akcii tak bolo 
takmer deväťsto pretekárov a pretekárok zo Slovenska, 
Čiech, Slovinska, Rakúska a Maďarska. ,,Program poduja-
tia bol veľmi náročný a vyčerpávajúci. O piatej ráno sme 
odchádzali do Bratislavy a ešte o pol jedenástej večer 
bežala svoj rozbeh Trubianska a Mentel o štvrťhodinu 
neskôr. V kvalitnej slovenskej, ale i zahraničnej konku-
rencii sme sa však nestratili. Preteky boli pre nás predo-
všetkým overením zimnej prípravy. A na to, že pre via-
cerých to bol prvý štart v hale, sa uviedli dobre. Aj na-
priek tomu, že sme v hrubej zimnej príprave predviedli 
slušné výkony, ktoré sú perspektívou do budúcna. Vý-
kony Lea Szaba boli však ovplyvnené predchádzajúcim 
lyžiarskym výcvikom, po ktorom mal ťažké nohy,“ hod-
notil vystúpenie svojich zverencov Vladimír Ištván. Tradične 
vo výbornej forme sa predviedla najmladšia z Ištvánových 
zverenkýň Andrea Švecová z Partizánskeho. Tá sa posta-
rala hneď o dva osobné rekordy. Na šesťdesiatke vylepši-
la svoje doterajšie maximum o dve stotiny sekundy na čas 
8,48 s a v kategórii žiačok obsadila medzi staršími súperka-
mi výborné šieste miesto spomedzi stotrinásť pretekárok. 
Hranicu osobného halového rekordu o tri desatiny sekun-
dy si Švecová posunula v behu na 300 metrov, kde v čase 
45,43 s skončila siedma. V mužskej kategórii štartoval Parti-
zánčan Šimon Mentel, ktorý je mladším bratom mnohoná-
sobného slovenského šampióna na krátkych tratiach Matú-
ša Mentela. Na šesťdesiatke mladší z Mentelovcov upozor-
nil na seba najrýchlejším akčným štartovým časom 0,119 s 
spomedzi všetkých aktérov. Stal sa víťazom siedmeho roz-
behu v čase 7,47 s, čo v konečnom poradí stačilo na pätná-
stu priečku. Dvesto metrov dlhú trať zabehol Šimon Men-
tel v siedmom najrýchlejšom čase 24,98 sekundy. Rovnako 

siedmou priečkou skončilo vystúpenie Romany Ondrušo-
vej z Partizánskeho v behu na 400 m, kde preťala cieľovú 
čiaru v čase 1:08,23 minúty. V druhom rozbehu na dvojná-
sobnej trati strhujúcim finišom triumfovala v čase 2:36,62 
min, ktorý jej vyniesol opäť siedme miesto.
Umiestnenie ďalších atlétov z okresu Partizánske – doras-
tenci 60 m: 27. Kristián Beňuška (Veľké Bielice) 8,22 s, 28. 
Leo Szabo (Partizánske) 8,30 s, 200 m: 13. Kristián Be-
ňuška (Veľké Bielice) 28,49 s, diaľka: 11. Leo Szabo (Par-
tizánske) 489 cm, dorastenky 60 m: 28. Mária Trubianska 
(Veľké Uherce) 8,87 s, 200 m: 17. Mária Trubianska (Veľké 
Uherce) 29,79 s, 800 m: 11. Simona Gálisová (Nedanovce) 
2:39,31 min. Text: mp, foto: vi

V play out o konečné umiestnenie na 11. 
až 18. mieste sa po dvojici Spartak Dolné 
Vestenice a TomCats Prievidza stali zostá-
vajúcimi dvomi postupujúcimi TOHC To-
varníky a Lokomotív Partizánske.

II. LIGA
 VÝSLEDKY 25. KOLA: ICE BOYS Prie-
vidza – RAPTORS Partizánske 6:5 (1:2, 
2:2, 3:1), 00:10 D. Ondrčka (M. Rychňav-
ský), 16. J. Mäsiar (A. Melchiory, M. Kytka), 
22. A. Melchiory (J. Mäsiar), 34. J. Mäsiar 
(M. Sidor), 37. J. Mäsiar, 40. D. Ondrčka 
(M. Rychňavský) – 7. L. Guliš (Š. Šupa, M.  
Španko), 12. Ľ. Goga (Š. Šupa), 28. Š. Ši-
mon (L. Guliš, A. Píšťanský), 29. A. Žuchov-
ský, 31. L. Guliš (Ľ. Goga). ECS Partizán-
ske – SCORPIONS Topoľčany 5:2 (1:0, 
3:1, 1:1), 10. Michal Hallo (L. Ševčík), 24. 
Ivan Valach (M. Macega, Michal Hallo), 26. 
L. Ševčík (Ivan Valach), 29. Ivan Valach (M. 
Fabo, L. Ševčík), 35. Ivan Valach (D. Kopiar, 
L. Ševčík) – 19. A. Jančovič, 34. A. Jančo-
vič (M. Bednárik, R. Chmelár). BAŤOVKA 
Partizánske – BLUE DEVILS Žabokre-
ky n/N. 4:5 (3:2, 0:3, 1:0), 2. P. Habánik 
(Š. Žák), 6. B. Kútny (Š. Žák), 15. Š. Žák (I. 
Benzír), 35. M. Habánik (B. Kútny, I. Benzír) 
– 6. S. Harceg (M. Telek, J. Čuperka), 13. J. 
Čuperka (P. Hrnko), 21. M. Telek (J. Velšic), 
26. S. Harceg, 27. P. Hrnko (M. Telek). DRI-
VERS Partizánske – RED WINGS Bánov-
ce n/B. – odložené.

TABUĽKA ZČ
1. ICE BOYS Prievidza  24   18   3    3   163:84    57
2. RAPTORS Partizánske  25  14   2    9   141:109   44
3. ECS Partizánske  24   12   5    7   116:87    41
4. DRIVERS Partizánske  24   12   4    8   146:106  40
5. SCORPIONS Topoľčany  25  12   0   13  130:156   36
6. BAŤOVKA Partizánske        24    9   1   14  116:143   28
7. BLUE Žabokreky n/N.  24    7   1   16  113:142   22
8. RED WINGS Bánovce n/B.  24   4   2   18    94:192   14

 PROGRAM 26. KOLA – 31.1. o 15. h: 
RED WINGS Bánovce n/B. – ICE BOYS Prie-
vidza, o 20. h: BLUE DEVILS Žabokreky 
n/N. – DRIVERS Partizánske, 1.2. o 18.30 
h: SCORPIONS Topoľčany – BAŤOVKA Par-
tizánske, o 20. h: RAPTORS Partizánske – 
ECS Partizánske. 

AHL FENDEK CUP 
PLAY OFF – A-SKUPINA   

 VÝSLEDKY: WARRIORS Topoľčany – 
SRŠNI Rudno 6:3 (3:0, 2:0, 1:3), 1. J. Ži-
fčiak, 2. a 25. M. Bednárik, 14. M. Štepo, 
26. P. Bilik, 43. P. Lukáč – 32. M. Pažický, 

36. L. Mečiar, 43. V. Píš. RANGERS Topoľ-
čany – RED WINGS Bánovce n/B. B 3:7 
(0:1, 1:4, 2:2), 22. M. Babulic, 33. P. Ry-
banský, 40. V. Emila – 4., 24., 28. a 41. M. 
Matejov, 17. Milan Igaz, 29. J. Šmehýl, 37. 
M. Šmehýl.     

TABUĽKA
1. SRŠNI Rudno  21  15  1    5  128:66    46
2. WARRIORS Topoľčany  21  14  2    5  124:69    44
3. BLUE Žabokreky n/N. B  20  14  0    6  133:101  42
4. RANGERS Topoľčany  21  12  1    8   97:65     37
5. RED WINGS Bánovce n/B. B  21  11  0   10  95:96    33

 PROGRAM – 29.1. o 20.20 h: WARRI-
ORS Topoľčany – RANGERS Topoľčany, 
1.2. o 12.30 h: BLUE Žabokreky n/N. B – 
SRŠNI Rudno.

 PLAY OFF – B-SKUPINA  
 VÝSLEDKY: TPS Topoľčany – Nadlice 
6:2 (2:1, 1:1, 3:0), 1. M. Chovanec, 3., 25. 
a 38. A. Holík, 35. M. Bezecný, 41. V. Pále-
ník – 7. a 26. P. Orsag. Bystričany – EKO 
Nitrianske Sučany 0:7 (0:3, 0:1, 0:3), 6. 
P. Argyusy, 14. V. Ivan, 15. a 43. D. Ševce, 
22. M. Knapek, 36. P. Masaryk, 37. R. Škrteľ. 

TABUĽKA
1. EKO Nitrianske Sučany  20  15  1   4  114:52  46
2. RUPAS Prievidza  20  12  4   4    97:62   40
3. TPS Topoľčany  21  12  4   5    99:69   40
4. Bystričany  21  13  1   7  103:81   40
5. Nadlice  22   8  3  11   99:97    27

 PROGRAM – 28.1. o 20.30 h: EKO Nit-
rianske Sučany – RUPAS Prievidza, 1.2. o 
15.30 h: TPS Topoľčany – EKO Nitrianske 
Sučany.

PLAY OUT 
 VÝSLEDKY: TORNÁDO Partizánske – 
TOHC Tovarníky 2:5 (1:0, 0:2, 1:3), 10. I. 
Chudý, 42. J. Uhrecký st. – 16. a 26. J. Ve-
nuta, 33. D. Vlnka, 37. T. Klačanský, 41. T. 
Horváth, na zápasy: 0:3. HK 46 DEVILS 
Prievidza – LOKOMOTÍV Partizánske 
1:7 (0:0, 1:3, 0:4), 23. M. Šimurda – 20. L. 
Balogh (Milan Varga), 22. Miroslav Novot-
ný (Marián Varga), 24. a 33. Pavol Kollár 
(Miroslav Novotný), 39. Milan Varga, 40. 
S. Škoda (Pavol Kollár), 41. S. Škoda (Milan 
Varga), na zápasy: 1:3.

 PROGRAM – 30.1. o 21.15 h: LOKOMO-
TÍV Partizánske – SPARTAK Dolné Vesteni-
ce, 1.2. o 14. h: TOHC Tovarníky – Tom-
Cats Prievidza.
 (mp, ms, až)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

Minihádzanárky HK Slávia  
si vyslúžili potlesk

Uplynulá sobota patrila v Mestskej športo-
vej hale v Partizánskom minihádzanárkam. 
Počas 3. kola súťaže krajov Žilina a Trenčín 
si hádzanárske nádeje A-družstva i ,,béčka“ 
HK Slávia Partizánske zmerali sily s chlap-
čenskými družstvami Bojníc a Kysuckého 
Nového Mesta. Dobre zorganizovaný turnaj 
prebiehal v príjemnej atmosfére. Slávist-
ky si za svoju príkladnú bojovnosť vyslúžili 
potlesk rodičov a fanúšikov, ktorí prišli svo-
je ratolesti povzbudiť. Výborné individuál-
ne výkony dievčat boli aj ocenené. Najuži-
točnejšou hráčkou turnaja sa stala Natália 
Šlosárová (Slávia A), najlepšou strelkyňou 
Viktória Horňanová (Slávia A) a za najlepšiu 
brankárku bola vyhlásená Silvia Bronišová 
(Slávia B). Nielen deti, ale aj trénerky HK Slá-
via Irena Popluhárová, Zuzana Machovičo-

vá a Jana Horňanová zhodnotili turnaj her-
ne aj organizačne za výborne zvládnutý. Ví-
ťazom tretieho turnaja sa stalo A-družstvo 
Kysuckého Nového Mesta pred druhou HK 
Slávia Partizánske A a tretími Bojnicami A. 
Štvrtá priečka patrí HK Slávia Partizánske B, 
piate skončilo Kysucké Nové Mesto B a šies-
te miesto obsadili Bojnice B.

 Výsledky HK Slávia Partizánske A: HK Slá-
via Partizánske – Kysucké Nové Mesto B 
17:10. HK Slávia Partizánske – PHK Slá-
via Partizánske B 15:6. HK Slávia Parti-
zánske – Kysucké Nové Mesto 10:15. HK 
Slávia Partizánske – Bojnice 12:11. HK 
Slávia Partizánske – Bojnice B 22:1. 
Zostava a góly HK Slávia Partizánske A: 
Laura Ištvánová – Viktória Horňanová 

24, Ivona Vargová 23, Natália Šlosárová 
18, Monika Gašparíková 9, Lea Michno-
vá 2, Lea Adamcová.  

