
Ročník LXXIV.       Číslo  4            28. január 2013         www.novinytempo.sk       Cena 0,50 €

Dnes v TEMPE 
� Rozhovor s exministrom V. Tkáčom      (str. 2)

� Čo by mali vedieť rodičia 

budúcich prvákov      (str. 2)

� Poznaj svoje mesto      (str. 4)

� Naši poľovníci prikrmujú najmä 

„cudziu“zver       (str. 7)

S ústredným motívom Kraj pohody – 

vesmír na dosah sa od 24. do 27. januára 

predstavil Trenčiansky samosprávny kraj 

na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia-

tour 2013 v Inchebe Expo Bratislava. V deň 

otvorenia veľtrhu stánok TSK navštívil aj 

prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého pri-

vítal župan Pavol Sedláček a ľudová hudba 

z Chrenovca – Brusna (na prvej fotografii). 

So známymi folkloristami si vzácny hosť aj 

zaspieval. Špecifickým prvkom vo výstav-

nom stánku bola prezentácia Hvezdárne v 

Partizánskom samotným riaditeľom Vladi-

mírom Mešterom (na druhej fotografii).

Hlavnou časťou ponuky pre odbornú 

verejnosť a pre záujemcov o návštevu kraja 

boli regionálne produkty, ktoré sú charak-

teristické pre náš kraj, vytvorené na zákla-

de známych atraktivít ako napr. Kúpele Boj-

nice a Kúpele Nimnica, Trenčianske múze-

um, Múzeum Bojnice, golfové ihriská, prvá 

račia farma na Slovensku, atď. V prvý deň 

veľtrhu oživili stánok TSK pri oficiálnom ot-

vorení semifinalista súťaže SuperStar Jer-

guš Oravec, mažoretky z Prievidze, hráči 

na trombity z Chrenovca – Brusna, drotár 

a sokoliari. Pripravená bola aj ochutnávka 

vín z nášho regiónu. Viacerými tlačovinami 

sa o pozornosť návštevníkov uchádzalo aj 

mesto Partizánske, zapojené do projektu 

cezhraničnej spolupráce s Valašským Me-

ziříčím. Na získanie praktických skúseností 

využili účasť na veľtrhu aj študenti odbo-

ru cestovný ruch zo Spojenej školy v Parti-

zánskom a SOŠ J. Ribaya v Bánovciach nad 

Bebravou.  Foto: MsÚ

KRAJ POHODY - VESMÍR NA DOSAHKRAJ POHODY - VESMÍR NA DOSAH

Nezamestnanosť v Partizánskom
nad 14 percent!

Nezamestnanosť v okrese Partizánske k 31. decembru 2012 do-

siahla 14,09 %, čo predstavuje medziročný nárast o 1,24 %. Ku koncu 

roka bolo v evidencii úradu práce 3654 uchádzačov o zamestnanie. 

V okrese Bánovce nad Bebravou bol medziročný nárast 2,24 % a ne-

zamestnanosť ku koncu roka 2012 dosiahla 12,27 %, čo zodpovedá 

počtu 2440 uchádzačov o zamestnanie. Podľa informácií hovorkyne 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Ivety Duchoňovej 

nebolo v rámci oboch okresov nahlásené žiadne hromadné prepúš-

ťanie.  ÚPSVaR Partizánske

Chrípka zavrela Chrípka zavrela 
žabokreckú školužabokreckú školu

V 4. kalendárnom týždni, od 21. do  25. januára, došlo v okrese 
Partizánske oproti predchádzajúcemu týždňu k miernemu poklesu 
celkovej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 3,3 %. Naj-
väčší pokles bol zaznamenaný u najmladších detí do päť rokov - o 
37,7 %, u stredoškolákov od 15 do 19 rokov sa znížila chorobnosť o 
3,4 %. Najväčší nárast ochorení bol zaznamenaný vo vekovej kate-
górii dospelých nad 60 rokov, a to  až o 41,2 %, u školopovinnej mlá-
deže od 6 do 14 rokov o 27,5 % a v kategórii dospelých od 20 do 59 
rokov o 8 %. Z dôvodu 38 %-nej absencie bola zatvorená Základná 
škola s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

S riaditeľom povodia 
o oprave chodníkov na hrádzi

Na základe opakovaných sťažností Partizánčanov na zlý technický 

stav asfaltových chodníkov na hrádzi rieky Nitry v intraviláne mesta, 

inicioval primátor Jozef Božik 23. januára 2013, za prítomnosti kom-

petentných pracovníkov magistrátu, osobné rokovanie s riaditeľom 

Správy Povodia hornej Nitry v Topoľčanoch Mariánom Jursom. 

Mesto už v lete minulého roka zaslalo list vedeniu Správy Povo-

dia hornej Nitry v Topoľčanoch, patriacej pod piešťanský odštepný 

závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, v ktorom upo-

zornilo na zhoršujúci sa stav chodníkov na hrádzi. V písomnej od-
(Pokračovanie na str. 3)

Veselo na hradištských Posrpkoch

Ekumenická 
pobožnosť

V piatok 1. februára 2013 

sa v Kostole sv. Tomáša apošto-

la na sídlisku Šípok v Partizán-

skom uskutoční o 18.45 hodi-

ne  ekumenická pobožnosť pri 

príležitosti Týždňa modlitieb za 

jednotu kresťanov. Pobožnosti 

sa zúčastnia zástupcovia Rím-

skokatolíckej cirkvi, Evanjelic-

kej cirkvi a.v., Evanjelickej cirkvi 

metodistickej, ktoré pôsobia na 

území mesta. Všetci ste srdečne 

vítaní.

Len pomaly...
Pomaly a opatrne - vyzývajú 

lekári z traumatológie a chirur-
gie v NsP v Partizánskom. Ja-
nuár, ktorý nám nadelil snehom 
a ľadom pokryté cesty a chod-
níky, si totiž vyberá svoju daň aj 
vo zvýšenej úrazovosti. Pri po-
šmyknutí a páde si to najčastej-
šie odnesú zlomené zápästia, 
u starších ľudí polámané bed-
rové kĺby, u mladších aj pred-
kolenia a nie ojedinelý je príjem 
na hospitalizáciu pacientov s 
otrasmi mozgu. Našťastie úra-
zov, pri ktorých dopadnú ľudia 
na zadok a spôsobia si zrane-
nie chrbtice, nie je zatiaľ veľa. 
V stredu, 23. januára, kedy sa 
redakcia zaujímala o nárast 
úrazov, sa v chirurgickej ambu-
lancii nemocnice ocitli hlavne 
chodci, ktorí pri páde „pristáli“ 
na zápästí.  (bab)

Vodiči jazdia 
opatrnejšie

Kým úrazov chodcov pribúda, 

vodiči jazdia po zimných cestách 

s väčším rešpektom. Ako redakciu 

informoval riaditeľ OR Hasičského 

a záchranného zboru v Partizán-

skom pplk. Rastislav Balogh, para-

doxne vzhľadom na sneh a poľa-

dovicu zasahovala jednotka HaZZ 

za ostatný týždeň do stredy 23. ja-

nuára iba jeden raz, a to pri požiari 

v Malých Kršteňanoch. Operačné 

stredisko dostalo o ňom hlásenie 

16. januára pred 4. hodinou ráno. 

Požiar odpadu v kontajneroch pri 

ihrisku zlikvidovala trojčlenná po-

sádka hasičského vozidla.

Kto by očakával od členstva v 

Klube podnikateľov mesta Par-

tizánske jednoduchý recept na 

zbohatnutie, nie je na správnej 

adrese. Avšak je v tom správnom 

spoločenstve ľudí, ktoré mu po-

skytuje priestor na stretávanie 

sa a získavanie cenných infor-

mácií. Tento diskusný priestor 

označil ako ťažisko činnosti klu-

bu jeho predseda Juraj Krasula 

na novoročnom stretnutí Klubu 

podnikateľov mesta Partizán-

ske 24. januára za účasti viace-

rých hostí. 

Pozvanie prijal aj Jozef Božik, 

primátor mesta, s ktorým tvorí 

podnikateľská obec akoby spo-

jené nádoby. Ak prosperuje mes-

to, prosperujú aj firmy, a opačne. 

Primátor vo svojom príhovore 

poďakoval podnikateľom za 

symbiózu, v ktorej žijú so sa-

mosprávou, že dávajú prácu 

občanom, podporujú mnohé 

úspešné akcie v meste a rov-

nako ocenil aj ich zastúpenie 

v samosprávnych orgánoch 

mesta. Stručne zrekapituloval 

realizované aktivity samosprávy 

v roku 2012 a načrtol investičné 

zámery mesta v roku 2013. 

Zástupcovia Regionálnej ko-

mory SOPK v Trenčíne Ján Vác-

lav a Jaroslav Šmíd ocenili prí-

ležitosť častejšie prichádzať na 

pôdu mesta, stretnutia, ktoré sú 

konkrétnym ovocím spolupráce 

spolu s kooperačnými poduja-

tiami pre podnikateľov v regió-

ne. Pomoc zo strany SOPK kon-

kretizovali ponukou účasti pod-

nikateľských subjektov na výsta-

vách za zvýhodnených podmie-

KLUB PODNIKATEĽOV MESTA PARTIZÁNSKE

Ak prosperujú firmy, 
prosperuje aj mesto

(Pokračovanie na str. 3)

Foto: Ľ. Fodora Čítajte na 9. str.
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Zápisy prvákov 4. a 5. februára
Mesto Partizánske ako zriaďovateľ škôl a školských zaria-

dení vo svojom VZN č. 7/2007 o školských obvodoch určilo 

termín zápisu na prvý februárový týždeň. Zápis detí do 1. roč-

níka na školský rok 2013/2014 sa uskutoční 4. a 5. februára 

2013, v čase od 13. do 16. hodiny v každej ZŠ v Partizánskom. 

Podrobnejšie informácie sa rodičia dozvedia z webovej strán-

ky školy alebo priamo v škole.

ZA OKNÁ MREŽE
Z prečinu krádeže spácha-

ného formou spolupáchateľ-

stva obvinili policajti z Parti-

zánskeho 17. januára dvojicu 

mladíkov z Partizánskeho vo 

veku 21 a 19 rokov. Dopolud-

nia 12. januára si z oplotené-

ho pozemku na Veľkej okruž-

nej odniesli tri kovové okná so 

sklenenou výplňou v hodnote 

45 eur. Za odcudzené okná im 

hrozí, že sa budú na vonkajší 

svet pozerať dva roky cez za-

mrežované okná.

MLADÝ VÝTRŽNÍK
Aj v ďalšom prečine figuru-

je mladík z Partizánskeho. Po-

licajti 18. januára vzniesli obvi-

nenie z výtržníctva a ublíženia 

na zdraví voči 21-ročnému mu-

žovi, ktorý 23. novembra 2012 

popoludní napadol na Ulici R. 

Jašíka 31-ročného muža a spô-

sobil mu zranenia tváre s do-

bou liečenia 10 dní. Výtržníkovi 

hrozí až trojročný trest odňatia 

slobody.

NÁROČNÁ PRIATEĽKA
Za necelý mesiac, od 20. de-

cembra 2012 do 11. januára 

2013 sa 21-ročná žena z Báno-

viec nad Bebravou bez vedo-

mia svojho priateľa pri troch 

výberoch z jeho bankomatovej 

karty obohatila o 4 200 eur. Ná-

ročná priateľka, ktorá je od 21. 

januára obvinená bánovský-

mi policajtmi z pokračujúceho 

zločinu neoprávneného vyro-

benia a použitia elektronické-

ho platobného prostriedku a 

inej platobnej karty a zločinu 

krádeže, môže o luxusnom ži-

vote snívať za mrežami až päť 

rokov.

V súvislosti s týmto prípa-

dom polícia opätovne upo-

zorňuje majiteľov banko-

matových kariet, aby si PIN 

kódy odkladali na bezpeč-

né miesto. Predídu tak prí-

padom krádeže, či neopráv-

nenému výberu peňazí zo 

svojho účtu. Po zistení krá-

deže bankomatových kariet 

okamžite urobte opatrenia 

na ich zablokovanie a kon-

taktujte políciu.

UKRADLI  NAFTU 

ZA 666 EUR
Policajti z Bánoviec nad Beb-

ravou 22. januára obvinili z pre-

činu krádeže dvoch mužov vo 

veku 23 a 22 rokov z okresu 

Partizánske. V novembri minu-

lého roku sa vlámali do areálu 

firmy v Horných Ozorovciach, 

kde z pracovného stroja a kom-

bajnu odcudzili naftu v hodno-

te 666 eur. Dvojici hrozí trest 

odňatia slobody na šesť mesia-

cov až tri roky. 

MLADISTVÝ A ALKOHOL
Iba 17-ročný Partizánčan čelí 

obvineniu z prečinu krádeže, 

ktorého sa dopustil v októbri 

a decembri 2012 odcudzením 

alkoholu v obchodoch v Par-

tizánskom v celkovej sume 49 

eur. Nakoľko už bol za podob-

ný čin v predchádzajúcich dva-

nástich mesiacoch postihnutý, 

teraz mu hrozí strata slobody 

až na dva roky. Trestné sadzby 

sa u mladistvých znižujú na po-

lovicu. 

 KR PZ v Trenčíne

Ak by ste mali porov-

nať vedenie ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny 

vami v roku 1998 so súčasnou 

pozíciou rezortu, aké zásadné 

rozdiely vnímate?

V rokoch môjho pôsobenia na 

ministerstve rezort veľmi úzko 

spolupracoval s medzinárodný-

mi organizáciami, napríklad so 

Svetovou bankou, s Medzinárod-

nou asociáciou sociálneho za-

bezpečenia. V priebehu deväť-

desiatych rokov predložilo mi-

nisterstvo 160 sociálnych záko-

nov a väčšina z nich bola aj pri-

jatá v parlamente. Po roku 1998 

došlo k výmene garnitúr, najskôr  

čiastočne stredovou vládou, ne-

skôr pravicovou, ktorá neuznáva-

la sociálno-ekonomické práva, a 

obrovské reštrikcie končili aj ra-

bovačkami v obchodoch sociál-

ne odkázanými. Čiastkovú refor-

Sociálna politika z pohľadu exministra, profesora Vojtecha Tkáča

Slovensku chýbajú 
komplexné riešenia

Slovné spojenia ako ľudské práva, právo na prácu, dôstojná životná úroveň, sa skloňovali 

na akademickej pôde, ktorej prináleží hovoriť o sociálnej politike – v Ústave sv. Cyrila a Meto-

da v Partizánskom,  detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave. V piatok 18. januára prišla medzi jej poslucháčov uznávaná autorita eu-

rópskeho formátu, prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., bývalý štátny tajomník ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, v pozícii ministra viedol tento rezort v roku 1998. Príležitosť vypočuť si 

jeho prednášku na tému Aplikovaná sociálna politika si nedali ujsť nielen poslucháči magister-

ského štúdia, ale ani frekventanti druhého ročníka Univerzity tretieho veku. Jednu z prestávok 

počas prednášky sme využili na rozhovor, ktorý nám profesor Vojtech Tkáč ochotne poskytol.

Hovoríte takto otvorene 

a kriticky aj pred svojimi 

poslucháčmi - študentmi? 