 Výsledky HK Slávia Partizánske B: HK 
Slávia Partizánske B – Kysucké Nové 
Mesto 12:16. HK Slávia Partizánske B – 
HK Slávia Partizánske A 6:15. HK Slávia 
Partizánske B – Kysucké Nové Mesto B 
14:9. HK Slávia Partizánske B – Bojnice 
B 16:8. HK Slávia Partizánske B – Bojni-
ce 10:22.
Zostava a góly HK Slávia Partizánske B: Sil-
via Bronišová – Nina Kováčová 22, Liana 
Kopčanová 19, Monika Ivanková 12, Si-
mona Adamusová 4, Dominika Žiaková 
1, Simona Seidlová, Ema Žáková.
 (mp, zm) Mladé hádzanárske nádeje HK Slávia Partizánske Foto: Alexandra Tóthová

 Andrea Švecová Šimon Mentel
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BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA 

Rozhodcovia z ObFZ Prievidza bronzoví
Športová hala v Galante bola dejiskom pre-
stížneho futbalového turnaja rozhodcov a 
delegátov. Tí si počas zaujímavých súbo-
jov nedarovali vôbec nič. Podujatie sa hralo 
pod záštitou predsedu Západoslovenské-
ho futbalového zväzu Ladislava Gádošiho 
a šéfa Komisie rozhodcov Ladislava Prešin-
ského. Dvanásť výberov oblastných futba-
lových zväzov bolo rozdelených do dvoch 
skupín, z každej postúpili do semifinále dve 
najlepšie mužstvá. Postupové tajničky sa 
odkrývali až v posledných zápasoch. Trnav-
čania si v A-skupine postrážili druhé miesto 
víťazstvom nad Komárnom, kým v B-skupi-
ne nemuselo stačiť na postup ani dvanásť 
bodov z pätnástich možných. Levice hrali o 
česť, v poslednom zápase porazili Trenčín, 
ktorý tak musel prepustiť miesto Topoľča-
nom, ďalej išli aj Prievidžania. Semifinálový 
vabank zvládli lepšie Nitra a Trnava, ktoré si 
vo finále zopakovali súboj zo základnej sku-
piny. Dobre hrajúci Výber ObFZ Nitra potvr-
dil aj v najdôležitejšom zápase pohodu a 
dobrú formu. Po víťazstve 4:1 sa titul sťaho-
val pod Zobor úplne zaslúžene. Bronzovú 
priečku obsadil rozhodcovský výber ObFZ 
Prievidza, ktorý v súboji o tretiu priečku 
zdolal topoľčianskych arbitrov v pomere 
5:2, a vrátil im tak prehru zo základnej sku-
piny. Najlepším strelcom turnaja sa so 7 
gólmi stal Marek Blaháč (Prievidza), za naj-
lepšieho brankára bol vyhlásený Lukáš Pe-
cek (Nitra) a cenu pre najlepšieho hráča si 
prevzal Juraj Hrudík (Trnava). ,,Vždy sa te-
ším na tento turnaj, každý cech potrebu-
je spoločné stretnutia, ten náš rozhod-
covský nie je výnimkou. Naši rozhodco-
via ukázali, že vedia hrať futbal, zápasy 
mali kvalitu aj náboj, stále sa bolo na 
čo pozerať. Najlepší futbal hral nitrian-

sky výber, mladí chlapci sa predviedli vo 
výbornom svetle. Poklonu si za organi-
záciu zaslúži aj Oblastný futbalový zväz 
v Galante, štáb okolo Ervina Kissa nasa-
dil vysokú latku,” uviedol predseda Zápa-
doslovenského futbalového zväzu Ladislav 
Gádoši. Ďalší ročník halového turnaja roz-
hodcov o Pohár predsedu ZsFZ bude hostiť 
v januári 2016 Nitra.

 Výsledky výberu rozhodcov ObFZ Prie-
vidza – základná skupina: Senica – Prie-
vidza 0:3, M. Bezák, M. Žiak, M. Blaháč. 
Topoľčany – Prievidza 2:0, I. Šlosár, 
M. Buranský. Prievidza – Levice 2:0, V. 
Gulváč, M. Blaháč. Prievidza – Trenčín 
4:1, M. Blaháč 2, M. Caňo, M. Bezák – M. 
Tarabus. Prievidza – P. Bystrica 2:1, M. 
Caňo, M. Bukovský – O. Komorník.
 Semifinále: Nitra – Prievidza 2:0, J. 
Hybský, M. Šturdík. Trnava – Topoľčany 
1:0, A. Kollár.
 O 3. miesto: Prievidza – Topoľčany 
5:2, M. Blaháč 3, V. Gulváč, M. Caňo – M. 
Mokoš 2.
 Finále: Nitra – Trnava 4:1, M. Pecho 2, 
M. Šturdík, I. Valent – A. Kollár.

 Konečné poradie: 1. Nitra, 2. Trnava, 3. 
Prievidza, 4. Topoľčany, 5. Trenčín, 6. Nové 
Zámky, 7. Galanta, 8. Levice, 9. Senica, 10. 
Dun. Streda, 11. Komárno, 12. Považská 
Bystrica.

 Zostava výberu rozhodcov ObFZ Prie-
vidza: V. Varga – M. Caňo, M. Grolmus, 
M. Bezák, J. Feranec, M. Žiak, V. Gul-
váč, M. Bukovský, M. Blaháč, M. Gašpa-
rovič, I. Jakubis.
 mp, zdroj: zsfz

Krajská florbalová liga dorastencov pokračovala stretnutiami 4. dvojkola v Seredi a v Tr-
nave. V ,,malom Ríme“ sa predstavili mladé pušky FBK Harvard Partizánske a počínali si 
úspešne. Najskôr zverenci trénera Štefana Rajčana zdolali Novú Dubnicu v pomere 5:0, 
keď sa na shutoute podieľali obaja brankári, Ján Lacika i striedajúci Marek Bezák. Drama-
tickejší bol duel Partizánčanov proti domácemu tímu FBC 11. O tesnom víťazstve Harvar-
du rozhodol gólom na 2:1 v 42. min Peter Baštrnák po prihrávke spoza bránky od Tomáša 
Vyskočila. Partizánčanov zisk 4 bodov posunul na prvú priečku.

 4. DVOJKOLO: Piešťany – Nová Dub-
nica 2:7 (0:2, 1:1, 0:4). FBK Harvard 
Partizánske – Victory Stars Nová Dub-
nica 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), góly: 4. Vaňo, 22. 
Vaňo (Měchura), 26. a 44. Druska (Vaňo), 
42. Baštrnák (Vyskočil). HARVARD: J. Laci-
ka (31. M. Bezák) – S. Druska, T. Vyskočil, 
D. Hudec, R. Ferai, P. Baštrnák, J. Měchura, 
D. Krátky, J. D. Vaňo, M. Žiško, M. Nižňan-
ský, tréner: Š. Rajčan. Trnava – Piešťany 
5:2 (2:1, 1:0, 2:1). FBC 11 Trnava – FBK 
Harvard Partizánske 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), 
góly: 25. Cagáň – 22. Ferai (Pažický), 42. 
Baštrnák (Vyskočil). HARVARD: J. Lacika – 
S. Druska, T. Vyskočil, D. Hudec, R. Ferai, P. 
Baštrnák, J. Měchura, D. Krátky, J. D. Vaňo, 
M. Žiško, M. Nižňanský, E. Paško, M. Pažic-

ký, tréner: Š. Rajčan. Sereď – 1.FBC Tren-
čín 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Panthers Trenčín 
– M-Šport Trenčín 7:5 (0:0, 4:3, 3:2). 
M-Šport Trenčín – 1.FBC Trenčín 0:3 
(0:1, 0:0, 0:2). Panthers Trenčín – Sereď 
3:13 (0:4, 1:4, 2:5).

TABUĽKA
1. Harvard Partizánske   8  7  0  1   33:17   14
2. Ice Players Sereď         8  6  0  2   43:17   12
3. 1.FBC Trenčín              6  5  0  1   24:9     10
4. Rebels 91 Topoľčany   6  4  0  2   29:19     8
5. FBC 11 Trnava             8  4  0  4   42:24    8
6. VS Nová Dubnica         8  3  0  5  18:35     6  
7. Panthers Trenčín          6  3  0  3  30:48    6
8. M-Šport Trenčín           6  0  0  6   10:34    0 
9. FBC PAV Piešťany      8  0  0  8   21:47    0 
 mp

FLORBALOVÁ LIGA DORASTENCOV – ZÁPAD 

Základná časť tretej najvyššej slovenskej 
florbalovej ligy mužov mala na programe 
stretnutia siedmeho dvojkola. Tie sa hrali 
v Dubnici nad Váhom a v Mestskej špor-
tovej hale v Partizánskom. Florbalisti FBK 
Harvard Partizánske tak po prvý raz v aktu-
álnej sezóne mali výhodu domáceho pros-
tredia. V prvom meraní síl so Šaľou musel 
Harvard najskôr zmazať dvojgólové man-
ko. Aj keď si harvarďáci vytvorili územnú 
prevahu, cez šaliansky obranný val sa len 
ťažko presadzovali. Nakoniec ho však pre-
lomili a zvíťazili 9:6. Na triumfe Harvarda sa 
hetrikom podieľal Erik Takács a dvojgólo-
ví Michal Križan s Adriánom Botkom. Har-
vard však nenastúpil v kompletnom zlože-
ní. Pre chorobu chýbal jeho najproduktív-
nejší hráč Libor Botka a mladé pušky z do-
rastu Hudec, Druska, Ferai, Vyskočil, Baštr-
nák a taktiež brankár Lacika, ktorí v rovna-
ký deň úspešne bojovali o body vo svojej 
kategórii. Tréner Dušan Ďuríček tak oslovil 
Michala Zajaca s Jánom Majerčíkom, kto-
rí s družstvom netrénujú. ,,Nastúpili sme 

po prvý raz v tejto sezóne v takom zlo-
žení. A na našej hre bolo cítiť, že zosta-
va bola premiešaná a nezohratá oproti 
predchádzajúcim zápasom. Povinnosť 
víťazstva proti Šali sme si však splnili, 
čím sme si v predstihu zabezpečili účasť 
v play off,“ skonštatoval kormidelník Har-
vardu. Aj druhé stretnutie s trenčianskymi 
pantermi sa podľa papierových prognóz 
nieslo v réžii florbalistov Partizánskeho. 
Tí sa museli zaobísť bez svojho kapitána 
Ivana Skukáleka, ktorý prenechal pásku s 
,,céčkom“ Petrovi Ivankovi. Stretnutie však 
sprevádzali urážky, provokácie a tvrdé zá-
kroky v podaní niektorých hráčov Trenčí-
na. V 29. min kalich trpezlivosti pretiekol 
a jedna z dvojice rozhodkýň duelu Renáta 
Reseková stretnutie za stavu 7:0 pre Har-
vard predčasne ukončila: ,,Stretnutie sa 
nemohlo dohrať podľa regulárnych pra-
vidiel, preto som ho ukončila. Dôvodom 
boli neustále urážky a zbytočné dohrá-
vanie súbojov hráčmi Trenčína. Nechce-
li sme riskovať zbytočné zranenie hrá-
čov,“ vysvetľovala svoje rozhodnutie Re-
náta Reseková. ,,Nechcem sa sťažovať, 
ale dnes sa rozhodovalo jednostranne 
proti nám. Hrali sme kľudne až do chví-
le, kým neprišlo pár rozporuplných ver-
diktov voči nám. Mrzí nás to, chceli sme 
pokračovať v hre, a rovnako aj domáci, 
ale skončilo to tak, ako to skončilo. Viac 
k tomu nemám čo povedať, celé to bude 
riešiť zväz. Snáď pochopia, kto tu pís-

kal“ znelo vyjadrenie kapitána Panthers 
Trenčín Miloša Žáka. ,,Mrzí ma, že druhé 
naše stretnutie sa nedohralo pre ne-
športové správanie niektorých hráčov 
Trenčína. Rozhodkyne však podľa môj-
ho názoru zápas nezvládli a jeho pred-
časné ukončenie v náš prospech bude 
mať dohru pravdepodobne na discipli-
nárnej komisii florbalového zväzu. Tá 
rozhodne o tom, či výsledok zostane v 
platnosti, alebo sa zápas bude dohrá-
vať,“ dodal na záver tréner Harvardu Du-
šan Ďuríček.

 Výsledky 7. dvojkola: FBK Harvard Parti-
zánske – CVČ Šaľa 9:5 (2:2, 3:1, 4:2), góly: 
12. Zajac (Ondruška), 17. Takács (Poliak), 
21. A. Botka (Majerčík), 26. Michal Križan 
(Skukálek), 31. Michal Križan (Takács), 43. 
Takács (A. Botka), 44. Krištín (Majerčík), 48. 
A. Botka (Takács), 52. Takács (Majerčík) – 6. a 
7. Vlček, 11. Pollák, 25. Jobbágy, 43. Kupec. 
HARVARD: M. Sklenár, M. Jursa – M. Lenner, 
J. Majerčík, I. Skukálek, Michal Križan – A. 

Botka, L. Poliak, E. Takács – J. Korec, Š. Hr-
kotáč, Marek Križan – M. Zajac, M. Ondruš-
ka, Michal Krištín, tréner: D. Ďuríček. FBK 
Harvard Partizánske – Panthers Tren-
čín 7:0 – nedohraté, góly: 6. A. Botka (Po-
liak), 10. Lenner (Takács), 11. Zajac (Ivanka), 
16. Poliak (Takács), 22. Zajac (Majerčík), 22. 
Ivanka (Korec), 29. A. Botka (Krištín). HAR-
VARD: M. Sklenár, M. Jursa – M. Lenner, J. 
Majerčík, P. Ivanka, Michal Križan – A.  Bot-
ka, L. Poliak, E. Takács – J. Korec, Š. Hrkotáč, 
Marek Križan – M. Zajac, M. Ondruška, Mi-
chal Krištín, tréner: D. Ďuríček. Topoľčany 
– Sereď 11:0 (6:0, 3:0, 2:0). Topoľčany – 
Panthers Trenčín 8:4 (4:1, 0:1, 4:2). Šaľa – 
Sereď 9:6 (1:1, 3:2, 5:3). Hlohovec – Prie-
vidza 6:5 (2:1, 2:1, 2:3). Skalica B – Nová 
Dubnica 11:14 (4:7, 2:3, 5:4). Hlohovec – 
Nová Dubnica 1:17 (0:4, 1:2, 0:11). Skali-
ca B – Piešťany 9:11 (3:2, 2:4, 4:5). Piešťa-
ny – Prievidza 7:6 (2:4, 2:0, 3:2).

TABUĽKA
1. Rebels 91 Topoľčany 14  13  0   1  154:65     26
2. Harvard Partizánske   13  11  0   2  137:74     22
3. VS Nová Dubnica 14  10  1   3  131:107   21
4. ICE Players Sereď 14   7  1   6     99:93     15
5. CVČ Šaľa 14   7  0   7     93:87     14
6. FBC Páv Piešťany 14   6  0   8     96:107   12
7. Dragons Hlohovec 14   5  1   8     82:109   11
8. Panthers Trenčín          13   3  2   8     99:135    8 
9. Skalica B 14   3  0  11  101:147    6
10. Kladivári Prievidza 14   1  1  12    61:129    3
 mp

II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV

Momentka zo zápasu Harvard Partizánske – Panthers Trenčín
Foto: Dušan Sedláčik

Futbalový turnaj  
hráčov nad 40 rokov

Partizánske bude miestom konania ďalšieho turnaja v malom futbale. V sobotu 7. feb-
ruára sa v Mestskej športovej hale rozpútajú súboje 13. ročníka novoročného turnaja 
hráčov nad 40 rokov O pohár primátora Partizánskeho. Záujemcovia o štart na podu-
jatí sa môžu prihlásiť do 30. januára u Štefana Hučka na mob. č. 0917 949 623. mp

Stretnutiami 10. kola skončila základná 
časť 12. ročníka Bánovskej halovej fut-
balovej ligy. Suverénny líder B-skupiny 
Big Story Veľké Držkovce prvý raz zako-
pol. Prvú prehru mu uštedrilo družstvo 
FC Bayern Krásna Ves, ktoré si tak udrža-
lo štvrtú postupovú priečku do play off. 
Strelcom kola bol päťgólový Lukáš Beňo 
z družstva Hella. Súťaž bude teraz pokra-
čovať štvrťfinálovými stretnutiami a zá-
pasmi play out. 

A-SKUPINA 
 10. KOLO: FC KUVAJT Horné Veste-
nice – HELLA Bn/B. 3:8 (2:4), J. Stručka 
3 – L. Beňo 5, Jakub Varhaník 2, R. Ježík. 
JASKLO Bn/B. – BN TAXI Bn/B. 6:6 (2:2), 
A. Masarovič 3, M. Mášik, M. Slovák, Pe-
ter Benca – J. Zajac 3, L. Vavro 2, M. Gie-
ci. COLO COLO Bn/B. – MUFUZA Veľká 
Hradná 4:7 (2:1), D. Havala, M. Duchoň, 
A. Koreň, I. Ďurkáč – M. Kiac 3, M. Ševčík 
2, M. Baláž 2.

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ 
1. BN TAXI Bn/B.              10 8 2 0 57:29  26
2. JASKLO Bn/B.            10 7 1 2 50:37  22
3. HELLA Bn/B.                  10 4 2 4 50:44  14
4. FC KUVAJT H. Vestenice 10 3 2 5 23:36  11
5. MUFUZA Veľká Hradná 10 2 1 7 30:53  7
6. COLO COLO Bn/B.          10 1 2 7 32:43  5

B-SKUPINA 
 10. KOLO: BREZA PREDÁTORS Bn/B. 
– AMATÉRI Bn/B. 2:6 (0:2), Ľ. Kozin-
ka, J. Darmo – S. Gieci 3, R. Gabriška 2. 
EL FUŇO Bn/B. – SMERÁCI Bn/B. 6:2 
(4:1), S.Turoň 2, M. Mikloš, J. Kubala, 
D. Richtarech, L. Jandák – T. Dúbrav-
ka 2. BIG STORY Veľké Držkovce – FC 
BAYERN Krásna Ves 3:5 (2:2), R. Mro-
cek, T. Hanko, Michal Varhaník – D. Ka-
jan 3, J. Gieci 2.

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ 
1. BIG STORY Veľké Držkovce 10 9 0 1 69:24  27
2. EL FUŇO Bn/B.                    10 8 0 2 61:17  24
3. SMERÁCI Bn/B.                    10 4 1 5 33:38  13
4. FC BAYERN Krásna Ves      10 4 0 6 35:45  12
5. AMATÉRI Bn/B.                      10 3 1 6 24:50  10
6. BREZA PREDÁTORS Brezolupy 10 1 0 9 17:65  3

 PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE – 31.1. o 
15.10 h: BN TAXI Bn/B. – FC BAYERN Krás-
na Ves, o 16. h: BIG STORY Veľké Držkovce 
– FC KUVAJT Horné Vestenice, o 16.50 h: 
JASKLO Bn/B. – SMERÁCI Bn/B., o 17.40 
h: EL FUŇO Bn/B. – HELLA Bn/B..

 PLAY OUT O 9.-12. MIESTO – 31.1. o 
13.30 h: COLO COLO Bn/B. – BREZA PRE-
DÁTORS Bn/B., o 14.20 h: AMATÉRI Bn/B. 
– MUFUZA Veľká Hradná. mp

Druhá liga Západ má za sebou stretnutia 
18. kola. Kolkári BKK Bánovce nad Bebra-
vou v domácom prostredí podľahli 2:6 
na body rezerve Zlatých Klasov. Vo vy-
rovnanom stretnutí Bánovčania posla-
li na zem o 30 kolov menej než hostia 
– 2991:3021. Kolkári KK Hustra Uhrovec 
na bánovských dráhach podľahli 3:5 na 
body Slávii Nitra. Po hodoch dvojíc bol 
stav nerozhodný 3:3, no Nitrania zvalili o 
53 kolov viac – 3055:3002 – a ziskom ďal-
ších dvoch bodov strhli víťazstvo na svo-
ju stranu. 

 18. KOLO: BKK Bánovce n/B. – Zla-
té Klasy B 2:6 (2991:3021), ako hrali: I. 
Žitňan (61. h M. Vujičič) 465/0 – Gubran 
511/1, J. Bročko 508/0 – Fehér 523/1, M. 
Papšo 533/1 – Vlahyová 479/0, P. Bročko 
538/1 – Vlahy 474/0, J. Podolák 471/0 – 
Nagy 514/1, A. Šujan 476/0 – Zsigmond 
520/1. KK Hustra Uhrovec – Slávia Nitra 
3:5 (3002:3055), ako hrali: V. Danaj 476/0 
– Benc 502/1, P. Sirotný 489/1 – Adam-
čík 492/0, P. Sitár 546/1 – Zarik 496/0, P. 
Petreje 464/0 – Vašečka 514/1, I. Orságh 
497/0 – Pivoňka 532/1, M. Mišina 530/1 – 

Lipták 519/0. Tatran Bratislava – Slavoj 
Sládkovičovo 1:7 (3131:3323). ŠKK Tl-
mače – KK Pobedim B 4:4 (2958:2959). 
DKK Nové Mesto n/V. – Karpaty Lim-
bach 3:5 (3150:3170). Slovan Galan-
ta B – TJ Rakovice B 6:2 (3102:3038). 
ŠK Modranka B – KK Preseľany B 7:1 
(3269:3237). ZKK Nové Mesto n/V. B – 
TKK Trenčín B 3:5 (3295:3306).  

TABUĽKA
1. Modranka B 18  17  0  1   116,5:27,5   3272   34
2. Sládkovičovo 18  13  1  4    95,0:49,0  3206   27
3. Slávia Nitra 18  13  1  4     88,5:55,5   3168   27
4. KK Zlaté Klasy B 18  11  0  7     85,0:59,0   3110   22
5. TKK Trenčín B 18  10  1  7     76,0:68,0   3135   21
6. Tatran Bratislava 18  10  1  7     70,0:74,0   3103   21
7. KK Pobedim B 18   9  2  7      75,5:68,5   3207   20
8. BKK Bánovce n/B. 18   9  0  9     74,5:69,5   3120   18
9. TJ Rakovice B 18  8  1  9      69,0:75,0   3160   17
10. MKK Galanta B 18   8  0  10   68,0:76,0   3113   16
11. Karpaty Limbach 18  8  0  10    63,0:81,0   3065   16
12. Preseľany 18  7  0  11    60,0:84,0   3043   14
13. KK Hustra Uhrovec 18   5  2  11   63,5:80,5   2840   12
14. ZKK Nové Mesto n/V. B 18  5  2  11    54,0:90,0   3008   12
15. DKK Nové Mesto n/V. 18  3  2  13    51,5:92,5   3142    8
16. ŠKK Tlmače 18  1  1  16    42,0:102,0   3071   3
 mp

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

Hvizdoš s Martiškom  
v reprezentácii

V dňoch 2. až 5. februára sa najmladší slovenský hokejový výber do 15 rokov predstaví 
v Taliansku. Pozvánku do dvadsaťdvačlenného národného tímu opäť dostala aj dvojica 
hráčov HK Iskra Partizánske – útočník Alexander Hvizdoš a obranca Jakub Martiška. 
Zverenci trénera Viliama Čachu sa stretnú v dvojstretnutí s o rok staršími reprezentant-
mi Talianska. mp

Uplynulá sezóna bola pre Baláža úspešná

Uplynulá sezóna bola pre jazdca Mo-
toclubu Veľké Uherce Juraja Baláža (na 
foto) a jeho tím JPF motorsport viac ako 
dobrá. Veľkouherský pretekár pri svojej 
premiérovej sezóne v seriáli Zóny stred-
nej Európy v rallycrosse obsadil v koneč-
nom rezultáte skvelé druhé miesto hneď 
za niekoľkonásobným majstrom tohto 
šampionátu Rakúšanom Aloisom Holle-
rom. V šiestich pretekoch si Baláž pripísal 
na konto 73 bodov, víťaz Holler ich získal 
101, kým tretí v poradí Rakúšan Tristan 
Ekker ukončil šampionát s bilanciou 67 
bodov. Sezóna 2014 bola pre Juraja se-

zónou zmien. Skúsený pretekár totiž ne-
vymenil len slovenský autokros, v ktorom 
je držiteľom niekoľkých majstrovských 
titulov, ale taktiež aj techniku. Auto Mit-
subishi Lancer Evo 6 vystriedalo novšie a 
rýchlejšie Mitsubishi Lancer Evo 9 posta-
vené skúseným jazdcom rally Tomášom 
Ondrejom a jeho tímom Srnka motor-
sport. Počas celej sezóny sa Juraj zrýchľo-
val a zžíval s novou technikou, ktorá mu 
spolu s jeho jazdeckými skúsenosťami po 
podujatí v českej Sosnovej vyniesla titul 
vicemajstra v divízii najsilnejších áut Su-
percars. A ako pretekár z Veľkých Uheriec 

vidí uplynulú sezónu? „Sezóna bola pre 
mňa a môj tím poriadne náročná. Ral-
lycrossová zóna bola pre nás takpove-
diac ‚pole neorané’. Myslím si však, že 
sme sa s ňou popasovali celkom hr-
dinsky a na konci z toho vzniklo krás-
ne druhé miesto v celkovej klasifiká-
cii. Konkurencia na týchto pretekoch 
je veľká, v podstate každý v štartovom 
poli má konkurencieschopné auto, 
ktoré sa môže objaviť ‚na bedni’. Naše 
auto malo v tejto sezóne asi o stopäť-
desiat konských síl menej ako auto ví-
ťaza Hollera. Avšak, nevzdali sme sa a 
bojovali. Za svoje asi najťažšie preteky 
pokladám tie v Sosnovej, kde sme išli v 
rámci najvyššieho európskeho seriálu 
FIA Rallycross Challenge Europe. Na-