Do sociálnej politiky prenikol 

jeden faktor - do mediálnej po-

litiky boli na reklamu investo-

vané desiatky miliónov dolárov 

Svetovej banky, s ľuďmi mani-

pulujú finančné skupiny. A čo je 

najhoršie, tieto finančné skupiny 

sú potom prepojené so všetký-

mi politickými stranami a strany 

na druhý pilier. Dovolím si tvrdiť, 

že časť volebnej kampane finan-

cujú práve dôchodcovské správ-

covské spoločnosti. Napríklad aj 

pluralitu zdravotného poistenia 

nám v deväťdesiatych rokoch 

Svetová banka spochybňovala a 

odborníci tvrdili - nebúrajte to, 

čo funguje. My sme nepočúvali. 

Dnes je snaha vrátiť sa k pôvod-

nému stavu. Súčasné financova-

nie zdravotníctva je otázkou plu-

rality, reklamy a jej konkurencie. 

Je stratové. Zisk sa nezneužíva 

iba v zdravotníctve, ale napríklad 

aj v stavebnom sporení sa od-

vádza mimo Slovenska. Pritom 

svetovým trendom je vybudo-

vať tzv. sociálne orientované in-

vestície. Zjednoduším to – sú to 

také investície, ktoré prinášajú 

zisk a využitie zisku v mieste jeho 

vzniku. 

Vo svojom odbore ste stá-

le aktívny a odovzdávate 

svoje poznatky aj študentom...

Po politickej praxi, kde som 

pôsobil výhradne len vo svojom 

odbore, som sa podieľal na rea-

lizácii reformy v Macedónsku, v 

Bosne a Hercegovine, som kon-

zultantom medzinárodných or-

ganizácií, členom vedeckej rady 

Európskej asociácie paritárnych 

poisťovní v Bruseli, zaoberajúcej 

sa tzv. zamestnanecko-zamest-

návateľskými vplyvmi, som spo-

luautorom mnohých štúdií, v sú-

časnosti sa v súvislosti so sociál-

nymi reformami podieľam na 

monografii Dejiny sociálneho 

štátu, konkrétne v Českosloven-

sku od roku 1918, ktoré by mali 

byť zakrátko vydané v Prahe. Vo 

vzťahu k študentom sa snažím 

odovzdávať im svoje skúsenos-

ti aj z politiky, aj z odbornosti. 

Ani jeden deň som neuhol ani zo 

svojho odboru, ani z politiky. 

Kontakt s poslucháčmi vyso-

kej školy je aj pre mňa inšpiráci-

ou. Majú už svoje skúsenosti, a 

témy, o ktorých prednášam, ich 

zaujímajú. Nie je to len teória, ale 

aj prax.

 Zhovárala sa M. Babčanová

mu dôchodkov a zavedenie dru-

hého piliera dôchodkového sta-

robného sporenia považujem za 

sociálny podvod. Treba to otvo-

rene povedať, pretože ani v jed-

nom štáte, kde ho zaviedli, ne-

funguje, a dokonca ho rušia. Je 

síce mediálne vykrytý, ale je to v 

podstate protisociálny nedokon-

čený systém. Veľmi pozoruhod-

ným faktorom za posledné roky 

je nekompetentnosť manažérov 

sociálnej legislatívy. 

Predsa len, ktoré prijaté 

opatrenia v prospech so-

ciálnej situácie by ste ocenili...

V súčasnosti ťažko hľadať ne-

jaké pozitíva. Opatrenia sú re-

štrikčné, sprísňujú sa nároky pod 

výrazným vplyvom hospodárskej 

krízy a nepriaznivého demogra-

fického vývoja. Ten je veľmi ne-

príjemný a vyžaduje komplexné 

riešenia. Menoval by som naprík-

lad pripoistenie pre bezvládnosť, 

otázku zamestnanecko-zamest-

návateľských fondov, ich pod-

poru, štátny protekcionizmus 

cez daňové úľavy, odpočítateľ-

né položky, neuplatňujú sa me-

dzinárodné skúsenosti. A to je aj 

otázka dobrovoľného pripoiste-

nia, posilňovania zamestnanec-

kých – penzijných fondov,  ktoré 

u nás absentujú, chýba dokonče-

nie reformy dôchodkového spo-

renia. Sporitelia sa zatiaľ len láka-

jú a vôbec nie sú legislatívne za-

kotvené závery, ako budú dávky 

– dôchodky z tohto sporenia ply-

núť a ako sa bude riešiť dedenie.

Téma ap-

likovanej so-

ciálnej práce 

prednášaná 

prof. Vojte-

chom Tká-

čom zaujala 

aj študentov 

U n i v e r z i t y 

tretieho veku

?

?

?

?

Pozvanie primátora do veľ-

kej zasadačky MsÚ prijalo pri-

bližne tridsať rodičov, čo nie 

je ani tretina z očakávaného 

počtu prvákov. Naopak, účasť 

riaditeľov základných a mater-

ských škôl bola stopercentná. 

Školské obvody boli stanovené 

VZN č. 7/2007 a kompletnú in-

formáciu o nich nájdu rodičia 

na webovej stránke mesta. Pavol 

Horňan, vedúci oddelenia škol-

stva  MsÚ, hneď v úvode infor-

moval aj o tom, že rodičia si ško-

lu môžu vybrať. Vtedy by mali v 

prvom rade prihliadať na vzdiale-

nosť a tým aj bezpečnosť svojho 

dieťaťa na ceste do školy. O ško-

le by mali vedieť napríklad, ktorí 

pedagógovia budú učiť prvákov, 

či sa striedajú, alebo či sa triedy 

spájajú, aké aktivity, krúžky a pro-

jekty škola realizuje, atď., ale aj to, 

koľko ich bude škola stáť. Slovo 

dostali aj riaditelia jednotlivých 

škôl. Rudof Ivanovič za všet-

kých zdôraznil dohodnutý spo-

ločný termín zápisu prvákov a 

najmä to, že zápis je zo zákona 

Čo by mali vedieť rodičia budúcich prvákov
„Záujem mesta je zachovať sieť piatich základných škôl nielen v bu-

dúcom školskom roku, ale na celé volebné obdobie. Naše mesto ako 

jedno z mála na Slovensku investuje do školstva zo svojho rozpočtu, 

nad rámec štátnych normatívov, ročne 550 tisíc eur,“ povedal okrem 

iného na úvod svojho príhovoru primátor mesta Partizánske Jozef 

Božik 23. januára na stretnutí s rodičmi budúcich prvákov. Je to v 

poradí druhé stretnutie hlavy mesta, ale aj pracovníkov oddelenia 

školstva MsÚ a riaditeľov materských a základných škôl.

povinný pre všetky deti, ktoré 

dovŕšili šesť rokov k 31. augus-

tu 2013.  Všetky ostatné riadi-

teľky potvrdili, že rodičia môžu 

prísť do školy kedykoľvek a tak 

získať informácie a pozrieť si 

prostredie. Vstupný poplatok pri 

zápise je od 15 do 20 eur, ktorý je 

určený na školské pomôcky, ale aj 

na publikáciu, ktorú prvák dosta-

ne ako darček v prvý deň v škole. 

Riaditeľka Centra pedagogic-

ko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Partizánskom Mária 

Bursová potvrdila, že sa im zvyšu-

je počet detí s odkladom povin-

nej školskej dochádzky. Centrum 

realizuje na požiadavku tej kto-

rej materskej školy diagnostiku 

o zrelosti detí na vstup do školy, 

samozrejme, s písomným súhla-

som rodičov. Napríklad v minu-

lom roku, kedy takto vyšetrili 

160 detí, až 57 % predškolákov 

malo problémy s výslovnosťou. 

Deti skúmajú v oblasti sociálnej 

a emocionálnej, sledujú ich pra-

covnú zrelosť a pozornosť. Nakoľ-

ko nie všetky školy majú špeciál-

neho pedagóga, práve odborné 

pracovníčky CPPP posúdia a od-

poručia rodičom, aby ich dieťa 

išlo do školy až o rok neskôr.

V diskusii kládli otázky aj ro-

dičia. Dozvedeli sa napríklad, že 

meno učiteľa ich prváka môžu ve-

dieť už vopred alebo pri zápise, v 

prípade choroby dieťaťa v dňoch 

zápisu si môžu rodičia dohodnúť  

iný termín s vedením školy kedy-

koľvek, niektoré školy používajú 

prvý polrok iba slovné ohodnote-

nie, až potom známky. Dôležitou 

bola aj informácia o tom, že na 

všetkých školách sa učí angličti-

na od prvého ročníka hravou for-

mou. Všetci riaditelia odporúčali 

rodičom navštíviť vopred webové 

stránky škôl, ktoré poskytnú zá-

kladné informácie a kontakty. 

 Alena Borszéková 
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povedi od správcu bolo uvedené, že súčasný stav chodníkov neo-

hrozuje funkciu hrádze, na ktorú bola vybudovaná a tiež, vzhľadom 

na finančné možnosti organizácie, neplánuje v najbližšom období 

chodníky opravovať. Ako konštatoval na rokovaní Marián Jursa, sta-

novisko, žiaľ, zostáva nemenné. „Našou prioritou je bezpečnosť obča-

nov a s ňou súvisiace protipovodňové opatrenia, na ktoré súčasný stav 

chodníkov nemá žiaden vplyv. Ich oprava by bola z tohto pohľadu z na-

šej strany neopodstatnená,“ vysvetlil Jursa. Zároveň upozornil aj na 

skutočnosť, že koruna hrádze má v prvom rade bezpečnostný cha-

rakter, chrániaci mesto a jej obyvateľov pred povodňami. Využíva-

nie asfaltového povrchu, či už chodcami alebo cyklistami, je teda 

výhradne na ich vlastnú zodpovednosť. Nakoľko opravu chodní-

kov nemôže zabezpečiť na vlastné náklady ani mesto, pretože nie je 

vlastníkom hrádze, zameral primátor ďalšie požiadavky na pravidel-

nú kosbu brehov hrádze, najmä v intraviláne mesta, ako aj na pokra-

čovanie vzájomnej spolupráce na protipovodňových opatreniach. 

Ako uviedol Jursa, kosba trávnatých porastov na hrádzi sa vykonáva 

podľa plánu, ročne dvakrát v intraviláne mesta, mimo neho jeden-

krát. Primátora zároveň ubezpečil, že vedenie správy povodia má 

záujem pokračovať v protipovodňových opatreniach, a v tejto sú-

vislosti avizoval aj potrebný výrub stromov na vnútorných brehoch 

hrádze rieky Nitry. „Som rád, že vedenie správy povodia prejavilo záu-

jem o spoluprácu a v budúcnosti, vzhľadom na ďalšie požiadavky mes-

ta, je ochotné v rokovaniach pokračovať tak, aby i napriek súčasným 

problémom vo verejných financiách, sme mohli spoločne obhajovať 

a realizovať verejné záujmy našich občanov,“ dodal v závere rokova-

nia primátor. (ms)

(Dokončenie zo str. 1)

S riaditeľom povodia 
o oprave chodníkov na hrádzi

nok, ako aj pri rozvoji stredného 

odborného školstva. Bohuslav 

Miko z krajskej živnostenskej ko-

mory zdôraznil význam komo-

ry hlavne pre mladých a začí-

najúcich podnikateľov v oblasti 

ekonomického a právneho po-

radenstva. Vyzdvihol aktivity sa-

mosprávy a úprimne sa vyznal z 

obdivu ako Partizánske krásnie. 

Pomocnú ruku podnikateľskej 

obci v oblasti rozvoja investícií 

a obchodu podáva aj agentúra 

SARIO, ktorú na stretnutí zastu-

povala Ľudmila Jašíková. 

Parketa, ako získať podpor-

né zdroje pre vytváranie no-

vých pracovných miest, bola 

pre zástupcov Úradu práce, so-

ciálnych vecí a rodiny Partizán-

ske Darinu Strychovú a Petra 

Marku. Momentálne úrad evi-

duje okolo tisícky uchádzačov 

o zamestnanie z radov mla-

dých ľudí do 29 rokov, ktorí by 

sa radi uplatnili na trhu práce 

aj vďaka národnému projektu. 

Podrobnejšie predstavili výho-

dy a podmienky projektu, ako aj 

projekt pre znevýhodnenú sku-

pinu nezamestnaných vo veku 

nad 50 rokov. Zároveň odpove-

dali aj na otázky prípadných zá-

ujemcov, medzi nimi napríklad 

na otázku z úst námestníka NsP v 

Partizánskom Gabriela Krbúšika, 

ako by mohla nemocnica využiť 

projekt na obsadenie pozícií sa-

nitárov. Zarezonovala tiež téma 

prednostného zadávania mest-

ských zakázok domácim pod-

nikateľom, v čom však má rad-

nica jasno – všetky sú realizo-

vané transparentne na zákla-

de verejných súťaží, čím pod-

ľa slov prednostky MsÚ Dáši 

Jakubíkovej mesto len za mi-

nulý rok ušetrilo 300 tisíc eur. 

Vo svojom vystúpení reagovala 

aj na otázky ohľadom regulova-

ného a spoplatneného parkova-

nia v centre mesta. Pripravovaný 

projekt počíta s 850 spoplatne-

nými parkovacími miestami. Tak-

tiež informovala o miestnych da-

niach a prísnejšej forme vymáha-

nia dlhov formou exekúcií. 

Užitočné stretnutie členov 

Klubu podnikateľov pokračova-

lo debatami pri kapustnici a bo-

wlingovými duelmi. 

M. Babčanová

KLUB PODNIKATEĽOV MESTA PARTIZÁNSKE

Ak prosperujú firmy, prosperuje aj mesto
Na fotografii zľava – 

zástupkyňa ÚPSVaR 

Partizánske Darina Stry-

chová, primátor Jozef Bo-

žik, predseda Klubu podni-

kateľov Juraj Krasula, ktorý 

víta Bohuslava Miku z kraj-

skej živnostenskej komory, 

medzi nimi Ján Václav z re-

gionálnej komory SOPK.

(Dokončenie zo str. 1)

S účinnosťou od 1. ja-

nuára 2013 sa dostala do 

platnosti novela zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch, 

ktorá bola prijatá pred 

koncom roka 2012 hlavne 

z dôvodu hroziacich vyso-

kých sankcií pre Slovensko 

zo strany EÚ. Novela za-

hŕňa okrem iného aj zme-

ny týkajúce sa samospráv 

miest a obcí.

Obce a mestá sú povinné vy-

pracovať vlastný Program od-

padového hospodárstva (POH) 

a predložiť ho na schválenie do 

4 mesiacov po vydaní POH kra-

ja. Oba programy musia zohľa-

dňovať novú hierarchiu odpa-

dového hospodárstva, v ktorej 

sa kladie dôraz na predchádza-

nie vzniku odpadu a následne 

na prípravu a opätovné pou-

žitie. Na nižších úrovniach hie-

rarchie je recyklácia odpadu, 

jeho zhodnocovanie a napo-

kon zneškodňovanie. Okrem 

zmien vo výklade niektorých 

odborných pojmov, ako nap-

ríklad zmena názvu separova-

ný zber na triedený zber a pod. 

Novela zákona okrem iného 

ukladá povinnosť fyzickej oso-

be – podnikateľovi, resp., práv-

nickej osobe zaviesť a zabezpe-

čovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozloži-

teľný kuchynský a reštauračný 

odpad, ktorého je pôvodcom.