priek nepriazni počasia, keď sme si po 
prvý raz vyskúšali jazdu na vode, som 
obsadil skvelé tretie miesto v obrov-
skej konkurencii jazdcov z celej Euró-
py. Preteky zóny som dokonca vyhral 
a získal tak titul vicemajstra,“ bilanco-
val úspešnú uplynulú sezónu Juraj Baláž. 
Spolu so svojím tímom však nezaspali na 
vavrínoch. ,,Usilovne už pracujeme na 
aute pre nastávajúcu sezónu, nakoľko 
sa nám začína už v marci a my chceme 
prísť opäť silnejší a rýchlejší,“ odhodla-
ne dodáva Juraj, ktorý si ocenenie za titul 
vicemajstra ZSE prebral priamo z rúk pre-
zidenta medzinárodnej automobilovej 
federácie FIA a bývalého šéfa tímu Ferrari 
v F1 Jeana Todta.
 Text + foto: Michal Petreje
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II. LIGA (TN+NR)
 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske – 
TTC Považská Bystrica 10:4, body STK 
TEVOS: J. Holický 3,5, R. Néma 3,5, P. Herel 
1,5, R. Harťanský 1,5. STK Veľké Uherce – 
Nová Dubnica 7:7, body STK: L. Györi 3,5, 
Ľ: Mikloš 1,5, M. Truska 1,5, M. Kršiak 0,5. 
Nová Baňa-Podlužany – Zlaté Moravce 
9:5. 1. ZŠ Vráble – Trnovec B 9:5. Čab – 
Nové Zámky B 2:12. Hontianske Trsťany 
B – Nové Mesto n/V. 9:5. Levice – Kubran 
Trenčín 7:7.
 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske – 
Nová Dubnica 3:11, body STK TEVOS: J. 
Holický 1, R. Néma 1, P. Herel 1. STK Veľ-
ké Uherce – TTC Považská Bystrica 10:4, 
body STK: Ľ. Mikloš 3,5, M. Truska 3,5, L. 
Györi 3. 1. ZŠ Vráble – Nové Zámky B 
11:3. Čab – Trnovec B 3:11. Levice – Nové 
Mesto n/V. 6:8. Hontianske Trsťany B – 
Kubran Trenčín 8:6.
1. Nová Dubnica 17  16  1  0  0  209:29   66
2. STK Veľké Uherce 17  13  2  2  0  158:80   58
3. 1. ZŠ Vráble 17  12  2  3  0 145:93   55
4. TEVOS Partizánske 17  12  1  4  0  143:95   54
5. Hontianske Trsťany B 17  12  0  5  0  138:100  53
6. Zlaté Moravce 16    8  1  7  0  106:118   41
7. Trnovec B 17    6  2  9  0  100:138  37
8. Nové Zámky B 17   6  2  9  0  101:137   37
9. Kubran Trenčín 16   6  2  8  0  103:121   36
10. Nová Baňa-Podlužany  16   4  3  9  0  94:130     31
11. TTC Pov. Bystrica 17   3  3  11  0  90:148   29
12. Levice 17   3  3  11  0  93:145   29
13. Nové Mesto n/V. 16   2  2  12  0  84:140   24
14. Čab 17   1  2  14  0  74:164   22

III. LIGA (TN)
 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – 
Karpatia Prievidza 6:12, body STK TEVOS: 
P. Mozola 2, L. Staňák 2, Ľ. Popluhár 1, S. Jer-
gič 1. STK Malé Chlievany – ŠKST Bošany 
5:13, M. Mikuš 2, David Petrík 2, Ján Dvořák 
1. STK Veľké Uherce B – Bystričany B 6:12, 
body STK: D. Kršiak 2, Jaroslav Gubka 2, V. 
Jordanov 1, M. Navrkal 1. Trenčianska Teplá 
– Nové Mesto n/V. B 17:1. STK Prievidza – 
Kubran Trenčín B 11:7. Lazany – Drietoma 
5:13. Nová Dubnica B – Stará Turá 12:6.
 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske B 
– Bystričany B 10:8, body STK TEVOS: S. 
Jergič 3,5, Ľ. Popluhár 2,5, P. Mozola 2,5, L. 
Staňák 1,5. STK Veľké Uherce B – Karpa-
tia Prievidza 6:12, body STK: D. Kršiak 3, M. 
Gubka 2, V. Jordanov 1. Trenčianska Teplá 
– Stará Turá 17:1. Lazany – Kubran Tren-
čín B 12:6. STK Prievidza – Drietoma 5:13. 
Nová Dubnica B – Nové Mesto n/V. B 8:10.
1. Trenčianska Teplá 17  17  0  0  0  232:74  68
2. ŠKST Bošany 16  15  0  1  0  220:68  61
3. STK Malé Chlievany    16  11  1  4  0  178:110  50
4. Drietoma 16  10  2  4  0  165:123  48
5. Nová Dubnica B 17  9  2  6  0  168:138  46
6. Lazany 17  9  2  4  2  156:150  44
7. Karpatia Prievidza 17  8  1  8  0  158:148  42
8. Bystričany B 17  7  2  8  0  145:161  40
9. Stará Turá 17  7  1  9  0  137:169  39
10. STK Prievidza 17  5  2  10  0  122:184  34
11. Kubran Trenčín B 16  4  2  10  0  126:162  30
12. STK Veľké Uherce B   17  3  1  13  0  101:205  27
13. TEVOS Partizánske B  17  2  0  15  0  98:208  23
14. Nové Mesto n/V. B 17  2  0  15  0  100:206  23
 

IV. LIGA TRENČÍN
 13. KOLO: STK Orol Otrhánky – Ladce 
6:12, body STK Orol: J. Janáč 3, M. Blaniar 
1,5, D. Floro 1,5. ŠKST Bošany C – Kubran 
Trenčín C 16:2, body ŠKST: A. Grznár 4,5, J. 
Repka ml. 3,5, M. Michalka 3,5, J. Deviatka 
2,5, A. Fekula 2. ŠKST Bošany B – Omšenie 
12:6, body ŠKST: O. Bralušič 3,5, L. Beňačka 
3,5, Jakub Jakubík 3, M. Šútora 2. Oslany – 
Lazany B 7:11. Handlová – STK Prievidza 
B 14:4. Nové Mesto n/V. C – TTC Považ-
ská Bystrica B 8:10.
 14. KOLO: STK Orol Otrhánky – TTC Po-
važská Bystrica B 10:8, body STK Orol: J. 
Janáč 3, M. Blaniar 2,5, D. Floro 2,5, P. Gaš-
parík 2. ŠKST Bošany B – Kubran Tren-
čín C 17:1, body ŠKST: L. Beňačka 4,5, Ja-
kub Jakubík 4,5, M. Šútora 4,5, O. Bralušič 
3,5. ŠKST Bošany C – Omšenie 7:11, body 
ŠKST: M. Michalka 3, A. Fekula 2, J. Repka 
ml. 2. Handlová – Lazany B 11:7. Oslany 
– STK Prievidza B 13:5. Nové Mesto n/V. 
C – Ladce 3:15.
1. ŠKST Bošany B 14  12  0  2  0  172:80    50
2. Ladce 14  12  0  2  0  164:88    50
3. TTC Pov. Bystrica B 14  11  0  3  0  152:100  47
4. STK Orol Otrhánky 14  8  2  4  0  140:112   40
5. ŠKST Bošany C 14  8  1  6  0  138:114   39

6. Handlová 14  6  3  5  0  132:120   35
7. Lazany B 14  6  2  6  0  132:120   34
8. Kubran Trenčín C 14  6  1  7  0  121:131    33
9. Omšenie 14  3  1  10  0  105:147  24
10. STK Prievidza B        14  3  1  10  0  92:160    24
11. Oslany                       14  3  0  11  0  104:148   23
12. Nové Mesto n/V. C    14  0  1  13  0    60:192   15

V. LIGA
 16. KOLO: STK AC Dežerice – STK Malé 
Chlievany B 7:11, J. Kardoš 2,5, M. Horeč-
ný 2, M. Pikna 1,5, L. Kováčik 1 – B. Kolem-
bus 3,5, P. Kobulnický 3, David Petrík 3, M. 
Valient 1,5. STK Veľké Uherce D – Bystri-
čany C 14:4, J. Valášek 4,5, M. Navrkal 4,5, J. 
Václav 2,5, T. Vlčko 1,5, P. Hrčková 1 – Urban 
2, Školna 2. Handlová B – STK Veľké Uher-
ce C 11:7, M. Čenteš 3,5, G. Ratkovský 3, Z. 
Gafrik 2, Jozef Blaho 1,5, Eder 1 – M. Gubka 
4,5, P. Kršiak 1, T. Valášek 1, J. Trojan 0,5. Di-
viaky n/N. – STK Žabokreky n/N. 11:7, P. 
Chudý 3,5, P. Ševce 3, R. Vajda 2,5, Ján Blaho 
2 – R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 2,5. Lazany C – 
Kanianka 10:8, F. Oboňa 3,5, V. Brodzianský 
2,5, V. Skáčik 2,5, Z. Čikes 1,5 – A. Schnierer 3, 
J. Perniš 3, D. Píš 2. Oslany B – Kamenec p/V. 
11:7, M. Hudec 3,5, B. Šandrik 3,5, R. Šandrik 
2,5, J. Lacúška 2 – J. Stančiak 4,5, M. Rendek 
1, J. Michalovič 1, Ľ. Janovič 0,5. Nitrica – Tu-
žina 9:9, M. Kleman 3,5, L. Rybanský 2,5, T. 
Peťo 2, Liška 1 – D. Hanzlík st. 3,5, V. Polevka 
2,5, Marián Rybár 2, Š. Vnučko 1.
1. Tužina                    16 12 2 2 176:112 54
2. Diviaky n/N.            16 12 1 3 187:101 53
3. Kanianka               16 11 2 3 174:114 51
4. STK Žabokreky n/N.  16 11 2 3 172:116 51
5. Handlová B             16 9 2 5 170:118 45
6. Lazany C                 16 9 2 5 149:139 45
7. STK Malé Chlievany B  16 8 1 7 149:139 41
8. Oslany B                 16 6 3 7 146:142 37
9. STK AC Dežerice  16 5 2 9 133:155 33
10. STK Veľké Uherce C  16 4 3 9 132:156 31
11. Bystričany C       16 4 1 11 105:183 29
12. Kamenec p/Vt.  16 3 2 11 114:174 27
13. Nitrica                   16 3 1 12 111:177 26
14. STK Veľké Uherce D  16 3 0 13   98:190 25

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 12. KOLO: STO Uhrovec – SK Bánovce 
n/B. 10:8, M. Adameová 2,5, P. Mišina 2,5, J. 
Sliepka 2,5, N. Štefáneková 2,5 – Ľ: Búlik 2, 
P. Adamec 2, I. Božik 2, J. Petrlík st. 2. OcÚ 
Žitná-Radiša – SK Bánovce n/B. B 18:0, J. 
Horník 4,5, J. Botka 4,5, Ľ. Šišmiš 4,5, Ľ. Hrubý 
4,5. STO Prusy B – SO Miezgovce 14:4, Jo-
zef Kutiš 4, T. Kutiš 4, Ľ. Kutiš st. 4, P. Igaz 1, V. 
Kutiš 1 – Radovan Zradula 1,5, I. Podoba 1,5, 
Rastislav Zradula 0,5, J. Sečkár 0,5. STO Pru-
sy – STK Malé Chlievany C 11:7, V. Lukačo-
vič 3,5, R. Praženec 3, Ján Kutiš ml. 2, J. To-
mášik 2, I. Kikuš 0,5 – V. Košík 2,5, M. Sečan-
ský 2, J. Koleno 1,5, E. Hudecová 1. STK Malé 
Chlievany D – STK Orol Otrhánky B 12:6, 
M. Ďuračka 4,5, Dominik Petrík 3,5, P. Bauer 
1,5, R. Košík 1,5, F. Petrík 1 – N. Tran 3, M. Le-
dajová 2, A. Šinský 1.
1. Prusy B                12 12 0 0 0   173:43 48
2. Žitná-Radiša      12 8 1 3 0   128:88 37
3. Prusy                   12 7 1 4 0   127:89 34
4. Uhrovec              12 6 3 3 0   120:96 33
5. Miezgovce            12 5 1 6 0   115:101 28
6. Malé Chlievany D 12 5 1 6 0   105:111 28
7. Malé Chlievany C 12 5 0 7 0   112:104 27
8. Bánovce n/B.     12 3 2 7 0     97:119 23
9. Otrhánky B          12 4 0 8 1    79:137 23
10. Bánovce n/B. B 12 0 1 11 1    24:192 12

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 10. KOLO: STK Orol Otrhánky C – OcÚ 
Krásna Ves 10:8, Milan Strempek 4, P. Plá-
šek 3,5, T. Ledaj 2,5 – J. Mišák 2,5, S. Došek 
2,5, P. Šiko 1, O. Mišák 1, M. Došek 1. STO 
Uhrovec B – STK Orol Otrhánky D 10:8, 
A. Hanko 3,5, M Jamriška 2,5, S. Stolár 2, A. 
Podoba 2 – M. Ledajová 4,5, S. Šutiak 3,5. TJ 
Horné Ozorovce – Pečeňany B 4:14, P. Dar-
mo 1, D. Sabo 1, P. Baláž 1, M. Sabo 1 – M. Ja-
kab 3,5, M. Bereš 3,5, M. Lukniš 3,5, R. Horský 
3,5. STO Podlužany – STO Biskupice 7:11, 
T. Valach 4,5, J. Podlucký 1, M. Zajac 1, I. Hrč-
ka 0,5 – M. Kahún 3,5, Martin Igaz 3, J. Pytel 
3, M. Václavík 1,5.
1. Biskupice          10 10 0 0 0   138:42 40
2. Podlužany         10 7 1 2 0   119:61 32
3. Pečeňany B        10 4 3 3 0   91:89 25
4. Otrhánky C        10 4 1 5 0   88:92 23
5. Otrhánky D        10 2 4 4 0   81:99 20
6. Krásna Ves        9 3 1 5 0   70:92 19
7. Uhrovec B          10 2 2 6 0   64:116 18
8. Horné Ozorovce 9 0 2 7 0   51:111 11
 (mp, mb, lg)

STOLNÝ TENIS – MUŽI

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ  (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 
31.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – HK 
Brezno.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 31.1. o 13. h: Iskra 
Partizánske – HK Brezno.
(II. LIGA – MUŽI) 31.1. o 17.30 h: Iskra 

Partizánske – HK 96 Nitra.
BASKETBAL (I. LIGA – STARŠÍ ŽIACI) 
31.1. o 15. h: Iskra Partizánske – Jedno-
ta Košice, 1.2. o 10. h: Iskra Partizánske 
– Juniorbasket Košice (telocvičňa ZŠ Ma-
linovského – Šípok). 