Vzhľadom na ekonomickú ne-

reálnosť zavedenia triedeného 

zberu biodpadov, enormný ná-

rast finančných nákladov po-

trebných na nákup nádob pre 

rodinné a bytové domy, objed-

nanie služieb spojených so sys-

témom pravidelných vývozov, 

dezinfekcie nádob, technoló-

gie spracovania – zhodnote-

nia predmetných bioodpadov 

a v neposlednom rade chýba-

júcej koncovke, množstvo obcí 

a miest SR bude musieť využiť 

zvláštne ustanovenia zákona. 

Povinnosť zaviesť a zabezpe-

čovať vykonávanie triedeného 

zberu komunálnych odpadov 

pre komunálne biologicky roz-

ložiteľné odpady sa nevzťahuje 

na obec: 

a)  ktorá zabezpečí energetické 

zhodnotenie týchto odpa-

dov v zariadení na zhodno-

covanie odpadov, alebo

b) ak

1.  to neumožňujú technic-

ké problémy vykonávania 

zberu, najmä v historických 

centrách miest a v riedko 

osídlených oblastiach,

2.  preukáže, že najmenej 50 

percent obyvateľstva kom-

postuje vlastný odpad, ale-

bo

3.  je to pre obec ekonomic-

ky neúnosné, pretože 

náklady na nakladanie s 

komunálnymi odpadmi 

nemožno pokryť ani pri 

určení miestneho poplat-

ku vo výške 50 % zo zá-

konom ustanovenej hor-

nej hranice sadzby miest-

neho poplatku.

Ďalšia novela zákona o od-

padoch nás čaká v I. polovi-

ci roka 2014, kedy má dôjsť k 

podstatnému zvýšeniu poplat-

kov za uloženie odpadov na 

skládkach odpadov. 

Peter Baláž
vedúci oddelenia 

životného prostredia,
MsÚ Bánovce nad Bebravou

Samosprávy sa pasujú s novelou zákona

O ODPADOCH

Uchádzate sa o nájomný byt?
Ak áno, neprehliadnite výzvu Správy majetku mesta, n. o., 

Partizánske! Do pozornosti všetkých žiadateľov, ktorí sú zarade-

ní do zoznamu uchádzačov o nájomný byt v meste Partizánske, 

dáva termín 15. február 2013. Dovtedy treba, aby svoju žiadosť 

aktualizovali osobne u pani Barborkovej v budove SMM na Ulici 

29. augusta v Partizánskom v kancelárii č. 3 na prízemí, alebo te-

lefonicky na čísle 038/749 2090. 

V prípade, že uchádzači nebudú svoju žiadosť aktualizo-
vať, budú zo zoznamu vyradení!  

Na jedného obyvateľa 
Trenčianskeho kraja 

pripadlo 334 kg odpadu
V hospodárstve Trenčian-

skeho kraja v roku 2011 vznik-

lo 1 639,4 tis. ton odpadu. Na 

množstve, ktoré vzniklo na Slo-

vensku, sa kraj podieľal 18,1 %. 

Podľa miery rizika nebezpečen-

stva sa odpad z hospodárstva 

člení na nebezpečný a ostatný 

odpad. Nebezpečného odpa-

du vzniklo v kraji 28,2 tis. ton, z 

neho najviac, až 32,3 %-ný po-

diel tvoria odpady z tvarovania, 

fyzikálnej a mechanickej úpra-

vy povrchov kovov a plastov.

V roku 2011 v obciach Tren-

čianskeho kraja vzniklo 198,7 

tis. ton komunálneho a drobné-

ho stavebného odpadu. Na cel-

kovom množstve tohto odpa-

du v SR sa kraj podieľal 11,2 %. 

Najviac, 135,9 tis. ton bolo zme-

sového komunálneho odpadu, 

20,3 tis. ton veľkorozmerného 

odpadu a 10,9 tis. ton drob-

ného stavebného odpadu. Na 

území kraja vzniklo 6,6 tis. ton 

odpadu zo skla, 6,2 tis. ton z 

papiera a lepenky, 3,3 tis. ton 

z plastov, 2 tis. ton z kovov a 1,3 

tis. ton bolo odpadu z čistenia 

ulíc. Až 87 % tohto odpadu sa 

zneškodňuje (napr. skládkova-

ním, spaľovaním bez energetic-

kého využitia), zvyšných 13 % 

odpadu sa zhodnocuje (mate-

riálovo, energeticky, kompos-

tovaním alebo iným spôsobom 

zhodnocovania).

Najviac komunálneho od-

padu vzniklo v dvoch najväč-

ších okresoch kraja, v Prievi-

dzi 25,6 % a v Trenčíne 18,6 %. 

Okres  Partizánske sa na cel-

kovom množstve podieľal 

7,4 %, Bánovce nad Bebravou 

5,3 %. Na jedného obyvateľa 

kraja v roku 2011 pripadlo 334 

kg komunálneho odpadu, o 7 

kg viac ako na jedného obyva-

teľa Slovenska. V relatívnom vy-

jadrení najviac odpadu na jed-

ného obyvateľa pripadlo v ok-

rese Považská Bystrica (389 kg). 

V okrese Partizánske to bolo 

313 kg, najmenej odpadu 

na obyvateľa pripadlo v ok-

rese Bánovce nad Bebravou 

(284 kg).

Ing. Pavol Arpáš, 

riaditeľ  Pracoviska ŠÚ SR 

v Trenčíne

Príspevok na stravovanie
Mestský úrad v Partizánskom, oddelenie sociálnych vecí a spo-

ločenských vzťahov upozorňujeme občanov, ktorí poberajú prís-

pevok na stravovanie, aby predložili zmenu dôchodku od 1.1. 2013 

na posúdenie výšky príspevku na stravovanie. Kópiu rozhodnutia 

zo Sociálnej poisťovne treba predložiť najneskôr do 31.1.2013 

na MsÚ (prízemie vpravo), číslo dverí  24.
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Blahoželáme

Životné prostredie by mali 

zachrániť zástupy jednotliv-

cov tým, že svojím spotrebi-

teľským správaním prinútia 

ekonomiku ponúkať tovary 

vyrobené v súlade s udržateľ-

ným rozvojom. Mali by triediť 

odpad, šetriť vodu, elektrinu, 

plyn – takýto štýl správania 

sa považuje za ekologické 

cnosti... Žiadajú sa zmeny v 

myslení a konaní, apeluje sa 

na obetavosť ľudí – to všetko 

pre blaho budúcich generá-

cií. Je iluzórne predpokladať, 

že spoločnosti orientované 

na blahobyt len tak, samy 

pre seba nastúpia cestu udr-

žateľnosti. Prieskum verejnej 

mienky v celej Európe ukazu-

je, že len päť až desať percent 

obyvateľov skutočne premýš-

ľa o následkoch konzumného 

spôsobu života. 

 ARMIN GRUNWALD

 nemecký fyzik, 

 filozof a vedec

 (GEO 2/2013)

Myšlienka 

na tento týždeň

Výbor Klubu ABŠ blahoželá 

svojim jubilantom – Márii Ka-

pustovej a Štefanovi Balejí-

kovi k ich 85. narodeninám.

Výbor základnej organizá-

cie SZTP praje zdravie, šťastie a 

lásku svojej jubilantke Ľudmi-

le Klingovej k jej okrúhlym 60. 

narodeninám.

V budúcich dňoch oslávia 

meniny Gašpar, Ema, Emil, 

Tatiana, Erik, Erika, Blažej a 

Veronika.

Poznaj svoje mesto je názov pozoruhodnej vý-

stavy výtvarných prác, ktoré vypovedajú o tom, 

ako Partizánske vníma najmladšia generácia mes-

ta. Druhý ročník tejto výstavy iniciovalo umelecké 

združenie Ateliér Veľké Bielice s finančnou podporou 

vedenia mesta.

Galéria Domu 

kultúry hýri v 

týchto dňoch 

farbami. Vysta-

vených je tu to-

tiž až 150 roz-

manitých kolá-

ží a výtvarných 

diel, ktoré boli 

zapojené do sú-

ťaže, organizo-

vanej pri príleži-

tosti 75. výročia 

založenia mes-

ta. „Boli sme prí-

jemne prekvapení počtom prác prihlásených do sú-

ťaže. Až časom sme si uvedomili, že medzi číslom 75 

rokov mesta a 150 výkresov je zaujímavá zhoda ná-

sobku,“ ozrejmuje predseda poroty a jeden z orga-

nizátorov Štefan Janco. 

Vyhodnotiť súťaž, ktorá prebiehala v štyroch 

kategóriách, nemali porotcovia vôbec ľahké. Vý-

tvarníci Štefan Janco, Andrej Michalík  a galeris-

ta Jozef Krasula sa napokon zhodli na 17 menách 

mladých umelcov. V kategórii I. stupeň ZŠ si prvú 

cenu odniesla žiačka ZŠ na Nádražnej ulici Nico-

lette Valachová. V kategórii II. stupeň ZŠ sa po-

rotcom najviac páčila práca Diany Turčekovej, 

opäť zo ZŠ na Nádražnej ulici. Z prác stredoško-

lákov vybrala porota gymnazistku Lenku Čerma-

novú a v kategórii základné umelecké školy naj-

úspešnejšie pochodila Monika Balašková, zastu-

pujúca ZUŠ Partizánske. Špeciálnu cenu primáto-

ra si osobne z rúk Jozefa Božika prevzala Vanessa 

Dvončová zo ZŠ na Nádražnej ulici. Toto ocene-

nie putovalo aj úspešným študentkám Spojenej 

školy Adriane Školekovej a Miriame Kmeťovej. 

Osud výtvarných prác sa však výstavou ešte ne-

končí. Opäť sa budú posudzovať a z niektorých 

sa napokon stanú predlohy na pohľadnicu, ktorú 

mesto vydá pri príležitosti 75. výročia vzniku mes-

ta. Všetkých 150 prác si v Dome kultúry môžete 

pozrieť do 31. januára.

 Text: Martina Petrášová

 Foto: MsÚ

Výstava POZNAJ SVOJE MESTO
Najčastejším motívom socha Tomáša Baťu

Klub spoločenských orga-

nizácií na Februárovej ulici 

v Partizánskom slúži svojmu 

účelu už štyri roky. S kapacitou 

asi päťdesiat miest na sedenie 

sa stal vyhľadávaným mies-

tom stretávania sa členov or-

ganizácií  pôsobiacich na úze-

mí mesta, najmä seniorských 

a organizácií zameraných na 

zdravie. 

„Klub navštevujú členovia štr-

nástich organizácií tretieho sek-

tora podľa vopred vypracované-

ho harmonogramu. Samozrejme, 

že ho môžu využívať aj ostatné 

organizácie z mesta po dohode 

s vedúcou oddelenia sociálnych 

vecí a spoločenských vzťahov na 

mestskom úrade,“ informuje Má-

ria Parikrupová, ktorá je vedú-

cou klubu od roku 2011. V tejto 

funkcii sa strieda s pani Violou 

Dubinovou. Podľa ich informácií 

sa v roku 2012 v klube uskutoč-

nilo 532 stretnutí s účasťou 7611 

občanov, čo predstavuje asi 14 

účastníkov na jedno stretnutie. 

Ak rátame v roku 250 pracov-

ných dní, sú to asi dve akcie na 

jeden deň.    

Medzi najväčšie podujatia, 

ktoré sa v klube organizovali, 

patria tradičné štvrťročné stret-

nutia jubilantov mesta s primá-

torom alebo Týždeň zdravia a 

oceňovanie talentovanej mlá-

deže. Klub sa stal opäť miestom 

štedrovečernej večere osame-

lých s vedením mesta, besedy 

aktivistov ICM so spisovateľom, 

ale aj zasadnutí rôznych komisií. 

Kým štrnásť organizácií využíva 

klub bezplatne, jeho priestory 

si môžu prenajať firmy na rôzne 

prezentácie, ale aj samotní ob-

čania na rodinné udalosti. V mi-

nulom roku bolo o takýto plate-

ný prenájom záujem len v šies-

tich prípadoch, z čoho vyplynul 

príjem do mestskej pokladne vo 

výške 214,5 eur.

Medzi najväčšie organizácie, 

ktoré klub využívajú viackrát do 

týždňa, je mestská organizácia 

Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Za minulý rok tu mala celkom 57 

stretnutí a „jednoťácky“ šachový 

klub až 83 posedení pri šachu. 

Pravidelné akcie v klube orga-

nizujú – Slovenský zväz telesne 

postihnutých (49 stretnutí), Zdru-

ženie kresťanských seniorov (48), 

Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami (47), spevácko-dra-

matický súbor Jeseň (46), Zväz 

diabetikov Slovenska (42), Klub 

absolventov Baťovej školy práce 

(32), Kardioklub (24), Matica slo-

venská (21), Premena (16), Únia 

nevidiacich a slabozrakých (16), 

Klub Nezábudka pri Lige proti ra-

kovine (12), Klub sklerózy multi-

pelx (11) a Liga proti reumatizmu 

(10).    (ab)

Klub využíva štrnásť organizácií tretieho sektora

Talentované rómske deti 
Popoludnie 23. januára patrilo pódium Domu kultúry v Partizánskom rómskym deťom z Komunit-

ného centra Romano drom. Pred svojimi rodičmi a kamarátmi, ale aj pred hosťami z mestského úra-

du predviedli svoj spevácky a pohybový talent. Program si pripravili pod vedením troch terénnych 

sociálnych pracovníčok, ktoré sú zamestnané v rámci projektu Terénna sociálna práca. Rómske deti 

majú možnosť každý deň popoludní  stretávať sa v priestoroch Centra voľného času Relax, kde komu-

nitné centrum ponúka malým i veľkým Rómom, okrem iného, šancu cibriť si svoj talent.

 Foto: A. Borszéková

Najlepšiu českú diplomovku za rok 2012

napísal Bánovčan Martin Kacvinský
Bánovčan Martin Kacvinský sa stal víťazom súťaže o najlepšiu Diplo-

movú prácu roka 2012 v Česku. Súťaž vyhlasuje združenie firiem z od-
boru informačných technológií a elektronických komunikácií. Študent 
Masarykovej univerzity v Brne vyhral v kategórii Systémy pre podporu 
riadenia vývoja softwaru. O „Kacovi“, absolventovi bánovského gymná-
zia, kde je jeho matka riaditeľkou, by ste mali vedieť aj to, že je oficiál-
nym fotografom festivalu Pohoda.  (zdroj: internet)

V Centre voľného času Re-
lax v Partizánskom sa 17. januára 
stretlo 19 súťažiacich v obvodnom 
kole olympiády v anglickom jazy-
ku. Odborná porota preverila ve-
domosti a zručnosť súťažiacich 
v používaní tohto jazyka v písom-
nej a v ústnej časti. Absolvovali tes-
ty zamerané na gramatiku, slovnú 
zásobu a porozumenie prečítané-
ho a vypočutého textu. V ústnej 
časti zahrali zadanú úlohu v tzv. 
roleplay a prejavili fantáziu pri roz-
právaní príbehu podľa obrázka. Ví-
ťazmi sa napokon stali: v kategórii 
1A určenej žiakom 5., 6. a 7. roční-
ka ZŠ a prímy a sekundy osemroč-
ného gymnázia Hanka Jakubíko-

vá zo ZŠ R. Jašíka v Partizánskom 
obsadila 1. miesto, Kristián Men-
šík zo ZŠ Bošany 2. miesto a Ju-
raj Ciriak z  8-ročného gymnázia v 
Partizánskom skončil na 3. mieste. 
V kategórii 1B, žiakov 8. a 9. roční-
ka ZŠ a tercie a kvarty osemročné-
ho gymnázia, patrí 1. miesto Jan-
ke Žiškovej zo ZŠ R. Jašíka v Parti-
zánskom, na 2. mieste skončil Ma-
rek Berčík zo ZŠ Žabokreky nad 
Nitrou a na 3. mieste Kamila Meli-
cheríková zo ZŠ Bošany. Všetkým 
srdečne gratulujeme a držíme pal-
ce víťazkám z jednotlivých kate-
górií, ktoré postupujú do krajské-
ho kola. 