Trináste kolo Mestskej Tevos-Drogérie ligy v 
stolnom tenise dvojčlenných družstiev pri-
nieslo viacero zaujímavých a vyrovnaných 
zápasov. Predposlední tak, ako viac razy v 
minulosti i napriek vedeniu zápas prehra-
li, tentoraz 2:3 s družstvom Expres Print. 
Absolútne vyrovnaný duel prinieslo der-
by dvoch tímov Chladmontu. O víťazstve 
,,áčka“ rozhodol Jozef Blaniar tesným víťaz-
stvom 3:2 na sety nad Pavlom Rajčányim. 
Genta len tesne zdolala Premu hlavne vďa-
ka dobrému výkonu Miroslava Klemana.

 13. KOLO: EXPRES PRINT – PREDPO-
SLEDNÍ 3:2 (sety – 12:6), ako hrali: J. Jaššo-P. 
Kršiak – Ivan Gembický-Ján Vlčko 3:0, Jaššo 
– Vlčko 1:3, Kršiak – Gembický 2:3, Jaššo – 
Gembický 3:0, Kršiak – Vlčko 3:0.
CHLADMONT B – CHLADMONT A 2:3 
(sety – 8:13), ako hrali: P. Rajčányi-M. Miko-
láš st. - J. Blaniar-R. Blaniar 3:2, Mikoláš – J. 
Blaniar 0:3, Rajčányi – R. Blaniar 3:2, Miko-
láš – R. Blaniar 0:3, Rajčányi – J. Blaniar 2:3.
JAMAH – TEAM GSM 1:4 (sety – 5:13), ako 
hrali: J. Valášek-Š. Jambor – Horník-T. Duda 
1:3, Valášek – Horník 3:1, Jambor – Duda 0:3, 
Valášek – Duda 0:3, Jambor – Horník 1:3.
GENTA – PREMA 3:2 (sety – 11:7), ako hrali: 
L. Rybanský-M. Kleman – M. Magát-Ľ. Ma-

cho 3:1, T. Preťo – J. Preťo 2:3, Kleman – Ma-
cho 3:0, T. Preťo – Macho 0:3, Kleman – J. 
Preťo 3:0.
PRINT SERVIS – JAPEJO 0:5 (sety – 2:15), 
ako hrali: M. Tomiš-P. Behúl – J. Špeťko-P. Vá-
cval 2:3, Behúl – Vácval 0:3, Tomiš – Špeťko 
0:3, F. Staňo – Špeťko 0:3, Tomiš – Vácval 0:3.
BELMONT KLIMA – KLAPKOVCI – odlo-
žené. 

TABUĽKA
1. CHLADMONT A   13 12 1 52:13  37
2. JAPEJO                 13 12 1 44:21  37
3. GENTA                   13 10 3 43:22  33
4. CHLADMONT B   13 10 3 38:27  33
5. EXPRES PRINT   13 9 4 40:25  31
6. KLAPKOVCI           12 8 4 32:28  28
7. PREMA                   13 5 8 36:29  23
8. TEAM GSM               13 3 10 22:43  19
9. PRINT SERVIS    13 3 10 21:44  19
10. PREDPOSLEDNÍ   13 2 11 23:42  17
11. JAMAH                     13 2 11 22:43  17
12. BELMONT KLIMA   12 1 11 12:48  14

 PROGRAM 14. KOLA – 27.1. o 17.30 h: 
JAPEJO – GENTA, PREMA – JAMAH, TEAM 
GSM – BELMONT KLIMA, o 19. h: KLAPKOV-
CI – CHLADMONT B, CHLADMONT A – EX-
PRES PRINT, PREDPOSLEDNÍ – PRINT SER-
VIS, (stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR 
v Partizánskom). (mp, ls)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

Zápas kadetov BBK Bánovce nad Bebravou so Sencom sa od začiatku odvíjal v ré-
žii domácich a výška skóre bola len otázkou času. Príležitosť dostali všetci bánovskí 
basketbalisti. Svoje prvé ligové body v kadetskej súťaži zaznamenali Samuel Urban a 
Lukáš Stanko. Prvoligoví žiaci Iskry Partizánske si zaknihovali prehru 26:131 na pôde 
jedného z favoritov na titul v Leviciach. Prijateľnejší výsledok uhrali zverenci trénera 
Drahomíra Hrkala v bratislavskej Karlovke, kde prehrali 36:97. V oboch stretnutiach 
sa Iskra musela zaobísť bez pivota Andreja Komoru a v Bratislave aj bez Matúša Ben-
ka. ,,Levičania túto našu stratu využili a bez problémov dominovali pod oboma 
košmi. Pozitívom je, že v našej hre bolo badať zlepšenie v obranných činnos-
tiach a rovnako tak v prechode do útoku. V Bratislave sme odohrali náš dote-
raz najlepší zápas v prvej lige. Zlepšenou obranou, prechodom do útoku, ale aj 
zakončovaním sme neraz súpera potrápili. Dobrý dojem z hry a výsledku však 
pokazila naša hra v poslednej štvrtine. Výborný výkon podal hlavne náš kapi-
tán Tibor Koprda, ktorý ubránil najlepšieho hráča Karlovky a slovenského re-
prezentanta do pätnásť rokov Balvana. Naším najlepším strelcom bol nováčik 
v našom drese Jakub Burák, pre ktorého je sezóna krstom ohňom,“ zhodnotil 
dvojstretnutia tréner Iskry Drahomír Hrkal. Starší minibasketbalisti BBK Bánovce n/B. 
odohrali dva zápasy v Leviciach netradične v nedeľu. Prvý zápas bol veľmi vyrovna-
ný, kde sa oba celky striedali počas zápasu vo vedení, pričom nakoniec sa z tesného 
víťazstva tešili domáci hráči. Druhý zápas bol až do prestávky vyrovnaný, avšak Bá-
novčanom opäť vyšla tretia štvrtina, ktorú vyhrali 18:0 a zaslúžene triumfovali. Levi-
ce, ktoré sú víťazmi skupiny, prehrali len tri razy, a zakaždým s BBK.

KADETI
 MAJSTROVSTVÁ OBLASTI – ZÁPAD   

 6. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Senec 
89:42 (35:23), BBK: R. Drevený 35, D. Po-
doba 13, P. Horniak 11, P. Kopčan 9, R. Mi-
kušiak 8, (J. Hudec 7, S. Urban 4, L. Stanko 
2), tréner: T. Paško. TH BBK: 24/9. Štvrtiny: 
18:6, 17:17, 23:5, 31:14. Malacky – Inter 
Bratislava 63:57. 

TABUĽKA
1. Inter Bratislava 6  5  1    400:320   11
2. BBK Bánovce n/B.   6  3  3   392:321   9
3. Malacky                     5  3  2    308:262   8
4. Senec                        5  0  5    219:416   5

STARŠÍ ŽIACI
 I. LIGA 

 7. KOLO: Junior Levice – Iskra Parti-
zánske 131:26 (63:6), ISKRA: T. Koprda 8, 
A. Daňo 4, L. Šípka 2, F. Kulifay 2, S. Oršu-
la 2, M. Škoda 0, M. Šadibol 6, D. Ducho-
vič 0, J. Burák 2, J. Staňo 0, tréner: D. Hr-
kal. Štvrtiny: 25:2, 38:4, 28:8, 40:12. TH IS-
KRY: 4/3. Karlovka Bratislava – SPU Nitra 
75:65 (35:32). Spišská Nová Ves – Žilina 
73:91 (32:51). Svit – Považská Bystrica 
39:98 (15:50). BC Prievidza – Jednota 
Košice 100:83 (43:29). Banská Bystrica – 
Juniorbasket Košice 97:44 (47:15).
 8. KOLO: Karlovka Bratislava – Iskra 
Partizánske 97:36 (48:21), ISKRA: T. Kopr-
da 2, A. Daňo 6, L. Šípka 4, F. Kulifay 4, M. 
Benko 2, S. Oršula 2, M. Škoda 2, M. Šadi-
bol 3, D. Duchovič 0, J. Burák 7, J. Staňo 4, 
tréner: D. Hrkal. Štvrtiny: 22:9, 26:12, 20:11, 
29:4. TH ISKRY: 8/4. Levice – SPU Nitra 
107:69 (59:35). Spišská Nová Ves – Po-
važská Bystrica 38:103 (20:55). Svit – Ži-
lina 59:66 (32:35). BC Prievidza – Junior-
basket Košice 63:58 (34:33). Banská Bys-
trica – Jednota Košice 100:52 (54:29).

TABUĽKA 
1. Slovakia Pov. Bystrica 8  8  0   759:409   16
2. Junior Levice 8  7  1   870:427   15
3. ŠKP Banská Bystrica    8  7  1  692:349   15
4. BC Prievidza 8  6  2   585:547   14
5. Karlovka Bratislava 8  5  3   564:580   13
6. Victoria Žilina 8 4  4   552:584   12
7. Jednota Košice 8  4  4   515:647   12
8. SPU Nitra 8  3  5   579:567   11
9. BK 04 Spišská N. Ves 8  2  6   465:640   10
10. BKM Svit 8  1  7   432:554    9
11. Juniorbasket Košice 8  1  7   437:582    9
12. Iskra Partizánske 8  0  8   317:881    8

STARŠÍ MINIBASKETBALISTI
 MAJSTROVSTVÁ OBLASTI – ZÁPAD B  

 19. KOLO: Junior Levice – BBK Bánov-
ce n/B. 37:34 (16:11), BBK: S. Urban 16, A. 
Lagin 4, M. Bôrik 4, M. Špánik 4, D. Miklo 2, 
M. Miklo 2, R. Jancusko 2, T. Belák, M. Lagin, 
M. Malina, P. Gajdoš, M. Kolárik, J. Crha, tré-
nerka: N. Miklová. Štvrtiny: 5:5, 11:6, 11:15, 
10:8. TH BBK: 9/2. Fauly: 13 – 16. Lokomo-
tíva Sereď – SPU Nitra 38:47. Klokani 
Ivanka p/D. – voľno.
 20. KOLO: Junior Levice – BBK Bánov-
ce n/B. 29:46 (22:22), BBK: S. Urban 19, P. 
Gajdoš 8, D. Miklo 7, M. Kolárik 4, R. Jan-
cusko 2, M. Lagin 2, A. Lagin 2, M. Miklo 2, 
T. Belák, M. Malina, J. Crha, M. Špánik, M. 
Bôrik, trénerka: N. Miklová. Štvrtiny: 11:13, 
11:9, 0:18, 7:6. TH BBK: 14/8. Fauly: 16 – 10. 
Lokomotíva Sereď – SPU Nitra 33:35. 
Klokani Ivanka p/D. – voľno.