 CVČ Relax Partizánske

Do krajského kola  postupujú 
Hanka a Janka zo ZŠ R. Jašíka

Riešili matematické rébusy
V stredu 23. januára sa v ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom v spolu-

práci s Centrom voľného času Relax konala matematická olympiáda žiakov 

5. a 9. ročníka  základných škôl okresu Partizánske. Náročné úlohy okresné-

ho kola riešilo 27 žiakov 5. ročníka, z ktorých bolo 7 úspešných riešiteľov. S 

najvyšším počtom 14 bodov to bol Juraj Konečný zo ZŠ na Nádražnej uli-

ci v Partizánskom, o dva body menej získal Martin Ondulič  zo ZŠ vo Veľ-

kých Bieliciach a 11 bodov a 3. miesto patrí Martinovi Ergangovi zo ZŠ na 

Veľkej okružnej. Spomedzi deviatakov sa do olympiády zapojilo 12 žiakov a 

z nich uspeli iba traja riešitelia. Suverénne s 20 bodmi zvíťazil v tejto kate-

górii Zdenko Čepan zo 

ZŠ na Veľkej okružnej 

(na fotografii vpravo), o 

päť bodov menej získa-

la druhá v poradí Ane-

ta Krištofová zo ZŠ vo 

Veľkých Uherciach a 

„bronzová“ priečka pat-

rí s 12 bodmi Milošovi 

Kubicovi z tej istej ško-

ly. Víťazom blahoželá-

me a deviatakom veľa úspechov v krajskom kole, ktoré na nich čaká v mar-

ci, praje Jana Beňušková, predsedníčka okresného kola matematickej olym-

piády.
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Na hasičskom bále v Skačanoch

Fašiangový čas sa nezaobišiel ani 

bez tradičného, v poradí už XIV. Ha-

sičského bálu v Skačanoch. Usporiadatelia z 

domáceho Dobrovoľného hasičského zboru 

pripravili pre svojich hostí zo širokého oko-

lia 18. januára tradične vynikajúcu zábavu, 

tentoraz so skupinou Systém. Dámy vítali 

karafiátom, pánov štamperlíkom slivovice, 

vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu sláv-

nostným príhovorom predseda skačianske-

ho DHZ Vladimír Knápek s prianím príjemne 

strávenej fašiangovej noci a výzvou o prvý 

tanec starostu Ladislava Struhára s man-

želkou. Pravý punc dali bálu výborne nala-

dení tanečníci, k tomu dobré pohostenie, v 

ktorom nechýbala kapustnica od šéfkuchá-

ra Miroslava Zuzulu, bohatá tombola, pre-

stávky spríjemnené fujaristom. Nálada bálu 

gradovala až do úsvitu. 

FAŠIANGY SÚ V PLNOM PRÚDE, TREBA SA ZABAVIŤ!

Maškarný deň sa môže každoročne pýšiť originálnymi maskami a organizátori z 

miestnej organizácie DHZ sa tešia, že účasť je z roka na rok väčšia. Tak tomu bolo aj ten-

to rok 19. januára, kedy sa tanečná sála Kultúrneho domu v Krásne zmenila na nepoznanie. 

Napokon, jej výzdobe miestni dobrovoľní hasiči venovali niekoľko hodín. Ani tento rok neboli 

ukrátení o detský karneval ani najmenší Krasňania a zaplnili sálu ako prví. Takmer päťdesiat 

drobcov v maskách od výmyslu sveta pod dohľadom organizátorov, rodičov a starých rodičov 

si užívalo popoludnie plné hudby, tanca, hier a súťaží. Samozrejme, na každú masku čakala aj 

sladká odmena.

Úderom 20. hodiny sa otvorili dvere kultúrneho domu pre staršiu generáciu a mládež. Po 

privítaní organizátormi karnevalu už nič nebránilo zábave. Na parkete sa do samého rána zvŕ-

tala takmer stovka masiek - mušketieri, Bob a Bobek, kardinál, mačička, Snehulienka so sied-

mimi trpaslíkmi, deduško Večerníček, Fred a Vilma, a mnoho ďalších. O polnoci prišla na rad 

aj bohatá tombola a po nej vyhodnotenie. Tento rok si priazeň publika získala Snehulienka so 

svojou družinou, druhou najlepšou maskou sa stal  Bob a Bobek.  T. Michalík

Na štrnástom rodičovskom reprezentač-

nom plese ZŠ vo Veľkých Uherciach 19. ja-

nuára hostí očaril talent nádejných speváčok a zi-

momriavky nejednému divákovi naskakovali aj pri 

sledovaní tanečného vystúpenia. V slávnostne vy-

zdobenej sále Domu kultúry otvoril ples príhovor 

riaditeľa školy Jaroslava Koctúra a zástupkyne  Na-

deždy Vičanovej. Po programe, ktorý si pripravili 

žiaci pod vedením svojich učiteliek, začala pravá 

nefalšovaná zábava, ktorú ťažko predstierať či po-

tláčať v spoločnosti dobrých ľudí a v priam rodin-

nej atmosfére. Profesionalita kapely Dukát sa pod-

písala pod stále plný parket. O polnoci sa žrebova-

la bohatá tombola, ktorá len dovŕšila  maxi-

málnu mieru spokojnosti prítomných hostí. 

 Jana Belianska

Rodičovský ples vo Veľkých Uherciach

Maškarný deň v KrásneMaškarný deň v Krásne

V Partizánskom sa v posledných rokoch 

obnovilo viacero ľudových tradícií. Počas 

zimného a fašiangového obdobia k nim neod-

mysliteľne patria aj páračky peria, pod ktorých 

oživenie sa podpísalo vedenie mestskej organizá-

cie JDS. V tomto roku sa o páračky postarali ženy 

zo speváckeho súboru Nádej z Veľkých Bielic. K is-

krivej nálade prispel aj harmonikár Dodo Halák. 

Počas popoludnia 23. januára sa Klub spoločen-

ských organizácií naplnil na prasknutie. Seniorov 

prilákali nielen chutné šišky a čaj s rumom od JDS, 

ale aj na mieru šité pesničky a humorné slovo že-

ničiek z Nádeje. Všetko to navyše okorenil rozprá-

vačský kumšt a humor Aničky Slivkovej. A tak sa 

spomínalo na časy našich starých materí naozaj 

veselo.  (ab)

Páračky peria s Nádejou

V mrazivom predpoludní 23. 

januára sa spoza brány psieho 

útulku v areáli TSM v Partizán-

skom ozýva hlasitý brechot. 

Zmes hnevu, ale aj radosti, pre-

tože je medzi nimi Lucia Zaja-

cová, opatrovateľka z Občian-

skeho združenia Dajme šancu. 

Za bráničkou veselo pobehujú 

dvaja havkáči, ktorým práve 

čistí koterce, vo voliérach do-

rážajú ich dvanásti žiarliví su-

sedia. Nalezenci rôznych rás a 

pováh... Lucia chce všetko oko-

lo svojich chovancov stihnúť v 

zimnom počasí čo najskôr, ale 

ochotne odpovie pri práci aj na 

naše otázky.

Zaznamenali ste po 

sviatkoch výraznejší 

prírastok psíkov, ktoré omr-

zeli obdarovaných?

Psíkovia nám pribúdajú 

rovnako ako inokedy v roku. 

Väčšinou sú to dospelí psi, 

ktorých ľudia vyhodia, alebo 

sa im zatúlajú, alebo ich len 

tak priviažu k nášmu plotu a 

zbavia sa všetkej zodpoved-

nosti za živého tvora. Naprík-

lad aj majiteľ staforda, ktorý si 

vraj slabo plnil svoje strážne 

povinnosti v jeho firme... Šte-

Šanca pre psíkov vďaka dobrovoľníkom

Nechcete im pomôcť aj vy?

privezieme my. Adresy týchto 

nezodpovedných chovateľov 

už dobre poznáme...

Potrebujú psíkovia v 

zime špeciálnu opate-

ru?

Teraz je to najhoršie. Vodu 

musíme nosiť v bandaskách 

z vrátnice. Za chvíľu zamrz-

ne, takže poobede im nosí-

me ďalšiu. Najväčší problém 

je v tom, že nemá kto. Súrne 

by sme potrebovali dobrovoľ-

níkov, jedného - dvoch, kto-

rí by aspoň raz týždenne na 

dve hodinky doobeda priš-

li psíkom upratať koterce, dať 

Lucia a jej štvor-
nohí zverenci

piť a žrať. Potrebovali by sme 

aj staré deky, ale nie matrace, 

ktoré nám ľudia nosia. Tie ne-

zmestíme do búdy. Zastihli ste 

ma trochu rozrušenú. Mám za 

sebou naháňačku so psíkom. 

Rodičia mi telefonovali, že ho 

už dva dni vídajú potulovať sa 

po sídlisku Šípok. Je to malin-

ká fenočka. Bránila sa, dohrýz-

la mi aj rukavicu... Potom som 

sa pasovala so zamrznutými 

zámkami na vrátach... 

O psíkov v útulku sa starám 

už štyri roky, no chystám sa 

na materskú dovolenku, tak aj 

preto by som sa potešila, keby 

ma   niekto nahradil. Dopredu 

však hovorím, je to práca za-

darmo a robíme ju štyri baby. 

Privítame každú pomoc. V ús-

trety nám vychádzajú v TSM, 

žranicu sa nám darí zabezpe-

čovať od sponzorov, máme aj 

veľa darcov medzi občanmi, 

veľmi dobrú spoluprácu s ve-

terinárnou lekárkou. 

Ak sa nájde človek, kto-

rý bude ochotný pravidel-

ne nám pomáhať pri pre-

vádzke útulku, nech sa oh-

lási na telefónnom čísle 

0905 850 020.    

 M. Babčanová

niatka, musím si zaklopať, ne-

máme. 

Lucia vymetá koter-

ce, upravuje brlôžky, 

nalieva vodu, dopĺňa krmi-

vo a psíkovia šťastne vrtia 

chvostíkmi... Nezľutovali sa 

nad nimi ľudia v týchto mra-

zivých dňoch a neosvojili si 

niektorého? - zaujímame sa 

ďalej.

V Partizánskom nie. Ozýva-

jú sa nám ľudia z Bratislavy, či 

rôznych iných miest. Väčšinu z 

nalezencov privezie do útul-

ku mestská polícia a väčšinou 

sú to tie isté psy, ktoré ľuďom 

pravidelne odbiehajú, no sami 

nemajú vôľu ich hľadať. Ani si 

po ne neprídu. Naspäť im ich 

?

?

?
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Vitajte medzi nami!Vitajte medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

„Najlepšia“  kamarátka „Najlepšia“  kamarátka 
Príbeh  zo  života

Poznáte ten pocit, keď v detstve alebo v 

rannej mladosti stretnete  človeka a vaše 

srdce vytuší, že to bude priateľstvo na celý 

život. Takto to celé vnímala aj Henrieta, keď 

nastúpila do základnej školy a prisadla si do 

lavice k Milade. Po dlhých rokoch sa však 

všetko skončilo v momente, keď sa Henrieta 

rozhodla kamarátku opustiť...

Ľudia im často hovorievali, že sú ako siamské 

dvojčatá, všade spolu chodili, všetko o sebe ve-

deli. Ich súkromný život bol však výrazne odliš-

ný. Milada pochádzala z rodiny, v ktorej nevlád-

li práve najlepšie medziľudské vzťahy a finančne 

na tom boli veľmi zle. Žili od výplaty do výplaty. 

Celú situáciu spôsobil otec alkoholik. Rád opitý v 

krčme zvykol hrávať na automatoch a rád doka-

zoval svoju silu na manželke a dcére príležitost-

nou bitkou. Miladina mama bola z toho všetké-

ho úplne na dne. Kedysi krásna žena, z ktorej vy-

žarovala radosť zo života, sa premenila na ženu 

bez duše. A brat? S ním nikdy nenadviazala ten 

správny súrodenecký vzťah. Možno aj preto, že 

sa už odmalička prikláňal na otcovu stranu. Tak 

ako Milada utekala od rodinných problémov k 

svojej kamarátke, tak on našiel útechu v tvrdých 

drogách. V Henrietinej rodine to bolo presne na-

opak. Tam veru núdzu o peniaze nikdy nemali, 

pretože otec bol úspešný podnikateľ. Mama pra-

covať nemusela a súrodenca nemala. 

„Je mi ako sestra...,“ vždy zvykla hovorievať 

Henrieta o Milade. A veru sa k nej aj tak sprá-

vala, ba ešte lepšie. Svojej najlepšej kamarátke 

nikdy nedala pocítiť, že by sa mala v živote lep-

šie ako ona, vždy jej bola oporou. Nejaký čas to 

bolo u Milady doma také neúnosné, že sa pre-

sťahovala k Henriete. Bolo to po skončení zá-

kladnej školy. Bývala u nich celé leto. Domov 

za mamou síce chodievala každý deň, ale iba v 

čase, keď tam otec s bratom neboli. Uisťovala ju, 

že vždy bude stáť pri nej a že sa o ňu postará, aj 

keď vtedy ešte nevedela ako. 

Počas celého štúdia na strednej škole baby bývali 

spolu na internáte. Presne tak, ako si to na základ-

nej škole vysnívali. Milada utiekla od problémov, ale 

aj od mamy. Prestala ju navštevovať a zaujímať sa 

o to, ako sa má, či je v poriadku... Hlavne, že dostá-

vala od nej peniaze na internát a stravu, hoci netu-

šila, odkiaľ ich mama berie. Tá bývala celý týždeň 

sama doma s tyranom a so synom, ktorý jej neus-

tále vyčítal všetky problémy, ktoré boli u nich v rodi-

ne na každodennom poriadku. Ako keby za to moh-

la. Psychickú útechu márne hľadala u dcéry. Tá sa jej 

už dávno otočila chrbtom. Sama s takým životom 

bojovala štyri roky. Nezvládala to a svoj život náh-

le ukončila... 

Na strednej škole si Henrieta všimla, že Mila-

da dosť často vo svojom okolí klame ostatných. 

Vymýšľala si rôzne historky o svojej rodine, o vý-

letoch, o ktorých sa jej mohlo len snívať. Miladi-

nu ilúziu dokonalej rodiny pred ich novými ka-

marátmi Henrieta nikdy nepoprela. Neprezra-

dila nikomu, ako to v skutočnosti je. Prečo by aj 

mala, veď študovali a žili v inom meste, kde ich 

nik nepoznal. 

Stredná škola ubehla ako voda. Henrieti-

ni rodičia chceli, aby ich dcéra pokračovala v 

štúdiu na vysokej škole, veď rozumu mala aj za 

dvoch. Milady sa ale zmocnila panika: „Ak sa 

teraz rozídeme, čo so mnou bude? Domov sa 

vrátiť nechcem a peniaze na vlastný život ne-

mám! Poďme spolu bývať do Bratislavy! Tam si 

nájdeme slušnú prácu. Zachránila by si ma...“ 

Toto zmýšľanie sa absolútne nepáčilo Henrie-

tiným rodičom. Rozhodnutie však nechali na 

svojej dcére...    

  Martina Vavrová

 (pokračovanie nabudúce)

Rýchla lekárska záchran-

ná služba – tel. 155 a 112, po-

hotovostná lekárska služba 

- 749 2451, ambulancia le-

károv pohotovostnej služby 

749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pra-

covných dňoch od 15.30 do rána 

7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 

sviatkov nepretržite. V Parti-

zánskom je v stredisku ambu-

lancií na Hrnčírikovej ulici a pre 

deti je v NsP v detskom oddele-

ní, v Bánovciach nad Bebra-

vou v hlavnej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v pra-

covných dňoch od 15.30 do 

20.00 h, v sobotu, nedeľu a vo 

sviatok od 8.00 do 20.00 h) za-

bezpečuje v Partizánskom od 

28. januára do 3. februára Leká-

reň Sunpharma v Kauflande. V 

Bánovciach nad Bebravou (v 

pracovných dňoch od 15.30 do 

18.00 h, v sobotu, nedeľu a vo 

sviatok od 8.00 do 18.00 h) od 

28.1. do 1.2. Lekáreň ku gymná-

ziu, 2.2. Lekáreň Schneider a 3.2. 

Lekáreň ku gymnáziu.

Pohotovosť stomatológov 

v Partizánskom je zrušená, v Bá-

novciach nad Bebravou v hlav-

nej budove NsP do 13. hodiny.

Pozvánka 
do Poradne zdravia

Mesto Partizánske prostredníctvom mestského úradu pozýva 

občanov v rámci prevencie do Poradne zdravia, ktorá ponúka svo-

je služby obyvateľom mesta aj okresu. Sídli na Ulici Rudolfa Jašíka, 

číslo 652/14, Partizánske v prízemí budovy. 

V I. polroku 2013 bude poradňa zdravia otvorená v dňoch: 

5. a 19. februára, 5. a 19. marca, 16. a 30. apríla, 14. a 28. mája, 

11. júna v čase od 8. do 12. hodiny. V priebehu štyroch hodín 

môžu byť vyšetrení ôsmi klienti.    

Ak sa rozhodnete navštíviť Poradňu zdravia, na vyšetrenie je po-

trebné prísť nalačno. V poradni vám pomocou prístroja REFLOT-

RON bezplatne a na počkanie zmerajú štandardné biochemické 

parametre ako sú: celkový cholesterol, glykémiu a triglyceridy. Vý-

sledok je prekonzultovaný s lekárom, ktorý určí stupeň rizika srdco-

vo-cievnych ochorení, porúch tukovej premeny alebo cukrovky.

Pred návštevou Poradne zdravia v Partizánskom je potrebné vo-

pred sa objednať v informačnej kancelárii Mestského úradu v Par-

tizánskom osobne, alebo telefonicky na čísle 53 63 011  v čase od 

7.30 do 15. hodiny počas pracovných dní.

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

Po novoročnej kvapke krvi na sídlisku Šípok v Partizánskom priš-

la osádka zdravotníkov Národnej transfúznej služby SR, pracoviska 

Trenčín, do Partizánskeho znova. Tento raz do NsP, kde 22. januára 

odobrali krv od 32 dobrovoľných darcov. Boli to Mária Švecová, 

Anton Gašparík, Jarmila Juríková, Viliam Král, Soňa Švarco-

vá, Jaroslav Kubjatko, Jozef Letavay,  Martina Hadvigová, Jo-

zef Brida, Jozef Valaštín, Ivan Max, Jarmila Feketeová a Dana 

Kodajová – všetci z PARTIZÁNSKEHO. Ďalej krv darovali  Katarína 

Kocmaníková z NAVOJOVIEC, Ladislav Böhm z VEĽKÝCH BIELIC, 

Peter Gašparík z TOPOĽČIAN, Anton Blaho a Imrich Šuška z VEĽ-

KÝCH UHERIEC, Miroslav Kmeť z RADOBICE, Peter Poliak z OS-

LIAN, Tomáš Martiš a Viera Trenčanová z DEŽERÍC, Patrik Béreš 

z PEČENIAN, Šimon Čepko z KOLAČNA, Róbert Števčík a Milan 

Hačko z BRODZIAN, Samuel Griač a Ľubomír Griač zo SKAČIAN, 

Juraj Deviatka z KLÁTOVEJ NOVEJ VSI, Lenka Kučerová z TURČIA-

NOK, Dušan Mlčúch a Jozef Barta z ČERENIAN.  

  Ďakujeme vám!

V budúcom mesiaci môžu dobrovoľní darcovia darovať krv 

v NsP v Partizánskom 5. a 19. februára v čase od 8. do 10.30 ho-

diny.

V zasnežené popoludnie 22. 

januára 2013 boli pozvaní do 

kultúrneho domu na slávnost-

né stretnutie všetci občania Ska-

čian, ktorí sa v roku 2012 dožili 

významného životného jubilea 

50, 60, 70, 80 a 90 rokov. Aj nap-

riek nepriaznivému počasiu po-

zvanie prijalo 32 jubilantov. Po 

slávnostnom prijatí starostom 

obce a členmi Zboru pre občian-

ske záležitosti si pri malom ob-

Slávnostné popoludnie v Skačanoch

čerstvení mnohí zaspievali ich srdcu blízke 

ľudové piesne. Presvedčili sme sa, že podob-

né stretnutia majú veľký význam. Veď nap-

ríklad 50-roční jubilanti sa spolu stretli po pr-

výkrát od ukončenia základnej školy. Najväč-

šiu radosť prejavili zo stretnutia dvaja 90-roč-

ní jubilanti Ján Gahér a Ján Ladislav Országh 

(na fotografii so starostom Ladislavom Stru-

három), ktorí si zanôtili svoje obľúbené pes-

ničky a odchádzali medzi poslednými.

V ten istý deň sa v obradnej sieni obce 

ozýval aj detský štebot a sem-tam i plač ma-

lých občiankov, ktorí do rodiny Skačan-

cov pribudli v roku 2012. V obci sa naro-

dilo 10 detí a pozvanie prijalo 8 rodičov 

so svojimi ratolesťami. Starosta vo svo-

jom prejave vyzdvihol, že správnou vý-

chovou a láskavou starostlivosťou po-

ložia rodičia základy dobrého charak-

teru detí. Svojich „kamarátov“ pozdravil 

rozkošnou básničkou aj malý Matúško. 

Zdravie a šťastie detičkám všetci zaželali 

aj pri slávnostnom prípitku.       

 Text a foto: K. Kližanová

Adam Slovák z Bošian prišiel 

na svet 17. januára s pôrodnou vá-

hou 3420 g a dĺžkou 51 cm. Svo-

jím narodením potešil mamičku 

Moniku Marianu a otecka Karola. 

Lenka Kollárová z Pažite mala 

v deň narodenia 22. januára 

hmotnosť 3480 g a merala 52 cm. 

Je dcérkou rodičov Denisy a Ro-

mana Fábika a sestričkou trojroč-

nej Sáry.

Adela Zemániková z Velušo-

viec je prvorodeným dieťatkom 

rodičov Veroniky a Rastislava. V 18. 

januárový deň, keď prišla na svet, 

vážila 2950 g a merala 52 cm. 

Charlotte Pereira z Partizán-

skeho ohlásila svoj príchod pla-

čom 18. januára. Dcérka rodičov 

Zuzany a Paula vážila v ten deň 

3740 g a merala 55 cm. Doma ju 

čakal braček Adam Luis.

Petra Vargová z Brodzian sa 

narodila 21. januára rodičom Zu-

zane Gašparíkovej a Andrejovi 

Vargovi, s váhou 3580 g a dĺžkou 

51 cm. Na sestričku sa doma tešila 

dva a polročná Andrejka.

Peter Vlnka z Oslian je pr-

vorodeným dieťatkom rodi-

čov Miroslavy Ďurišovej a Pet-

ra Vlnku. Svetlo sveta uzrel 21. 

januára. Vážil 3550 g a meral 

51 cm.

Marco Antonio 

Kotrha z Oslian uro-

bil svojím prícho-

dom 17. januára ra-

dosť mamičke Zu-

zane Šuchterovej a 

oteckovi Antonovi 

Kotrhovi, ako aj sú-

rodencom Tiborovi, 

Róbertovi a Zuzane. 

V pôrodnici mu za-

písali váhu 3720 g a 

dĺžku 55 cm.
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Žabokrecké zabíjačkové hody
Pre členov výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Žabok-

rekoch nad Nitrou bol jeden týždeň uprostred januára veľmi ná-

ročný. Od stredy chystali pre svojich spoluobčanov, ale nielen pre 

nich, už tradičnú zabíjačku, lepšie povedané zabíjačkové špecia-

lity. A pretože vlani to bola veľmi vydarená akcia a veľmi rýchlo 

sa niektoré dobroty vypredali, tento rok nachystali toho viac. Na 

sobotu 19. januára pozvali všetkých do kultúrneho domu, kde 

bolo potom poriadne rušno. Jaternice, klobásky, kapustnica, pe-

čené mäsko... a ešte veľa zabíjačkových výrobkov rozváňalo ce-

lým kultúrnym stánkom. Všetko bolo vynikajúce, o čom svedčilo 

najmä to, že mnohí sa vrátili aj viackrát ešte niečo prikúpiť. Treba 

sa poďakovať všetkým, čo sa o túto gastronomickú akciu pričinili, 

najmä však záhradkárom a ich predsedovi Mariánovi Omelkovi.

  (am)

Z LISTOV NAŠICH ČITATEĽOV

Nestáva sa často, aby si fir-

ma na propagáciu svojich vý-

robkov po obciach zvolila ne-

obvyklý spôsob dohody verej-

nej ponuky svojich produktov. 

V našej obci Krásno sa takýto 

spôsob realizácie uskutočnil. 

V novembri 2012 istá nemeno-

vaná firma - obchodná a spro-

stredkovateľská činnosť z Badí-

na - si najskôr telefonicky overi-

la a následne písomne oznámi-

la podmienky na prezentáciu 

svojich zdravotníckych výrob-

kov a doplnkov. Svoje požia-

davky adresovala priamo mne 

– predsedovi MO JDS v Krásne. 

Požadovali odo mňa, aby som 

prezentáciu organizačne za-

bezpečil. Následne sa telefo-

nicky snažil zástupca firmy do-

hodnúť o spôsobe uhradenia 

poplatkov na túto prezentá-

ciu. Chcel, aby som vybavil na 

obecnom úrade v Krásne neza-

platenie za Kultúrny dom pre 

obec, ale túto platbu by pou-

kázali našej MO JDS. Obecný 

úrad dal súhlas na takýto spô-

sob poplatku s tým, že to bude 

na základe odpočtu dotácie na 

rok 2012 pre našu organizáciu. 

Aké bolo naše prekvapenie po 

ukončení akcie? Pracovníčka, 

ktorá túto prezentáciu vykona-

la, nám doručený list zobrala 

Nedôveryhodný predaj 

zdravotníckych pomôcok

do firmy za účelom prepočtu, 

koľko nám zaplatia tak z pre-

daja výrobkov a počtu účastní-

kov, aj za poskytnutý Kultúrny 

dom. Akcia bola 19. novembra 

2012 a do dnešného dňa nám 

peniaze na oznámenú adresu 

poštou neposlali. 

Na základe tejto skúsenos-

ti chcem verejne varovať všet-

ky organizácie v našom okre-

se, ako aj obecné úrady, aby 

tejto firme nedovolili predá-

vať propagované zdravotníc-

ke výrobky. Takýto predajca je 

nedôveryhodný, lebo zneuží-

va hlavne dôchodcovské or-

ganizácie. Myslím si, že by si 

na takúto činnosť mali posvie-

tiť kontrolné orgány, prípadne 

orgány zaoberajúce sa trest-

ným konaním.

 Marián Turček 

 predseda MO JDS v Krásne

Po prečítaní článku v Tem-

pe mi nedalo nereagovať. Aj 

ja mám skúsenosti s týmito 

„vyberačmi“ príspevkov na 

detskú onkológiu. S pravý-

mi, ale aj falošnými. Môj ná-

zor je taký, že nie je dobré 

kategoricky odmietať každé-

ho, koho stretneme, ale tiež 

nie je dobré prispieť každé-

mu, kto o to požiada. Ako sa 

hovorí, zlatá je stredná cesta. 

Mali by sme sa viac vžiť do si-

tuácie chorého, alebo matky 

či otca chorého dieťaťa, pre-

tože aj títo ľudia stoja na ná-

mestiach alebo pri super-

marketoch a žiadajú o pod-

poru. Ani ja som sa nad tým 

kedysi príliš nezamýšľal, až 

kým si ma táto choroba ne-

našla. Ešte to nemám vyhra-

té a stále sa liečim. Na niečo 

je to však aj dobré. Človek 

prehodnotí svoj život  a za-

mýšľa sa nad vecami a otáz-

kami, ktoré by mu predtým 

ani nenapadli. Odvtedy pris-

pievam aj na onkológiu. Ne-

môžeme hádzať všetkých do 

jedného vreca a povedať im: 

„Nedám, lebo ktovie, kam 

idú tie peniaze!“. Je to tvr-

dé. Ten, kto žiada o podporu, 

má predsa nejaký preukaz, 

povolenie, číslo telefónu, na 

ktorom sa dá overiť, či sku-

točne pracuje pre nejakú or-

ganizáciu. Niekedy je dobré 

sa aj porozprávať s ním a už 

z rozhovoru a jeho správania 

sa často zistí, či nie je pod-

vodník. No a ak nejaké po-

dozrenie mám, nie je pred-

sa problém zavolať mestskú 

políciu, nech dotyčného pre-

verí. Jednoduché odmieta-

nie všetkého nie je dobré a 

ani pekné, pretože nikto ne-

vie, čo mu prinesie budúc-

nosť, či niekedy aj vaši blíz-

ki nebudú podobnú pomoc 

potrebovať. 

  (ju)

Ad: Na zimu sa schovali, na jar vyjdú opäť

… a tento poznáte?
„Čo je to relativita?,“ pýta sa 

syn.

„Jeden vlas v polievke je 

veľa, na hlave málo,“ odpove-

dá otec.

�����
„Hovoria o tebe, že si flegma-

tik.“

„Mne je to fuk.“

�����
„Čo robíš v robote?“

„Nič.“

„A ako vieš, kedy máš skon-

čiť?“

�����
„Chceš čaj s rumom, alebo 

bez rumu?“

„S rumom, ale bez čaju.“

�����

„Je pani Kováčová tvoja prí-

buzná, Jožko?“

„Nie, je to moja teta.“

�����

„Paľko, ktoré teleso je najprie-

hľadnejšie?“

„Prosím, rebrík.“

�����

„Radko, koľko rokov má tvo-

ja starká?“

„Presne neviem, ale máme 

ju už veľmi dávno.“

�����

„Čo sa stane so zlatom, keď 

ho necháme na vzduchu?“

„Ukradnú ho.“

�����

Ivko príde neskoro do školy 

a hovorí:

„Pán učiteľ, ospravedlňte 

ma, moja mama zaspala.“

�����

„Ja dostanem za vysvedčenie 

horský bicykel. A ty?“

„Ja tiež... dostanem.“

Naši poľovníci prikrmujú 
najmä „cudziu“ zver

Či je zima mierna, alebo krutá, každé poľovnícke združenie musí byť priprave-

né a zásobené krmivom, ako keby mala prísť tá najextrémnejšia zima. Aj poľovné 

združenie Osečná Partizánske si na túto zimu pripravilo asi desať ton jadrového 

krmiva, nejaké to dužinaté krmivo, ale najmä 150 metrákov sena. To získava z veľ-

kej, kedysi „rozprávkovej“ lúky Štepy a z lúk v okolí svojej poľovníckej chalupy v 

osade Hlboké v kolačnianskom chotári. A práve sem sme prišli poľovníkov pozrieť, 

ako druhýkrát v novom roku prikrmujú zver...