TABUĽKA
1. Junior Levice 16    13    3    855:530   29
2. BBK Bánovce n/B. 16    11    5    713:540   27
3. SPU Nitra 16     8    8    727:655   24
4. Klokani Ivanka p/D. 16    6    10    583:809  22
5. Lokomotíva Sereď 16    2   14    538:885   18 
 (mp, tp)

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

Na trón sa vrátila Selora
Basketbalový oddiel TJ Iskra Partizánske v spolupráci s Výborom mestskej časti Šípok zor-
ganizoval 3. ročník Memoriálu Ing. Márie Trčovej v malom basketbale trojčlenných druž-
stiev. Turnaj už tradične vypĺňa medzisviatkové obdobie a vyzýva nadšencov basketbalu 
všetkých vekových skupín k športovej aktivite. Na jedinečnom turnaji sa tentoraz pred-
stavilo štyridsať športovcov, ktorých súboje prilákali do telocvične ZŠ na Malinovského 
ulici takmer stovku fanúšikov basketbalu. Osvedčení organizátori Rudolf Ivanovič, Ru-
dolf Trčo a Drahomír Hrkal rozdelili družstvá do dvoch kategórií. 
V tej najmladšej do 15 rokov súťažili štyri družstvá, ktoré sa s vymýšľaním svojich názvov 
vonkoncom netrápili. Po poslednom hvizde sa z víťazstva tešilo družstvo Bieli v zlože-
ní Adam Daňo, Tibor Koprda a Matej Šadibol, ktoré zvíťazilo vo všetkých zápasoch. Prví 
dvaja menovaní si zopakovali prvenstvo z predošlého ročníka. Druhé miesto obsadila 
trojica Čierni – Andrej Komora, Samuel Oršula a Matúš Benko a na treťom mieste skon-
čilo družstvo Zelení v zostave Michal Škoda, Jakub Burák a Denis Duchovič. Ocenenie 
pre najmladšieho hráča v tejto kategórii získal 13-ročný Lukáš Šípka z družstva Červení.
Najpríťažlivejší basketbal priniesla tradične kategória mužov s ôsmimi celkami. Poteši-
la hlavne skutočnosť, že medzi účastníkmi bolo až devätnásť neregistrovaných hráčov 
– amatérov. Po dramatických, ale slušných a v duchu fair play vedených zápoleniach si 
triumf po piatich rokoch zopakovalo družstvo Selora, ktoré nastúpilo v zložení Matúš 
Novotný, Lukáš Varady, Michal Sasko a Michal Talár. Viacnásobný víťaz turnaja vo finále 
porazil druhé nasadené družstvo Oškvarky, za ktoré hrali Rastislav Zemba, Michal Trčo, 
Pavol Hummel a Ivor Adamec. Stretnutie o tretiu priečku malo rovnaké účastnícke zlože-
nie ako vlani. Bronz obhájilo družstvo ABC, tentoraz v zložení Tomáš Kollár, Juraj Pažický, 
Pavol Horňan, ktoré porazilo tím pod názvom Traja Králi (Martin Sasko, Peter Terlanda st., 
Ľuboš Labuda a Július Števica). Organizátori ocenili aj najstaršieho hráča turnaja Milana 
Javoříka a zvláštnu cenu za bojovný a oduševnený výkon získal s úžasným nasadením 
hrajúci Tomáš Turček. rt

Bratia Bučkovci  
majstrami Trenčianskeho kraja

V Trenčianskej Teplej sa konali majstrovstvá Trenčianského kraja v stolnom tenise  dospe-
lých. Z oblasti Horná Nitra sa ich zúčastnilo jedenásť mužov a dve ženy. 
Dvojhra mužov sa niesla v réžii extraligových hráčov SK Polstrav Bystričany, ktorí si roz-
delili prvé dve miesta. Vyhral Peter Konrád pred Sašom Dragašom. Hráči z klubov z okre-
su Partizánske sa umiestnili na 5. až 8. mieste: Róbert Néma z STK TEVOS Partizánske, La-
dislav Györi, Martin Truska (obaja STK Veľké Uherce) a Róbert Bučko (ŠKST Bošany), ďalej 
na 12. mieste Patrik Bučko, 16. Juraj Krchník (obaja ŠKST Bošany), 23. Dalibor Kršiak (STK 
Veľké Uherce), 30. Jozef Repka (ŠKST Bošany) a 31. Pavol Mello (STK Žarnov Oslany). V ka-
tegórii žien zástupkyne STK Veľké Uherce ešte na medaily nedosiahli. Stále sú to však ve-
kom ešte len staršie žiačky, takže perspektívu majú stále pred sebou. Na šiestom mieste 
medzi ženami skončila Pavlína Hrčková a ôsme miesto obsadila Pavlína Mellová. V štvor-
hre mužov si titul majstra kraja vybojovali bratia Róbert a Patrik Bučkovci z ŠKST Boša-
ny, ktorí v semifinále porazili extraligový pár Petra Konráda a Sašu Dragaša SK Polstrav 
Bystričany. Tí skončili na bronzovej priečke, rovnako ako Martin Truska a Ladislav Györi 
z STK Veľké Uherce. Medailové pozície obsadili naši stolní tenisti aj v zmiešanej štvorhre, 
keď druhé miesto obsadili Peter Konrád (SK Polstrav Bystričany) s Monikou Uríkovou a 
na bronzovom stupienku sa umiestnili Róbert Néma z STK TEVOS Partizánske s Pavlínou 
Hrčkovou z STK Veľké Uherce. jh

Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok 
v hre 301 double out, hranej na sedem ví-
ťazných legov, pokračoval v Charlie pube 
na sídlisku Šípok v Partizánskom ďalšími 
stretnutiami. Tie priniesli niekoľko prekva-
pení. Najskôr víťaz prvých dvoch ročníkov 
ligy Ivan Drndzík nečakane prehral so Zde-
nom Snohom. Prvé a vzápätí aj druhé víťaz-
stvo si zaknihoval Štefan Bilas. 

 VÝSLEDKY: Z. Snoha – I. Drndzík 7:2. Z. 
Snoha – R. Trčo 7:4. I. Drndzík – L. Boszo-
rád 7:4. Š. Bilas – M. Guba 7:5. Š. Bilas – R. 
Fereje 7:2. L. Guba – Martin Trčo 7:1. Mi-
chal Trčo – R. Fereje 7:4. J. Panák – I. Salin-
ka 7:4. R. Fereje – I. Gogola 7:5. M. Boszo-
rád – R. Fereje 7:2. L. Guba – R. Fereje 7:1.

1. Martin Boszorád        12  12  0   0   84:15    24
2. Lukáš Guba                16  12  0   4  93:47    24
3. Ladislav Boszorád     13    9  2   2  80:52    20
4. Ivan Drndzík                11  10  0   1  72:34    20
5. Ivan Salinka                15    8  1   6   83:69   17
6. Michal Trčo                 12    7  2   3  72:49    16
7. Radovan Fereje          14    6  3   5  74:78    15
8. Milan Guba                 12    6  2   4  67:57   14
9. Ivan Gogola                14    6  2   6  72:73    14
10. Július Števica           10    4  3   3  52:50    11
11. Jaroslav Panák           9    4  2   3  49:41    10
12. Zdeno Snoha            15    5  0  10  57:84    10
13. Martin Trčo               17    4  1  12  67:102   9
14. Jozef Zigo                 12    2  1   9   53:79    5
15. Štefan Bilas              16    2  1  13  45:104  5
16. Milan Javořík            10    1  1   8   23:65    3
17. Rudolf Trčo               13    0  3  10  39:88    3
 (mp, mit)

ŠÍPKARSKA LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK

V 5. kole IV. šachovej ligy päťčlenných druž-
stiev dospelých skupiny B22 si šachisti OŠK 
Chynorany víťazstvom 3,5:1,5 v Kamenci 
pod Vtáčnikom upevnili druhú priečku. V 
šlágri kola šachisti ŠO Poľnoslužby Rybany 
uchmatli prvý bod  lídrovi ŠK PRM Bojnice 
a naďalej im patrí tretie miesto. Najlepším 
hráčom súťaže je aj po 5. kole Peter Alexy z 
OŠK Chynorany, ktorý si v piatich dueloch 
na prvej šachovnici pripísal na konto šty-
ri triumfy a jednu remízu. Najúspešnejším 
hráčom v doterajšom priebehu ligy je Pe-
ter Valente z ŠO Poľnoslužby Rybany, kto-
rý mal v štyroch partiách stopercentnú 
úspešnosť.

 5. KOLO: ŠO Rybany – ŠK PRM Boj-
nice B 2,5:2,5, ako hrali – 1. šachovnica: 
J. Broniš (elo: 1853) – Žákovič (1825) 0:1, 
2.š.: E. Bista (1731) – Šuňal (1741) 1:0, 3.š.: 
P. Valente (1846) – Uhrecký (1740) 1:0, 4.š.: 

M. Krištof (1596) – Federič (1500) 0:1, 5.š.: 
Ľ. Bobuš (1408) – Hamara (1563) 0,5:0,5. 
Tatran Kamenec p/Vt. – OŠK Chynora-
ny 1,5:3,5, ako hrali – 1. šachovnica: Ficel 
(elo: 1650) – P. Alexy (1935) 0:1, 2.š.: Men-
del (1714) – R. Bezák  (1645) 0,5:0,5, 3.š.: 
Turcer (1453) – Z. Marko (1625) 0:1, 4.š.: 
Žiško (1446) – P. Košík (1306) 0:1, 5.š.: J. 
Nechala (1000) – T. Bebjak (1000) 1:0. ŠK 
Handlová C – MK SO Prievidza 4:1. ŠK 
Handlová B – ŠK Prievidza C 4:1. 

TABUĽKA 
1. ŠK PRM Bojnice B 5  4  1  0   18,0:7,0    13
2. OŠK Chynorany 5  3  2  0    16,5:8,5    11
3. ŠO Rybany 5  2  2  1    14,5:10,5    8
4. ŠK Handlová B 5  2  1  2    14,0:11,0   7
5. ŠK Handlová C 5  2  1  2    13,5:11,5   7
6. Tatran Kamenec p/Vt.   5  2  0  3    11,0:14,0   6
7. MK SO Prievidza          5  1  0  4      5,0:20,0   3
8. ŠK Prievidza C 5  0  1  4      7,5:17,5   1 
 mp

IV. ŠACHOVÁ LIGA 

Druhý ročník Bánovskej volejbalovej ligy 
zmiešaných družstiev (na hracej ploche 
musia byť minimálne dve ženy) má za se-
bou prvú polovicu súťaže. Súťaže vedú 
Chynorany pred obhajcom zo Svinnej. 

 6. KOLO: Drietoma – Umbakarna 
Bánovce n/B. 1:3 (-20, 18, 21, 15). PQM 
Svinná – Topoľčany 3:1 (22, -25, 15, 22). 
VKV ŠHOK Bánovce n/B. – SVK4 Bá-
novce n/B. 3:0 (12, 16, 19). Sokol Bánov-
ce n/B. – Chynorany 0:3 (23, 18, 17). 
 7. KOLO: SVK4 Bánovce n/B. – Chy-
norany 1:3 (19, 20, -19, 16). Drietoma – 
PQM Svinná 0:3 (13, 17, 22). Umbakar-
na Bánovce n/B. – Sokol Bánovce n/B. 
0:3 (24, 20, 26). VKV ŠHOK Bánovce n/B. 
– Topoľčany 0:3 (10, 13, 19). 
 DOHRÁVKA 5. KOLA: Topoľčany – 
Drietoma 3:0 (12, 23, 19).

TABUĽKA
1. Chynorany 7  5  1  0  1  18:6     574:477   17
2. PQM Svinná 7  5  0  2  0  19:9     631:571   17
3. Topoľčany 6  5  0  0  1  16:3     469:386   15
4. VKV ŠHOK Bn/B.    6  2  1  2  1  13:12   532:500   10
5. Umbakarna Bn/B. 7  2  1  0  4  10:15   555:554     8
6. Drietoma 7  2  1  0  4  10:15  502:558     8
7. Sokol Bn/B. 7  2  0  0  5    9:15   518:537     6
8. SVK4 Bn/B. 7  0  0  0  7    1:21   346:544     0 

Poznámka: Pri výsledkoch 3:0 a 3:1 si 
víťazné družstvo pripíše do tabuľky 3 
body (2. kolónka) a porazené 0 bodov 
(5. kolónka). Pri výsledku 3:2 získa víťaz-
né družstvo 2 body (3. kolónka) a pora-
zené 1 bod (4. kolónka). V 6. kolónke – 
pomer setov, 7. kolónka – pomer lôpt, 
8. kolónka – body. Domáci tím je povin-
ný zabezpečiť telocviňu pre odohratie 
stretnutia. mp

 BÁNOVSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA 
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HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN
MICHALOVCE – SLÁVIA PARTIZÁNSKE 25:22 (13:8) 

V 4. min otvorila skóre stretnutia Šimáková, kým domáce sa presadili až o dve minúty neskôr, keď presne trafila Krasko. Vzápätí Ho-
lečová z trháku poslala Iuventu do vedenia, aby Michnová zrovnala skóre na 2:2.  V 11. min zrovnávala skóre Bettáková na 3:3, no v 
ďalších minútach presnejšie mierili domáce hráčky. V 21. min Wollingerová z rýchleho brejku natiahla vedenie domácich na rozdiel 
štyroch gólov 9:5 a tá istá hráčka v 27. min upravovala na 11:7. Za slávistky kontrovala Vasić, avšak Michalovčanky do prestávky stihli 
odskočiť na rozdiel piatich gólov – 13:8. Aj úvodná deväťminútovka druhého dejstva patrila domácim, ktoré mali po presnom zásahu 
Bačíkovej navrch už o desať gólov – 19:9. Následne tréner Peter Olšavský bral tajm a po ňom slávistky zodvihli hlavy. Ich stíhacia jazda 
zdramatizovala záver stretnutia, keď v 57. min Vasić znížila na 24:21 a Slávia bola späť v hre. Prišlo však tretie vylúčenie Szökeovej, kto-
rá zákonite uvidela aj červenú kartu a Nagyová gólom na 25:21 definitívne odrazila snahu Partizánčaniek. Tím patrilo posledné slovo, 
keď najlepšia strelkyňa zápasu Michnová zo sedmičky podčiarkla skóre duelu na 25:22. 

 IUVENTA: Zyková, Gubiková, 
Krebs – Kucher 1, M. Holešová 
1, Szöllösiová 5, Gerič 1, Habán-
ková 1, Horňáková, Nagyová 1, 
Wollingerová 3, Krasko 2, Bačí-
ková 1, Trehubová 5/3, Levčenko 
3, Geci 1, tréner: B. Petrovskyj. 
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. 
Škvareninová – S. Vasić 5, S. Bla-
žeková 2, N. Szökeová 2, K. Kan-
kulová, L. Radovanović, K. Mich-
nová 7/2, E. Bettáková 4, P. Gre-
gušová, V. Kapsová, V. Gajdo-
šová, D. Krajčovičová, Z. Hollá 
1, M. Šimáková 1, tréner: P. Ol-
šavský. 
 POK. HODY: 3/3 – 3/2.  VYLÚ-
ČENÉ: 7 – 4.  ČK: 58. Szökeová 
(tri vylúčenia).  ROZHODOVA-
LI: Dvorský a Karlubík – 1000 di-
vákov.  PRIEBEH: 0:1, 2:1, 2:2, 
3:3, 6:3, 6:4, 7:4, 7:5, 9:5, 9:6, 
10:6, 11:8, (13:8), 15:8, 15:9, 
19:9, 20:11, 20:13, 23:14, 23:16, 
24:17, 24:21, 25:21, 25:22. 

 Zostávajúce výsledky 12. kola: Slavia 
Praha – Sokol Poruba 19:25 (12:13). So-
kol Písek – HC Zlín 25:24 (13:14). ŠKP 
Bratislava – Baník Most 13:41 (3:21). 
DHK Zora Olomouc – Duslo Šaľa 29:28 
(19:11). Bemaco Prešov – HC Veselí 
n/M. 23:20 (15:13).

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 12 10 2 0 362:280 22
2. Slavia Praha        12 9 0 3 341:280 18
3. Baník Most           12 8 1 3 325:277 17
4. Duslo Šaľa                 12 7 2 3 376:316 16
5. Sokol Poruba        11 7 1 3 297:246 15
6. HC Veselí n/M.    12 5 2 5 318:296 12
7. Sokol Písek                13 5 1 7 289:344 11
8. Zora Olomouc       12 5 0 7 302:299 10
9. HC Zlín                 12 4 1 7 307:285 9
10. HK Slávia Partizánske 12 3 1 8 290:309 7
11. Bemaco Prešov 12 2 1 9 250:316 5
12. ŠKP Bratislava 12 1 0 11 227:436 2

 Program 13. kola – 30.1. o 18. h: Sokol 
Poruba – Bemaco Prešov, 31.1. o 15. h: 
ŠKP Bratislava – Slavia Praha, Duslo Šaľa – 
Baník Most, o 17. h: HC Veselí n/M. –  HK 
Slávia Partizánske, o 18. h: Sokol Písek 
– Iuventa Michalovce, 1.2 o 17.30 h: HC 
Zlín – DHK Zora Olomouc.

Iskra dobyla ľad nezdolaného lídra!
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga 
pokračovala stretnutiami 22. kola. Po týžd-
ni pauzy sa hokejisti HK Iskra Partizánske 
predstavili na ľade suverénneho lídra v No-
vých Zámkoch, ktorý dovtedy nestratil ani 
bod. Domáci nastúpili s preoranou zosta-
vou bez hráčov MOL ligy a na lavičke s tré-
nerom Ľubomírom Hurtajom. Niekdajší re-
prezentačný center ešte donedávna strie-
ľal góly za novozámocký tím. Dres Iskry po 
prvý raz obliekol Dávid Pánis a po zranení 
sa do zostavy vrátil Vladimír Gális. V prie-
mernom stretnutí Partizánske zaskočilo 
favorizované Nové Zámky a uštedrilo mu 
prvú prehru v aktuálnej sezóne. V drese Is-
kry sa dvomi gólmi blysol Jozef Uhrecký.

 Výsledky 22. kola: HC 2010 Petržalka – 
MHK Dubnica n/V. 3:6 (0:2, 1:2, 2:2). ŠHK 
Púchov – HK Levice 4:5 pp (0:2, 2:1, 2:1 

– 0:1). HK 96 Nitra – HAMIKOVO Hamu-
liakovo 11:0 (4:0, 4:0, 1:0). HC 05 Banská 
Bystrica B – voľno.   

TABUĽKA ZČ
1. HC Nové Zámky 21  20   0   0    1   166:47   60
2. MHK Dubnica n/V. 20  14   0   1    5   113:78   43
3. HK 96 Nitra 21    9   4  0    8   105:89   38
4. HK Levice 19  10   1   2    6     78:62   34
5. ŠHK Púchov 20    8   1   3    8     95:93   29
6. Iskra Partizánske 19    7   1   1   10    68:79   24
7. HC 2010 Petržalka 20    5   0   2   13    64:103  17
8. HAMIKOVO Hamuliakovo   19    2   3   0   14    55:119  12
9. HC 05 Banská Bystrica B 19    3   0   1   15    47:121  10

 PROGRAM 23. KOLA – 31.1. o 17. h: HA-
MIKOVO Hamuliakovo – ŠHK Púchov, 31.1. 
o 17.30 h: Iskra Partizánske – HK 96 Nit-
ra, HK Levice – MHK Dubnica n/V., HC 05 
Banská Bystrica B – HC 2010 Petržalka, HC 
Nové Zámky – voľno.

NOVÉ ZÁMKY – ISKRA PARTIZÁNSKE  
2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

V úvode Iskra prečkala bez ujmy vylúčenie nováčika v jej drese Dávida Pánisa, ktorý si 
išiel za podrazenie sadnúť na trestnú lavicu už v 25. sekunde. A v polovici 8. minúty hos-
tia udreli. Po spolupráci druhej lajny Iskry otvoril skóre Uhrecký, ktorý poslal puk do od-
krytej domácej bránky po Tvrdíkovej zadovke. Ubehli tri minúty a fantastický úvod hostí 
zvýraznil Tvrdík, ktorý strieľanú prihrávku Matúša Pánisa usmernil do vinkľa. Domácim 
vyšla 26. min, kedy Král potrestal chybné rozohrávky hostí a v rozpätí siedmich sekúnd 
vyrovnal skóre. Na konci 31. min rozbehol akciu Peniaška a po jeho prihrávke Uhrecký 
strelou spoza obrancu vrátil Iskre vedenie. Domáci gólman Nagy, ktorý v bránke vystrie-
dal Krajčoviča, vydržal s čistým štítom len dvanásť sekúnd. A to sa na časomiere odkro-
jilo len devätnásť sekúnd od tretieho zásahu hostí, keď sa role nahrávača opäť zhostil 
Peniaška a Zelený z medzi kruhov zvýšil na 2:4. Posledná tretina už zmenu skóre nepri-
niesla, a tak sa hostia mohli tešiť z cenného triumfu na ľade dovtedy nezdolaného lídra.

 GÓLY: 26. Král (Leško), 26. Král (Pavliga) – 8. Uhrecký (Tvrdík, M. Pánis), 11. Tvr-
dík (M. Pánis), 31. Uhrecký (Peniaška), 32. Zelený (Peniaška, Machovič).  VYLÚČE-
NÍ: 3:9 na 2 min..  PRESILOVKY: 0:0. OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA BRÁNKU: 30:39 
(6:13, 13:15, 11:11).  ROZHODOVALI: Adamec – Gajdošech a Mĺkvy – 126 divákov. 
 HC: Krajčovič (31. Nagy) – Šesták, Ďuriš, Král, Caglevič – Tarics, Udvardy, Bedná-
rik – Kostolný, Jaššo, Czuczor – Vyskoč, Pavliga, Leško, tréner: Ľ. Hurtaj.  ISKRA: B. 
Hippík – I. Malinka, P. Ondruška, B. Zelený, J. Ondruška, M. Krchňavý, Michal Ma-
chovič – D. Pánis, O. Školka, V. Gális – L. Tvrdík, J. Uhrecký, M. Pánis – Š. Peniaška, R. 
Kerata, tréner: M. Adamik. (mp, ma)

HLASY TRÉNEROV

Stretnutiami 12. kola 
vstúpila Medziná-
rodná česko-sloven-

ská liga v hádzanej žien WHIL do svo-
jej odvetnej časti. Hádzanárky HK Slávia 
Partizánske sa predstavili v Chemkostav 
aréne na horúcej pôde top favorita ligy 
Iuventy Michalovce. Obhajca trofeje na-
plnil papierové prognózy a po víťazstve 
25:22 natiahol šnúru neporaziteľnosti už 
na dvadsať zápasov. V stretnutí dvoch roz-
dielnych polčasov Iuventa viedla v 39. min 
o desať gólov 19:9. Slávistky však dokáza-
li zdramatizovať stretnutie, keď tri minúty 
pred jeho koncom skresali skóre na roz-
diel troch zásahov 24:21. Naviac im však 
nezostal čas a z východu republiky si od-
viezli prehru 22:25, aj keď rozhodne prija-
teľnú. V úvodnom kole slávistky totiž pre-
hrali na domácej pôde s obhajcom trium-
fu jednoznačne 18:29. 

Spojka Slávie Klaudia Michnová bola so 7 gólmi najlepšou strelkyňou duelu
Foto: Štefan Madaras

Borys Petrovskyj (Iuventa 
Michalovce): ,,Kontrolovali 
sme celý zápas, v druhom 
polčase sme vyhrávali aj o 
desať gólov. Dali sme šan-
cu aj mladým hráčkam, no 
oni nezahrali tak, ako som 
si predstavoval. V prvom 

polčase sme urobili štyri chyby, v druhom de-
sať, a to tak jednoducho nemôže byť.“  

Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske): ,,Gratulujem súpe-
rovi k zaslúženému víťazstvu. V prvom polčase sme ne-
dokázali taktické pokyny, ktoré sme si povedali v šatni, 
dodržiavať dlhšiu dobu. K tomu sa pridali aj nepremene-
né naše šance, čo domáce využili k vytvoreniu náskoku. 
Úvod druhého polčasu sme nezachytili, na čo som musel 
reagovať tajmom. Až potom sme sa rozbehli, pod čo sa 
podpísali aj nepremenené príležitosti súpera, kým my 

sme ich začali dávať. Škoda, keby sa hralo ešte päť-desať minút, možno zís-
kame aspoň bod. Do budúcna musíme ustáliť naše výkony.“  (mp, ms)

9. ROČNÍK
I. LIGA SsZĽH – O 5.-9. MIESTO

 1. KOLO: MŠK Púchov – Iskra Partizán-
ske 4:6 (2:2, 1:2, 1:2), góly: 2. Kvasnica, 
5. a 31. Ibolya, 54. Húska – 4. Hvizdoš, 7. 
Hvizdoš (J. Martiška, Švec), 31. Sedlár, 38. 
Hvizdoš (Pánik, Ďurech), 50. Hvizdoš (Pa-
duch), 60. Sedlár (Ďurech). ISKRA: M. Gaš-
parovič – J. Martiška, E. Švec, R. Paduch, M. 
Martiška, M. Bečka – D. Vlčko, A. Hvizdoš, 
P. Sedlár – M. Pánik, M. Ďurech, N. Kozinka 
– J. Smatana, tréner: P. Hričina. HK Brezno 
– HC Lučenec 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). MHK 32 
Liptovský Mikuláš – voľno.   

8. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – O 5.-9. MIESTO

 1. KOLO: MŠK Púchov – Iskra Parti-
zánske 4:3 (2:0, 2:1, 0:2), góly: 4. Van-
ko, 13. Deneš, 24. Slugeň, 31. Haluška 
– 31. Fábry, 43. M. Otto, 46. Fábry (Vl-
ková, Majeríková). ISKRA: M. Šlauka – 
M. Otto, M. Bukovský, P. Urminský, A. 
Vanko – F. Fábry, S. Macho, I. Sapár – J. 
Holobradý, P. Valent, S. P. Strúčka – Z. 
Majeríková, P. Vlková, tréner: Ivan Va-
lach. HK Brezno – HC Lučenec 4:6 
(3:3, 0:3, 1:0). MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš – voľno.   

7. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – O 5.-9. MIESTO

 1. KOLO: Iskra Partizánske – MŠK Pú-
chov 3:9 (0:3, 2:5, 1:1), góly: 32. Jandák 
(Martin Machovič), 35. Grežďo (Fabo, Jan-
dák), 56. Grežďo (Jandák) – 16., 30., 34., 
37., 37. a 39. Krajč, 16. Rusnák, 20. a 52. 
Krajčovič. ISKRA: D. Vítamvás – P. Mavrák, 
T. Drienovská, Martin Machovič, S. Gre-
guš, D. Löbbová, D. Fabo, M. Vlčan, K. 
Grežďo, A. Jandák, S. Križan, tréner: M. 
Fraňo. HC Lučenec – HK Brezno 1:12 
(0:2, 1:6, 0:4). MHK 32 Liptovský Miku-
láš – voľno.  

6. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – O 5.-9. MIESTO

 1. KOLO: Iskra Partizánske – MŠK Pú-
chov 0:10 (0:2, 0:3, 0:5), góly: 9. a 53. Ve-
teška, 19. a 49. Pobežal, 24. P. Haluška, 30. 
Zemančík, 38., 47. a 55. Moravanský, 47. 
Vojtech. ISKRA: M. Hurčík (47. R. Beniak) 
– N. Jakubová, J. Bartek, V. Löbbová, M. 
Janček, J. Mikula, A. Vaňo, L. Pánik, A. Kli-
mantová, S. Magát, T. Híveš, M. Herceg, Š. 
Geschwandtner, T. Dobošová, V. Kružlíko-
vá, B. Hýrošš, tréner: M. Fraňo. HC Luče-
nec – HK Brezno 5:8 (1:4, 3:0, 1:4). MHK 
32 Liptovský Mikuláš – voľno. mp

Slávistky naďalej piate
Šiesty ročník Česko-slovenskej ligy v 
hádzanej mladších žiačok pokračoval 
tretím turnajom v ostravskej hale Sare-
za. Zverenky tréneriek Ireny Popluháro-
vej a Jany Horňanovej získali dva body 
za víťazstvo 20:16 nad Karvinou a v ta-
buľke im patrí piata priečka. V treťom 
turnaji sa zrodilo nasledovné poradie: 
1. MHK Bytča (skóre 71:33) 10 bodov, 2. 
Štart Trenčín (71:43) 8, 3. Sokol Hrabův-
ka (76:72) 6, 4. Sokol Poruba (50:53) 4, 5. 
HK Slávia Partizánske (53:78) 2, 6. Sokol 
Karviná (50:90) 0. 

 3. KOLO: Poruba – Hrabůvka 11:16 
(6:6). Karviná – Bytča 4:17 (2:8). Tren-
čín – Slávia Partizánske 11:5 (6:2), 
góly Slávie: Škodová 2, Hunková, Baj-
talová, Bielichová. Poruba – Karviná 
15:7 (8:1). Bytča – Trenčín 11:8 (5:4). 
Slávia Partizánske –  Hrabůvka 16:12 
(8:6), góly Slávie: Bielichová 5, Hunko-

vá 4, Bajtalová 3. Bytča – Poruba 8:6 
(3:3). Karviná – Trenčín 17:9 (9:5). Slá-
via Partizánske – Poruba 13:17 (9:5), 
góly Slávie: Bielichová 5, Horňanová 4, 
Tirolová 2, Škodová, Vargová. Hrabův-
ka – Karviná 21:14 (8:5). Bytča – Slá-
via Partizánske 18:3 (9:0), góly Slávie: 
Tirolová, Bielichová, Škodová. Poruba 
– Trenčín 7:17 (4:6). Hrabůvka – Byt-
ča 12:17 (4:10). Karviná – Slávia Par-
tizánske 16:20 (6:8), góly Slávie: Ško-
dová 7, Horňanová 6, Bajtalová 3, Vargo-
vá 2, Bielichová 2. Trenčín – Hrabůvka 
18:11 (12:8).

TABUĽKA PO 3. KOLE
1. MHK Bytča 15  15  0  0   254:103   30
2. Sokol Poruba 15   9  1   5   185:170   19 
3. Sokol Hrabůvka         15   8  2   5   229:232   18
4. Štart Trenčín              15   6  0   9   171:183   12
5. Slávia Partizánske   15   4  0  11  149:216     8  
6. Sokol Karviná            15   1  1  13  150:246     3
 mp

Bánovčanky víťazkami,
Kucharčik najlepšou brankárkou

V rámci druhej previerky pred odvet-
nou časťou druhej najvyššej hádza-
nárskej súťaže žien sa prvoligové há-
dzanárky TJ Sokol Gabor Bánovce nad 
Bebravou predstavili na medzinárod-
nom turnaji Zlatná cup 2015 v Zlat-
nej na Ostrove. V konkurencii štyroch 
tímov si zverenkyne trénera Richarda 
Makýša zaknihovali dve víťazstvá a jed-
nu prehru a vďaka lepšiemu skóre sa 
tešili z triumfu. Druhú priečku obsadi-
la domáca Zlatná, tretia skončila Tata-
bánya a štvrté miesto patrilo ďalšiemu 
maďarskému celku VKL Györ. Do Bá-
noviec putovalo aj jedno individuál-
ne ocenenie, keď za najlepšiu brankár-
ku bola vyhlásená Michaela Kucharčik. 
Najlepšou hráčkou sa stala Silvia Sza-
laiova (Zlatná n/O.) a cenu pre najlep-
šiu strelkyňu získala sedemnásťgólová 
Rebeka Fenyvesi (Tatabánya).

 VÝSLEDKY: Gabor Bánovce n/B. – Ta-
tabánya 14:16 (6:7), góly Gabora: Vaňo-
vá 3, Országhová 3/1, Chocinová 3, Srn-
cová 2, Šipláková, Ďuračková, Dominika 
Halmová. Zlatná n/O. – VKL Györ 22:21. 

Gabor Bánovce n/B. – VKL Györ 20:18 
(13:12), góly Gabora: Šipláková 5/2, Cho-
cinová 4, Országhová 4/2, Vaňová 2, Srn-
cová 2, Matušincová 2/1, Lechová. Zlatná 
n/O. – Tatabánya 26:21. VKL Györ – Ta-
tabánya 14:18. Gabor Bánovce n/B. – 
Zlatná n/O. 21:16 (9:8), góly Gabora: Va-
ňová 5, Matušincová 4, Srncová 3/1, Cho-
cinová 3, Šipláková 2/1, Lechová 2, Or-
szághová 1/1, Dominika Halmová.

KONEČNÉ PORADIE
1. Gabor Bánovce n/B. 3  2  0  1   55:50   4
2. Zlatná n/O. 3  2  0  1   64:63   4
3. Tatabánya 3  2  0  1   55:54   4 
4. VKL Györ 3  0  0  3   53:60   0

Družstvo TJ Sokol Gabor Bánovce nad 
Bebravou na turnaji reprezentovali 
brankárky M. Kucharčik, L. Čížová, M. 
Sakalošová,  hráčky: P. Vaňová, D. Or-
szághová, M. Šipláková, J. Srncová, 
N. Lechová, K. Matušincová, L. Ďurač-
ková, Dominika Halmová, L. Choci-
nová, M. Strempeková, a tréner: R. 
Makýš.              (mp, rm)

Paula Cagáňová si z majstrovstiev sveta priniesla bronz
Známa alpská destinácia Vaujany ležiaca 1250 metrov 
nad morom, patrí k vychýreným lyžiarskym rajom po-
núkajúcim 250 km zjazdoviek. Táto malá idylická de-
dinka, ktorá sa rozprestiera na juhovýchode Francúzska, 
hostila od 4. do 10. januára majstrovstvá sveta divízie I 
hokejistiek do 18 rokov. Na šampionáte sa predstavil aj 
národný tím Slovenska, ktorého dres obliekla aj dvoji-
ca hráčok HK Iskra Partizánske – útočníčka Zuzana Ma-
jeríková, ktorá v Iskre hosťuje z HKM Zvolen a obranky-
ňa Paula Cagáňová z Dolných Vesteníc. Pritom kmeňo-
vá hráčka Iskry sprvu figurovala v roli náhradníčky. Tes-
ne pred odchodom do krajiny galského kohúta ju však 
vedenie slovenskej výpravy nominovalo na šampionát. 
,,Zo začiatku som mala z toho všetkého zmiešané po-
city, bolo to všetko veľmi narýchlo. Samozrejme, veľ-
mi som sa potešila, veď takáto príležitosť sa mi ne-
naskytne každý deň. Veľmi sa z toho tešili aj moji ro-
dičia, tréneri i funkcionári klubu, vďaka ktorým som 
mohla dosiahnuť tento športový úspech,“ vyznáva sa 
sympatická Paula, ktorá patrila k benjamínkam sloven-
ského výberu. Pätnáste narodeniny oslávi 27. januára. 
Slovenky mali skvelý vstup do turnaja, keď rovesníčky z 
Nemecka zdolali 7:3. Pri poslednom góle tímu spod Ta-
tier asistovala Paula Cagáňová: ,,V tomto zápase sme 
nazbierali asi najviac odvahy a dobre sme sa naladi-
li na ďalšie zápasy.“ Slovenské juniorky však nezopako-
vali výborný výkon z úvodného zápasu majstrovstiev a 
následne domácemu Francúzsku podľahli 3:8. V treťom 
vystúpení však zverenky trénera Jána Valúcha utrpe-
li ešte vyššiu prehru. Maďarkám, ktoré ešte vlani patri-
li do A-kategórie, podľahli 1:7. Slovenky nezvládli tento 
zápas, inkasovali 60 trestných minút, dva tresty do kon-
ca zápasu a na ich bránku vyslali maďarské hokejistky 
až 57 striel. Zlepšenie vo všetkých herných činnostiach 
predviedli slovenské reprezentantky vo štvrtom dueli 
proti Nórkam. Od víťazstva ich delilo 32 sekúnd, keď sa 
Behnovej podarilo vyrovnať na 4:4. Kalich horkosti vypili 

slovenské hráčky až do dna, keď v nájazdoch Nórky strh-
li víťazstvo na svoju stranu. Zverenkyniam trénera Jána 
Valúcha patrila v tabuľke štvrtá priečka pred Nemeckom 
a Rakúskom, ktoré ich čakalo v záverečnom vystúpení 
na šampionáte. Slovenské hokejistky zdolali Rakúšanky 
v pomere 3:1 a získali bronzové medaily. ,,Dievčatá po-
tvrdili herný potenciál. Sme veľmi spokojní s umiest-
nením nášho mladého reprezentačného družstva. 
Odídu z neho len tri hráčky, čo je skvelá prognóza 
pre najbližšie dva šampionáty. Úroveň divízie I opäť 

stúpla, výkonnostné rozdiely sa zmenšili, v podsta-
te každý mohol zdolať každého. V porovnaní s vla-
ňajškom pôsobilo naše družstvo kompaktnejšie a o 
kúsok sebavedomejšie," vyjadril spokojnosť pre portál 
SZĽH tréner slovenskej osemnástky Ján Valúch. Prven-
stvo a zároveň postup do A-kategórie si vybojovalo 
Francúzsko (14 bodov), druhé skončilo Nórsko (12), štvr-
té miesto obsadilo Nemecko (6), piate skončili Maďarky 
(6) a šieste bez bodu Rakúšanky, ktoré zostúpili do nižšej 
divízie. ,,Na šampionáte sa mi hralo veľmi dobre, na-
zbierala som veľa nových skúseností. Nastúpila som 
vo všetkých piatich zápasoch a v každom som strávi-
la na ľade dostatok času. Tréner mi dal rovnakú dôve-
ru, ako aj starším hráčkam. Tímy boli dosť vyrovna-
né, no najviac ma zaskočili Francúzky. Nečakala som, 
že budú také dobré korčuliarky. Najlepšie stretnutie 
sme odohrali proti Nórkam, naopak, najmenej nám 
vyšiel zápas proti Maďarkám,“ obzrela sa za šampio-
nátom Paula Cagáňová. Žiačka športovej hokejovej trie-
dy v ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom sa podelila 
aj so svojimi pocitmi po zisku bronzovej medaily: ,,V pr-
vom momente som nemohla tomu uveriť. Všetko, čo 
sme vlastne dokázali, som si začala uvedomovať až 
neskôr. Bola to pre nás odmena za všetky tie trénin-
gy a prípravu. Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať hlavne trénerom a funkcionárom klubu HK Iskra 
Partizánske. Vďaka nim sa môžem venovať tomuto 
športu vo vynikajúcich podmienkach. Poďakovanie 
patrí aj mojim učiteľom zo Základnej školy Radovana 
Kaufmana, kde sú rovnako vytvorené výborné pod-
mienky nielen na vzdelávanie, ale aj na šport. Samo-
zrejme, nemôžem zabudnúť na mojich rodičov, bez 
ktorých by som sa tomuto športu nemohla venovať.“ 
Zastúpenie HK Iskra na vrcholnom podujatí mohlo byť 
ešte početnejšie. Do Francúzska mala namierené aj útoč-
níčka Patrícia Vlková z Partizánskeho. Tesne pred šampi-
onátom ju však z nominácie vyradila choroba. mp

Paula Cagáňová