Rande so Slavomírom Špánikom sme si dali 

na „točni“ v Kolačne . „Autom sa dostane-

te až pod osadu...,“ tvrdí statný muž v zelenom za 

volantom veľkého terénneho vozidla. Zasnežená 

lesná cesta bola vyjazdená od áut, tak sa dalo aj 

„mestskému“ autíčku, ale do kopca k chalúpkam 

na Hlbokom sa už muselo pešo alebo na tereňá-

ku. A tých bolo pri skromnej poľovníckej základni 

všetkých možných značiek. 

Asi dvadsať mužov v zelenom tu už napĺňa-

lo vrecia kukuricou, uskladnenou v dreve-

nej šope. Pán Špánik už len zaznamenával infor-

mácie, ku ktorému krmelcu kto ide. Napriek ču-

lému pracovnému ruchu oslovujem raz jedné-

ho, raz druhého z poľovníkov a ťahám od nich 

informácie. A tak sa dozvedám, že v revíri s roz-

Poľovníci z PZ Osečná majú svoj názov podľa Osečného vrchu (na foto vľavo), ktorý dominuje nad 

Partizánskym a ich základňa na Hlbokom sa nachádza presne na opačnej strane vrchu. V podstate 

celý ich lesnatý revír sa tiahne vôkol tohto vrchu... 
Foto: Ivan Kňaze

lohou asi dvetisíc hektárov majú desať krmelcov 

na seno, pri ktorých sú aj válovy na jadrové krmi-

vo, tridsať soľníkov, ale aj tri políčka, ktoré na jar 

osievajú, aby mala čo zver žrať. Do polovice ja-

nuára minuli len štvrtinu všetkého nachystaného 

krmiva. Vedia, že sneh a mrazy ešte prídu. 

Na otázku, ktorej zveri majú v revíri naj-

viac, zaznie jednoznačne: diviačej. Vraj 

sa premnožila a z ústredia poľovníckeho zväzu 

majú príkaz loviť omnoho viac. Počas zimy majú 

aj veľa jelenej zveri. Pri snehovej nádielke schá-

dza z Vtáčnika a oni prikrmujú v podstate cudziu 

zver, ktorá im na jar zas odchádza späť do vyš-

ších hôr. V zime sa im takto počet zveri aj stroj-

násobí. Jelene sa sem vracajú aj na pár týždňov 

počas jesennej ruje. A prečo práve sem? Odpoveď 

„benjamínka“ rozosmiala všetkých. „Lebo máme 

pekné lane...,“ zaznelo z úst sedemnásťročného 

potomka rodiny Špánikovcov, ktorá mala na bri-

gáde trojgeneračné zastúpenie.

Srnčej zveri im však ubúda. V revíri sa totiž 

objavili medveď a rys. Nechcelo sa mi veriť, 

žeby sem, za humná mesta Partizánske chodila 

najväčšia slovenská šelma. Jedného videli pria-

mo nad ich chalupou na Hlbokom, občas sem 

zablúdia z Vtáčnika...

Poďakovala som za informácie a nechala 

chlapov v zelenom robiť si svoju dôležitú 

robotu. Do mesta som si to nasmerovala lesom 

už pešo. V nádeji, že nejakú tú srnku, jeleňa uvi-

dím. Desaťdňová snehová prikrývka bola skrz 

naskrz posiata stopami zveri, všade rozrytá od 

diviakov. Zrovna tých by som stretnúť nechcela. 

Ale pohľad na statného dvanásťtoráka by si do-

žičil každý. Nenašla som ich ani na konci doliny 

Ponikva, kde okolie krmelca s voňavým senom 

zívalo prázdnotou, aj vysypaná kukurica na sne-

hu bola nedotknutá. Dôkaz, že zima v polovici ja-

nuára ešte nespôsobila hladovanie zveri. To však 

poľovníci spod Osečného vrchu nedopustia. Aj 

keby prišla tá najkrutejšia zima.

 Alena Borszéková
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Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s naším drahým manželom, 
otcom, starým otcom a bratom

Jaroslavom GUBKOM
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 17. ja-
nuára 2013 vo veku 67 rokov. 

Ďakujeme za starostlivosť v po-
sledných chvíľach jeho života 
zdravotníckemu personálu in-
terného oddelenia Nemocnice v 
Partizánskom.
(081) Smútiaca rodina

Kto žije v srdci, žije večne. 

Dňa 27. januára 2013 uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, sta-
rý a prastarý otec

Tibor UHRINA
z Partizánskeho.

S úctou a láskou v srdci spomí-
name a za tichú spomienku všet-
kým, ktorí na neho nezabudli, 
ďakujeme.

Manželka a synovia s rodinami
 (075)

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

Dňa 1. februára 2013 uplynie 
osem rokov, čo nás navždy vo 
veku 57 rokov opustil náš dra-
hý a milovaný manžel, otec a 
starý otec

Ján CAGÁŇ
z Hradišťa.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami.

(053)

(0
34

)

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám.
Tvoj odchod žije s nami. 
Aj trýzeň smútku 
do nádeje prekvitá. Ty žiješ v nás -  
so spomienkou nie sme sami.

Dňa 30. januára 2013 si pripo-
míname piate výročie, čo nás 
vo veku 70 rokov navždy opus-
tila naša drahá

Anna PRÍDAVKOVÁ
zo Žabokriek nad Nitrou.

S láskou spomínajú manžel, 
dcéry a vnučky. (073)

Prinášame ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich vložili
všetky naše spomienky.
Sviečky dohárajú,
ale živé spomienky na Teba zostávajú.

Dňa 2. februára 2013 uply-
nie trinásť rokov, čo nás náhle 
opustil manžel, otec a starý otec

Pavol OMELKA
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku spolu s nami.

 Manželka, synovia a vnúčatá
 (022)

Dňa 31. januára 2013 si pri-
pomíname smutné 20. výročie 
úmrtia nášho drahého otca, sta-
rého otca a prastarého otca

Jozefa LADICKÉHO
z Rajčian.

S láskou a bolesťou v srdci spo-
mína smútiaca rodina.  (085)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 26. januára 2013 uplynulo 
päť rokov, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná manželka, 
mamička a babička

Jarmila ŠOMODIOVÁ
z Veľkých Bielic.

S láskou a úctou spomína man-
žel a dcéry s rodinami. (080)

Panoramatické kino
� 29. a 30. januára – utorok a streda 

o 19.30 h - LINCOLN

��31. januára až 3. februára – štvrtok 

až nedeľa o 19.30 h – LOVCI GANG-

STROV

SPY club
��31. januára – HOLIDAY PARTY

�� 1. februára – HIP HOP FUNKY & 

Freestyle battle

�� 2. februára – TRILOGIC live with 

AMPHIBIOUS

Program kina a klubov

v Partizánskom

So smútkom v srdci ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a bývalým spolupra-
covníkom za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a za posledné 
chvíle na smútočnej rozlúčke 

s Jozefom MALOVCOM
z Partizánskeho,

ktorý nás opustil dňa 19. janu-
ára 2013 vo veku nedožitých 
94 rokov. 

Ďakujeme primárom a od-
bornému personálu interné-
ho a doliečovacieho oddelenia 
Nemocnice s poliklinikou Par-
tizánske za vzornú a vysoko od-
bornú  starostlivosť.

Smútiaca rodina

Ďakujeme príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí 
na poslednej ceste odprevadili 
našu milovanú manželku, mat-
ku a starú matku

Annu RYBANSKÚ
rod. Bulákovú,

ktorá nás dňa 18. januára 2013 
navždy opustila vo veku 69 ro-
kov.
Všetkým ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými sa snažili zmierniť náš hl-
boký žiaľ.

(089)  Smútiaca rodina

Predám 1-izbový byt s rozlohou 

47 m2 v Partizánskom na sídlis-

ku Šípok. Je po čiastočnej rekon-

štrukcii. Cena 26 500 €. Tel. 0915 

142 358, 0908 558 889.  (011)

Predám 3-izbový byt na Malej 

okružnej v Partizánskom. Cena 

dohodou. Tel. 0904 282 163. 

 (052)

Predám 2-izbový byt s výme-

rou 51 m2 v centre PE, za OD 

Cieľ, na 2. posch., po čiastočnej 

rekonštrukcii, spolu s bytovým 

zariadením. Cena 38 tis. €, rých-

le jednanie – výrazná zľava. Tel. 

038/749 17 03, e-mail: orim@dr-

chrenko.de  (024)

Predám prerobený 3-izbový byt 

89 m2 v OV v PE, pod Šípkom, 

pred panelákom sú park. mies-

ta, škola, škôlka. Bytový dom je 

zateplený a má zrekonštruova-

nú strechu. Cena dohodou. Tel. 

0948 066 417.  (066)

Dám do prenájmu 2-izbový byt 

v centre mesta Partizánske. Tel. 

0908 562 118.  (076)

Predáme 1-izbový byt v osob-

nom vlastníctve na Februárovej 

ulici oproti športovej hale v PE. 

Tel. 0903 143 044.  (077)

Predám 1-izbový byt na sídlis-

ku Šípok – Ul. J. Kráľa. Byt má 

35 m2, čiastočne upravený. Dob-

rá občianska vybavenosť, vhod-

né parkovanie. Cena dohodou. 

Treba vidieť. Tel. 0905 826 331. 

 (078)

Predám výhodne 2-izbový byt 

na prízemí na Októbrovej ulici v 

PE. Tel. 0905 235 710.  (083)

Predám 1-izbový byt v Partizán-

skom na V. okružnej s výhľadom 

na rieku Nitru a hory. Rozlo-

ha bytu je 35,26 m2 a nachádza 

sa na 4. poschodí. Byt má nové 

plastové okná od 9/2012. Cena 

23,5 tisíc €. Pri okamžitom rieše-

ní dohodou. Tel. 0904 929 922. 

 (088)

Predám 2-izbový čiastočne pre-

robený byt na Šípku. Cena 20 tis. 

€. Tel. 0907 756 015.  (092)

Predám 3-izbový byt na Malej 

okružnej na Luhoch, prerobe-

ný. Cena dohodou. Tel. 0907 227 

355.  (093)

Spoľahlivé vedenie PÚ, JÚ, 

DPH a daní. Tel. 0902 064 242. 

 (082)

NNON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(0
9

0
)

O tom, že policajti a policajtky si popri ná-
ročnej práci dokážu nájsť čas aj na zábavu, 
svedčí aj usporiadanie XII. Plesu polície v Bá-
novciach nad Bebravou. Tento rok ho  18. ja-
nuára opäť zorganizoval Športový klub polície 
v priestoroch Domu kultúry v Bánovciach nad 
Bebravou.  Hosťami plesu, každoročne s vyso-
kou spoločenskou úrovňou, boli nielen policaj-
ti a ich sympatizanti z Bánoviec, ale aj kolego-
via z Topoľčian, Trenčína a Bratislavy. O výbor-

nú zábavu pre takmer tri stovky účastníkov sa 
postarala hudobná skupina KTM, diskdžokej 
Jánošík, ako aj hosť večera Vašo Patejdl. Ples 
otvorili predseda ŠKP a riaditeľ OR PZ v Bánov-
ciach nad Bebrvou Miloš Šagát a zástupca Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Trenčíne Rastislav Pe-
lech. Popri výbornej zábave bola bohatá tom-
bola už len čerešničkou na torte. Ozdobila cel-
kovú atmosféru podujatia, ktoré sa skončilo až 
v ranných hodinách.

XII. Ples polície v Bánovciach nad Bebravou

Inzerujte v Tempe!Inzerujte v Tempe!  

Kúpim odpílené orechové kmene 

alebo aj na koreni (priemer 80 cm 

a viac). Tel. 0904 410 340.  (047)

Predám 3-ročnú mrazničku zn. 

Zanussi, 210 litrová – 6 šuflíkov, 

ako nová. Cena 150 eur – do-

hoda možná. Tel. 0917 216 199, 

Partizánske.  (086)

Nočný klub v Starej Turej 

prijíma na pozíciu hostes-

ky a spoločníčky sympatic-

ké dievčatá a ženy. Zaistíme 

stálu solventnú klientelu, 

nadštandardný zárobok a 

peniaze na ruku každý deň. 

Ubytovanie zdarma. Pra-

covná doba i brigádnicky. 

Možná finančná výpomoc. 

Staň sa finančne nezávis-

lou. Tel. 0905 244 226. (063)
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TEMPO Prúd
Atlantic Daylight 

Time
Nepreorávaj

Jeden z 

mušketierov
Horúčava

Pomôcky: Erák, 
Itsaj, Kars, Kirk, 
Leni, Liat, Meer, 

Aain

Skratka spoločnosti 

s ručením 

obmedzeným 

(angl.)

Mesto v Iráne Sipotanie (kniž.)
Kovový fúkací 

hud. nástroj TEMPO
Slovenská 

ratingová 

agentúra

Číselná lotéria Spevohra Vystraší, vydesí
Pomôcky: Neil, 

Oma, Roan, 
Saul, Sota, Tek

Air Research 

Bureau
Holandský fyzik Horizont Nepoľuje, neloví Vzťažné zámeno Skr. laboratória

Tatranský 

národný park
Ligot Chobotnatec

Banská 

výbušnina

Oblečená 
(kniž).

Umelecká trojica

Duša, po 

latinsky

Surová nafta

Sídlo v 

Kirgizsku

Jazyčnatá žena 
(pren.)

Členstvo, po 
esperantsky

ZAČIATOK 
TAJNIČKY

Pomôcky: Aku, 
Aman, Anaro, 

Aser, Asis, 
Boot, Dine

Planéta
Slnečnej
sústavy

Škótsky ostrov

Postával

Ženský účes

Ruská tlačová 

agentúra

Alžírsky prístav

Popruh (hovor.)

Slovenský básnik

Obedovať,

po anglicky

Švajčiarsky 

kantón
Sekal

Matica 
slovenská

Slovenské 
mesto

Vyčnieval (kniž.)

Písomná 

skúška

Vysievajú

Stupeň Kambria

Švajčiarsky 

matematik

Ortuť,

po česky

Lietadlo (hovor.)

Skr. 
Adenozíntrifosfátu

Zn. cigár

Priezračný 

polodrahokam

Hmotnosť obalu

Redol,

po česky

Pieseň z opery

Sudánsky mys

Cena, 

po maďarsky

Cverny

Začiatok dňa

Izraelský kmeň

Zložnokvetá 

rastlina

Priehlbina

Medikament

Ukazovacie 

zámeno

Morský vták

EVČ okr. Ilava

Grécke sídlo

Nevidomo

Zišiel, po česky

Mongolský

pastier

Pokladnica 

(hovor.)

Vtekanie (bás.)

Španielská rieka

Rieka v Benine

Kanadský 

spevák
Izraelský kráľ

TEMPO Situácia

Tibetský 
duchovný

Cestuje lietadlom

Prekvapenie

Japonský

umelecký rezbár

Severské 
mužské meno

Meno nórskych 
kráľov

Šok

Poloha

Skr. slečny

Venezuelský 
štát

Český spevák

Ročné obdobia

Ochrana tovaru

Pokop

Úskok

Sicílska sopka

Namotáva

Sibírsky 
kozorožec

Druh pracieho 
prípravku

Pohlavná 
choroba

Druh revolvera

Násilne odvleč

Časť molekuly

Sľub, 

po česky

Sídlo v Nigérii

Prudký úder

Koralový ostrov

Posvätný zákaz

Karbid kremíka

Český maliar

Živo (hud.)

Meno psa

Švajčiarske 

horské stredisko

Zn. hliníka

Obytný 

automobil

Nákaza, 
infekcia

Zolov román

Vábilo

Výstavný dom

Oblizne

Útok

Nezreteľne 

rozprával (hovor.)

Next line Daroval

TEMPO
Predpona 
nepraviek

Britský 
matematik

Dozadu

Detská stavebnica

Samec domácej 

svine

Dánsky prozaik

Mizol (expr.)

Indický spisovateľ

Radová čislovka

Ozn. 
práceneschopnosti

Potreba huslistu

Poľnohospo-
dárske náradie

Hodváb (text.)

Slov. stávková 

spoločnosť

Britské sídlo

Šúcha

Ohraničená plocha 

(anat.)

Zníž z ceny

Čln na Rýne

Slov. knižné 
vydavateľstvo

Mliečny produkt

Indonézsky ostrov

Jednotka 

informácie

Predložka

Rakúska rieka

Celý, 

po anglicky

Ruská rieka

TEMPO

KONIEC 
TAJNIČKY

Policajný zbor

Slovesný zápor
99 rímskymi 

číslicami

Cestovné poukazy
Nemecký 

režisér
Kanadské sídlo

Kozácky 

náčelník

Úspech (hovor.)
Kuchynská 

potreba
Cudzie

 ženské meno

Lievanec, 

po česky

Spisovateľ svetového mena Ernest Hemingway povedal: Človek nie je v starobe múdrejší, je len opatrnejší. Tento jeho výrok 

sa ukrýval v tajničke krížovky uverejnenej vo vianočnom vydaní Tempa. Z odosielateľov, ktorí nám do redakcie poslali správne 

vylúštenie tajničky, sme vyžrebovali výherkyňu knižného darčeka  Ivetu Kubicovú z Malej okružnej v Partizánskom. Prevziať si 

ho môže v redakcii.

Ak sa chcete zapojiť do žrebovania o ďalší knižný darček od predajne Kniha ALVA, doručte do redakcie znenie dnešnej krížovky 

do 8. februára 2013. Napovieme vám, že v nej nájdete múdre turecké príslovie.

Kupón č. 1Kupón č. 1
Krížovka Tempo �

��KRÍŽOVKA na voľné chvíle � KRÍŽOVKA na voľné chvíle ��KRÍŽOVKA na voľné chvíle ��KRÍŽOVKA na voľné chvíle �

Výborná sanica na Nečáku!
Mrazivé januárové počasie, bohatá snehová nádielka a kopec ako stvorený na sánkovačku. „To by bola výborná sani-

ca!,“ napadlo skupine podnikateľov v Klátovej Novej Vsi. Keďže od dobrého nápadu k činom v tejto obci nie je ďaleko, deti, 

rodičia, starí rodičia i ostatní občania sa už na druhý deň stretli na dobre známom Nečáku na spoločnej obecnej sánkovač-

ke. Pre všetkých bol pripravený teplý čaj, punč i varené vínko. No a pripravená vatra sánkarov nielen zohriala, ale detváky 

i dospeláci si veru pochutili  aj na opečenej slaninke a špekáčikoch.      (ir)

Veselo na hradištských 
Posrpkoch

Hneď prvú sobotu so snehovou nádielkou sa v Hradišti v „lyžiarskom 

stredisku Posrpky“ uskutočnila sánkovačka pre deti od jedného do sto 

rokov. O veselú zábavu, dobrý guláš a horúce nápoje sa postarala par-

tia nezákonne zostarnutej mládeže BUSCH a disdžokej Soused. Pre naj-

lepšie a najzábavnejšie masky boli pripravené zaujímavé ceny. Sánko-

vačku otvoril hradištský Krakonoš (na foto) a o víťazovi rozhodol spo-

ločný štart. Prvé miesto 

si vysánkovalo súťažné 

družstvo Fodora a syn, 

druhé čarodejnica Ma-

riška Šiariková a bronz 

získal kaskadér Domi-

nik Dolný. Starosta Pavol 

Kubačka, ktorý bol nú-

tený so sadrou na nohe 

byť doma, ďakuje organi-

zátorom sánkovačky za 

spestrenie kultúrno-spo-

ločenského života v obci.

 Foto: Ľ. Fodora

Veľkouherčania na lyžiach

Brezovská 15-tka a karneval

KST Veľké Uherce organizu-

je v sobotu 9. februára prete-

ky na lyžiach Brezovskú 15-tku, 

ženy a deti majú trasu kratšiu. 

Pozývajú nielen súťažiacich bež-

károv a povzbudzovačov - divá-

kov, ale aj všetkých tých, ktorí sa 

chcú rozlúčiť s obdobím vese-

losti na tradičnom fašiangovom 

karnevale pri turistickom zrube 

Brezová. Viac informácií získate 

na novej webovej stránke klubu 

www.kstvuherce.sk
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Tomáš 
HIRKALA 

(hokejbal – ŠK Har-

vard Partizánske): slo-

venský reprezentant; v 

roku 2012 štartoval na 

majstrovstvách sveta 

v hokejbale osemnásťročných, kde s repre-

zentáciou vybojoval striebro; do štatistík si 

pripísal päť bodov za jeden gól a štyri asis-

tencie; jeho päťka sa stala najproduktívnej-

šou slovenskou formáciou na MS.

Naďa 
HORVÁTHOVÁ 

(bedminton – BK ŠŠK 

Gymnázium Partizán-

ske): opora družstva 

v IV. lige, s ktorým sa 

z prvej priečky bez straty bodu prebo-

jovala do prelínacej časti o postup do III. 

ligy; v priebežnom slovenskom rebríčku 

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

štvorhre a 6. miesto v mixštvorhre.

Libuša
KUBÁŇOVÁ 

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších dorasteniek na 

poste spojky; bojovná hráčka so zdra-

vým sebavedomím; jedna zo svetlých 

nádejí hádzanej, ktorá je už vo svojich 

17 rokoch členkou kádra interligového 

družstva žien.

Tomáš 
KUČERA

(florbal – FBK Har-

vard Partizánske): 

šestnásťročný talen-

tovaný hráč FBK Har-

vard Partizánske, ktorý je nielen kľúčovou 

postavou družstva juniorov, ale sa stáva 

jednou z opôr extraligového tímu seni-

orov.

Jana 
MITALOVÁ

(atletika – ZŠ Rudolfa 

Jašíka Partizánske): 

všestranná špor-

tovkyňa; majsterka okresu a majster-

ka Trenčianskeho kraja vo vrhu guľou 

výkonom 11,06 m; na majstrovstvách 

Slovenska obsadila siedme miesto.

Martina 
PREKOPOVÁ 

(raketové modelár-

stvo – KRM Partizán-

ske): slovenská juni-

orská reprezentant-

ka; štartovala na majstrovstvách sveta, 

kde obsadila 18. miesto v kategórii S1A 

a 20. miesto v S5B; majsterka Slovenska v 

kategórii S3A a S6A; 2. miesto v kategórii 

S1A a 3. miesto v kategóriách S4A a S9A 

na majstrovstvách Slovenska; 2. miesto v 

nominačnej súťaži v S3A a S4A. 

Vladimír 
TKÁČ 

(futbal – FK Tempo 

Partizánske): fyzicky 

dobre disponova-

ný útočník s perfekt-

ným prehľadom v hre, individuálnou 

technikou a s výbornou strelou; jeden z 

pilierov družstva starších žiakov, ktoré je 

jesenným lídrom III. ligy. 

Samuel 
VÝBORNÝ

(ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): 

člen výberu sloven-

Š P O R T

* ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ankety je 6. marca 2013! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým zna-

mená pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej kolónky na anketovom líst-

ku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety 

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

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

tizánskom.

KATEGÓRIA
 DO 15 ROKOV

Dominik 
BUDAY 

(športové karate – 

DRAP Partizánske): 

majster Slovenska v 

kumite kadetov do 

57 kg a vicemajster 

Slovenska v kumite družstiev; viac-

násobný víťaz v kata i kumite v seriá-

li Pohára ZsZK a Slovenského pohá-

ra; účastník medzinárodných súťaží v 

Maďarsku a Poľsku.

Adam 
DAŇO

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): výraz-

ná opora a kapitán 

družstva mladších 

žiakov; rýchly, technicky dobre vybave-

ný hráč, výborný skokan; najlepší stre-

lec – v uplynulej sezóne nastrieľal 251 

bodov s priemerom 7,84 bodu na zápas, 

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

priviedol družstvo k 1. miestu na turna-

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

Uherskom Brode.

Michael 
DRÁBEK

 (ľadový hokej – HK Is-

kra Partizánske): talen-

tovaný útočník a veľká 

nádej hokeja v Parti-

zánskom; kapitán a jeden z najproduktív-

nejších hráčov družstva piatakov, ktoré 

patrí k popredným tímom ligy; nastupuje 

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

nako podáva kvalitné výkony.

Zina 
HLAVAČKOVÁ 

(bedminton – BK 

Gymnázium Parti-

zánske): blikajúci 

talent nielen bed-

mintonu v Partizáns-

kom; v priebežnom slovenskom rebríčku 

v kategórii U11 jej patrí 3. miesto v dvoj-

hre, rovnako 3. miesto v štvorhre a tak-

tiež v mixštvorhre. 

Denis 
JAVOŘÍK

 (raketové modelár-

stvo – KRM Partizán-

ske): jeden z najtale-

novanejších raketo-

modelárov vo svojej vekovej kategórii; 

1. miesto v nominačnej súťaži Memoriál 

Mareka Galoviča v kategórii S6A.

Martin 
JANUŠKA 

(futbal – FK Tem-

po Partizánske): kre-

atívny stredopoli-

ar družstva starších 

žiakov, ktorí sú po jeseni lídrom III. ligy; 

technicky vybavený futbalista so zmys-

lom pre presnú prihrávku, ktorý vie aj 

góly strieľať; jeden z najkomplexnejších 

futbalistov FK Tempo.

Tatiana 
KARÁSKOVÁ

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších žiačok v Majs-

trovstvách kraja; so 

112 gólmi najlepšia kanonierka jesen-

nej časti ligy; všestranná športovkyňa, 

ktorá úspešne reprezentuje svoju školu 

v rôznych športoch. 

Dávid 
MASÁR

(futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): tech-

nicky vybavený 

priebojný útočník; 

kapitán družstva, 

ktorý svojím prístupom k tréningo-

vým a zápasovým povinnostiam ide 

príkladom; všestranný športovec.

Erik 
TAKÁCS

(florbal – FBK Har-

vard Partizánske): 

opora družstva žia-

kov, ktoré má na-

mierené do bojov o 

majstra Slovenska; taktiež je členom do-

rasteneckého družstva a zahral si aj vo 

finále mestskej florbalovej ligy mužov v 

Partizánskom.

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Ján 
BENZÍR

(zjazd na horských 

bicykloch – DH-PO-

SITIVE Partizánske): 

počas celej sezóny 

dosahoval najlepšie 

výsledky z tímu DH-POSITIVE; 4. miesto 

na majstrovstvách Slovenska juniorov; 

4. miesto v 3. kole Slovenského pohára 

juniorov; celkové 8. miesto v Slovenskom 

pohári juniorov.

Tibor
ĎURČEK

(športové karate – 

DRAP Partizánske): 

vicemajster Sloven-

ska v kumite družs-

tiev; 2. miesto v 

kumite juniorov na medzinárodnom 

turnaji Galanta open; 1. a 2. miesto v 

kumite juniorov v Pohári ZsZK; účasť 

na medzinárodnej súťaži International 

Karate Cup Open v Plzni.

skej reprezentácie do 15 rokov; opora 

družstva a piaty najproduktívnejší hráč 

I. ligy žiakov 8. ročníka športových hoke-

jových tried; od novembra na hosťovaní 

v Slovane Bratislava.

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Dominik 
ČERNO

 (futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): jedna 

z opôr a výrazných 

postáv družstva, kto-

ré patrí k tým popredným v V. lige; rých-

ly útočník hladný po góloch s razantnou 

strelou; s 5 gólmi najlepší strelec Slovana 

po jeseni.

Stanislav 
KORYTÁR

(autokros – STANLEY 

TEAM Šimonovany): 

skúsený pretekár, 

ktorý v tomto moto-

ristickom odvetví patrí v kategórii do 

2000 ccm k absolútnej slovenskej špič-

ke; víťaz seriálu Autokros grande Slova-

kia a prestížnych pretekov na plochej 

dráhe AUTOSLIDE 2012; v 5. kole Zóny 

strednej Európy obsadil d ruhé miesto v 

divízii štvorkoliek. 

Igor 
MALINKA

(ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): 

kreativny obranca, 

ktorý vie gól streliť 

aj ho presnou prihrávkou pripraviť; 

nemalou mierou sa pričinil o historic-

ký triumf Iskry v II. lige; s 26 bodmi za 

10 gólov a 16 asistencií je najproduktív-

nejším obrancom celej II. ligy.

Klaudia 
MICHNOVÁ 

(hádzaná – HK 

DANLOG Partizán-

ske): jedna z kľúčo-

vých postáv účast-

níka česko-slo-

venskej interligy žien WHIL; režisér-

ka hry družstva a obávaná kanonierka 

interligy; v predošlej sezóne sa so 189 

gólmi stala najlepšou kanonierkou WHIL 

a v aktuálnom ročníku je opäť najlep-

šou strelkyňou interligy; so slovenskou 

reprezentáciou postúpila do II. fázy play-

off o účasť na majstrovstvách sveta.  

Jaroslav 
NOROCKÝ

 (futbal – FK Tempo 

Partizánske): jedna z 

najvýraznejších per-

són družstva v IV. lige 

seniorov; nekompro-

misný pilier defenzívy Tempa, ktorý je 

silný na zemi i vo vzdušných súbojoch; 

univerzálny typ futbalistu, ktorý si vie 

zastať miesto ako v stredovej formácii, 

tak i v útoku. 

Juraj
PAPP 

(triatlon – Pegas Tri-

atlon Partizánske): 

vicemajster Sloven-

ska v kros triatlone; konečné 4. miesto 

v Slovenskom pohári v triatlone, kde 

skončil raz druhý a jedenkrát tretí; aj 

napriek vleklému zraneniu nohy opäť 

potvrdil popredné postavenie vo svojej 

kategórii veterán na Slovensku v tomto 

náročnom športe. 

Michal 
PREKOP 

(raketové modelár-

stvo – KRM Partizán-

ske): slovenský seni-

orský reprezentant; 

štartoval na majstrovstvách sveta, kde 

obsadil 37. miesto v kategórii S3A a 38. 

miesto v S6A; 2. miesto na majstrovst-

vách Slovenska v kategórri S3A a S4A.

Štefan
RAJČAN 

(florbal – ŠK Harvard 

Partizánske): bran-

kár, ktorý vyniká svo-

jou húževnatosťou, 

skvelými reflexmi a svojim svojským štý-

lom často privádza súperových hráčov 

k bezmocnosti; zároveň jedna z najväč-

ších opôr družstva v aktuálnom ročníku 

extraligy mužov; veľkou mierou sa po-

dieľal na postupe ŠK Harvard z II. ligy do 

navyššej slovenskej súťaže.

Tomáš 
RAJTÍK

(stolný tenis – KŠK 

HELLER/STK TEVOS 

Partizánske): v uply-

nulej sezóne sa naj-

väčšou mierou podieľal na postupe KŠK 

HELLER do II. ligy mužov; v predošlej 

sezóne sa stal najúspešnejším hráčom 

III. ligy a v aktuálnej sezóne mu patrí 

miesto v Top 10 II. ligy; majster okresu v 

dvojhre i v štvorhre.

Mária 
STANOVIČOVÁ 

(horská cyklis-

tika/atletika – 

Honeywell Parti-

zánske): v nároč-

nom cyklomaratónskom MTB seriáli 

obsadila výborný bronzový stupie-

nok, keď raz zvíťazila, dvakrát skonči-

la druhá a v štyroch prípadoch tretia; 

víťazka priemiérového ročníka seriálu 

Bánovskej bežeckej ligy v cezpoľnom 

behu v kategórii žien do 39 rokov.

Roman 
SZABO

 (malý futbal – BELA-

SÍ Partizánske): ten-

to niekdajší výborný 

futbalista sa pričinil 

o prvý historický titul majstra Sloven-

ska pre Partizánske v malom futbale; na 

majstrovstvách Európy obsadil so slo-

venskou reprezentáciou štvrté miesto.  

Jozef 
ŠTEVICA 

(atletika – KRB Par-

tizánske): suve-

rénny víťaz prie-

miérového roční-

ka desaťdielneho seriálu Bánovskej 

bežeckej ligy v cezpoľnom behu v 

hlavnej kategórii mužov do 44 rokov; 

dosiahol deväť absolútnych prvens-

tiev na BBL.

Rastislav 
ZEMBA 

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): v uply-

nulom roku najlepší 

hráč druholigového 

družstva z postu pravého krídla; vyniká 

všestrannosťou a variabilnou hrou pod 

vlastným i súperovým košom; výborný 

strelec spoza trojkového oblúka; zod-

povedný, obetavý a bojovný typ špor-

tovca so zmyslom pre fair play.

V. LIGA
	 16. KOLO: STK Žabokreky n/N. – STK 
TEVOS Partizánske D 7:11, R. Blaniar 3, J. 
Blaniar 2, J. Švec 2 – T. Hoffmann 4,5, P. Vá-
cval 2,5, M. Robel 2,5, P. Rajčan 1,5. Oslany 
– STK Veľké Uherce C 7:11, V. Kasala 2,5, 
E. Hýrošš 2, J. Lacuška 1,5, J. Tvrdoň 1 – D. 
Kršiak 4,5, P. Gubka 4, T. Vlčko 1,5, Jozef Ry-
banský 1. ŠKST Bošany B – Kanianka 9:9, 
J. Krchník ml. 4, J. Halmo 2, K. Hýrošš 1,5, J. 
Krchník st. 1, J. Repka st. 0,5 – J. Perniš 3,5, 
O. Kušnír 3,5, P. Minich 1, D. Píš 1. Lazany 
C – Handlová B 13:5, J. Rybár 4,5, P. Kmeť 
3,5, L. Škarba 3,5, Važan 1, F. Oboňa 0,5 – G. 
Ratkovský 2, Jozef Blaho 2, M. Čenteš 1. 
STK Prievidza B – Tužina 13:5, Morovič 
4,5, Křenek 3,5, Hedvigy 2,5, Brodziansky 
1,5, Bielik 1 – D. Hanzlík st. 2, V. Polevka 1, D. 
Hanzlík ml. 1, L. Kaman 1. Oslany B – Nitri-
ca 17:1, P. Mello 4,5, R. Šandrik 4,5, M. Hu-
dec 4,5, B. Šandrik 3,5 – L. Rybanský 1. Di-
viaky n/N. – Bystričany C 8:10.

 TABUĽKA

1. STK Prievidza B 16 12 0 4 189:99 40
2. Diviaky n/N.        16 10 0 6 168:120 36
3. STK Veľké Uherce C 16 9 2 5 150:138 36
4. TEVOS Partizánske D 16 9 2 5 148:140 36
5. Tužina                 16 9 0 7 166:122 34
6. Oslany                 16 8 2 6 145:143 34
7. ŠKST Bošany B 16 6 5 5 156:132 33
8. Handlová B         16 7 1 8 140:148 31
9. Kanianka             16 6 3 7 136:152 31
10. Oslany B           16 6 2 8 155:133 30
11. Lazany C           16 7 0 9 131:157 30
12. STK Žabokreky n/N. 16 5 3 8 146:142 29
13. Nitrica                 16 4 1 11 102:186 25
14. Bystričany C          16 3 1 12   84:204 23

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
	 9. KOLO: STK Žabokreky n/N. B – STK 
Veľké Uherce E 10:8, M. Magát 3, R. Poniš-
tiak 2,5, M. Navrkal 2, M. Remeň 1,5, J. Preťo 
1 – T. Valášek 3,5, J. Valášek 2, R. Houdek 2, P. 
Hrčková 0,5. ŠKST Bošany C – BELMONT 
KLIMA Partizánske B 18:0, J. Repka st. 4,5, 
T. Duda 4,5, M. Boldiš 4,5, P. Meluš 4, J. Mi-
kyška 0,5. BELMONT KLIMA Partizánske 
– STK Veľké Uherce D 8:10, Ján Belianský 
3, A. Klapka 2, M. Tomiš 2, J. Jaššo 1 – Jo-
zef Belianský 4,5, P. Kršiak 2,5, T. Vlčko 1,5, 
J. Václav 1,5. Horná Ves – MK SO Nadlice 
0:18, Mário Marko 4,5, L. Beko 4,5, J. Mag-
dolen 4,5, P. Rybanský 4,5.

TABUĽKA
1. BK Partizánske           9 8 0 1 117:45 25
2. MK SO Nadlice           9 8 0 1 112:50 25
3. ŠKST Bošany C          9 6 0 3 109:53 21
4. STK Veľké Uherce D  9 4 0 5   89:73 17
5. STK Žabokreky n/N. B 9 4 0 5   74:88 17
6. STK Veľké Uherce E  9 3 0 6   62:100 15
7. BK Partizánske B       9 3 0 6   54:108 15
8. Horná Ves                     9 0 0 9   31:131 9

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
	 12. KOLO: STK Malé Chlievany C – STK 
Malé Chlievany B 7:11, B. Kolembus 3,5, 
M. Sečanský 1,5, E. Hudecová 1,5, L. Macha-
la 0,5 – D. Senčík 4, F. Petrík 3, J. Koleno 2, 
V. Košík 2. STO Uhrovec – OcÚ Krásna Ves 
10:8, P. Mišina 4, J. Sliepka 3, M. Adameová 
1,5, J. Velčický 1,5 – M. Valient 3,5, I. Filin 
2,5, B. Ragan 1, T. Valach 1. OcÚ Dežerice – 
OcÚ Žitná-Radiša 8:10, M. Horečný 2,5, M. 
Pikna 2, J. Kardoš 2, L. Kováčik 1,5 – E. Čeč-
ka 4,5, J. Horník 4, I. Horník 1,5. STO Prusy 
– SK Bánovce n/B. B 11:7, V. Lukačovič 3,5, 
J. Kutiš ml. 3, J. Tomášik 2,5, R. Praženec 1, 
T. Kutiš 1 – Ľ. Búlik 2,5, I. Božik st. 2, P. Ada-
mec 1,5, J. Hergezel 1. STK Orol Otrhánky 
B – Slovenský orol Miezgovce 13:5, M. 
Blaniar 4,5, J. Chudoba 3,5, V. Nguyen 3, A. 
Šinský 1,5, N. Tran 0,5 – Rastislav Zradula 3, 
J. Sečkár 1, Radovan Zradula 1.

TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany B 12 10 0 2 129:87 32
2. OcÚ Žitná-Radiša       12 8 1 3 131:85 29
3. SO Miezgovce             12 6 1 5 114:102 25
4. STO Uhrovec              12 5 3 4 104:112 25
5. STK Orol Otrhánky B 12 4 4 4 113:103 24
6. STO Prusy                  12 5 2 5 106:110 24
7. SK Bánovce n/B. B     12 4 3 5 108:108 23
8. STK Malé Chlievany C 12 3 3 6   93:123 21
9. OcU Dežerice               12 3 2 7   91:125 20
10. OcÚ Krásna Ves            12 1 3 8   91:125 17

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
	 12. KOLO: OcÚ Krásna Ves B – SK Bá-
novce n/B. C 8:10, J. Líška 4, S. Došek 2,5, 
M. Došek 1,5 – I. Božik ml. 3,5, R. Škerda 2,5, 
J. Ondruška 2, J. Lutka 2. STK Malé Chlie-
vany D – TJ Horné Ozorovce 13:5, V. Košík 
4,5, R. Košík 4,5, P. Bauer 3,5, A. Milata 0,5 
– P. Darmo 2, B. Sabo 1, J. Janech st. 1, D. 
Sabo 1. STO Prusy B – STK Orol Otrhánky 
C 15:3, T. Kutiš 4,5, P. Igaz 4,5, M. Kutiš 3,5, 
V. Kutiš 2, J. Kutiš st. 0,5 – Milan Strempek 2, 
P. Hulák 1. STO Biskupice – STK Orol Otr-
hánky D 16:2, Martin Igaz 4,5, J. Pytel 4, M. 
Václavík 4, D. Igaz 2, M. Kahun 1,5 – Lukáš 
Gieci 1,5, M. Ledajová 0,5. STO Podluža-
ny – voľno.

TABUĽKA
1. STO Prusy B                 11 10 0 1 165:33 31
2. STO Biskupice            11 9 0 2 153:45 29
3. STK Malé Chlievany D 11 7 1 3 107:91 26
4. TJ Horné Ozorovce     11 6 1 4 103:95 24
5. SK Bánovce n/B. C      11 5 1 5   94:104 22
6. STK Orol Otrhánky C 11 4 2 5   86:112 21
7. OcÚ Krásna Ves B       10 2 2 6   68:112 16
8. STK Orol Otrhánky D 10 1 0 9   51:129 12

9. OcÚ Podlužany               10 0 1 9   37:143 11
 (mp, lg)
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Družstvo najmladšej prípravky FK Spartak Bá-
novce nad Bebravou - kategória U8, ročník 
narodenia 2005 a mladší – vedené trénerom 
Michalom Jánošíkom sa stalo víťazom halo-
vého futbalového turnaja Eran cup vo Svin-
nej. O turnajovú trofej súperilo medzi sebou 
systémom každý s každým sedem družstiev 
z uznávaných mládežníckych klubov. Spar-

takovci nastupovali proti skúsenejším celkom 
s rešpektom. Avšak po prvom zápase získali 
sebavedomie a hernú pohodu, ktorá im vy-
niesla konečné prvenstvo. Ani v jednom zo 
šiestich stretnutí nedokázali nájsť súpera, 
ktorý by ich pripravil o stratu čo i len jediné-
ho bodu. Pozoruhodné je, že družstvo ČSFA 
Malacky nenašlo do konfrontácie so Sparta-

kom premožiteľa dva roky a pritom Bánovča-
nia sa futbalu venujú iba od júla predošlého 
roku. Ťahúňom Spartaka bol bezpochýb Lu-
káš Mikulaj, ktorý zaznamenal neuveriteľných 
21 gólov! A preto ocenenie najlepšieho strel-
ca nemohlo byť v iných rukách. Avšak nielen 
on zaujal svojím výkonom organizátorov tur-
naja. Najlepším brankárom sa stal Oliver Mi-
kúš, ktorý predviedol niekoľko bravúrnych 
zákrokov a aj preto inkasoval najmenej gó-
lov zo všetkých brankárov. „V každom druž-
stve bol ocenený i najužitočnejší hráč. Tým 
sa u nás stal Samuel Sloboda. Treba však 
vyzdvihnúť výkony všetkých hráčov ako 
jedného kolektívu. Tento úspech príprav-
ky, ako i ďalších mládežníckych družstiev 
v bánovskom Spartaku svedčia o kvalit-
nej práci po stránke športovej. Druhou 
stranou mince však je, že táto práca nemá 
adekvátnu podporu u kompetentných a o 
starostlivosti o futbalovú mládež sa dá len 
ťažko hovoriť,“ boli slová trénera družstva FK 
Spartak U8 Michala Jánošika. Konečné pora-
die: 1.  Spartak Bánovce n/B., 2. ČSFA Malacky, 
3. MFK Nová Dubnica, 4. FC Baník Horná Nit-
ra, 5. AS Trenčín „bieli“, 6. AS Trenčín „oranžoví“ 
a 7. FA Púchov.

	 Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B.: 
Spartak Bánovce n/B. – AS Trenčín „oran-
žoví“ 6:0, L. Mikulaj 3, Š. Kľačko 2, S. Rédeky. 
Spartak Bánovce n/B. – Baník Horná Nitra 
5:1, L. Mikulaj 2, Š. Kľačko 2, S. Rédeky. Spar-
tak Bánovce n/B. – AS Trenčín „bieli“ 9:3, L. 
Mikulaj 7, S. Rédeky, M. Zachar. Spartak Bá-
novce n/B. – MFK Nová Dubnica 2:0, L. Mi-
kulaj 2. Spartak Bánovce n/B. – ČSFA Malac-
ky 3:2, L. Mikulaj 3. Spartak Bánovce n/B. – 
FA Púchov 7:1, L. Mikulaj 4, M. Dubrovay, S. 
Rédeky, Š. Kľačko.  (mp, mj)

Š P O R T

V 5. kole IV. šachovej ligy päťčlenných 
družstiev dospelých OŠK Chynorany 
vyhral tesne 3:2 v Kamenci a v tabuľke 
preskočil dovtedy tretie Rybany. Tie na-
opak rovnakým pomerom prehrali na 
šachovniciach lídra v Handlovej, ktorý si 
udržal neporaziteľnosť.

	 5. KOLO: Tatran Kamenec pod Vtáč-
nikom – OŠK Chynorany 2:3, ako hrali 
– 1. šachovnica: Ficel (elo: 1670) – Mar-
tin Marko (1768) 0:1, 2.š.: Mendel (1685) 
– R. Bezák (1642) 0:1, 3.š.: Žiško (1447) 
– Z. Marko (1594) 0:1, 4.š.: Turcer (1000) 
– J. Žaťko (1614) 1:0, 5.š.: Sobota (1000) 
– P. Košík (1280) 1:0. ŠK Handlová C – 
ŠO Poľnoslužby Rybany 3:2, ako hra-
li – 1. šachovnica: S. Sklenka (1680) – P. 
Valente (1816) 0:1, 2.š.: Kothaj (1625) – 
Ján Broniš (1853) 1:0, 3.š.: Bauko (1465) 
– M. Krištof (1627) 0:1, 4.š.: Rybár (1527) 
– A. Valente (1596) 1:0, 5.š.: M. Sklenka 
(1356) – V. Žaťko (1498) 1:0. ŠK Handlo-
vá B – MK SO Prievidza 4,5:0,5.  

TABUĽKA
1. ŠK Handlová C 5 5 0 0  17,0:8,0 15
2. ŠK Handlová B    5 3  1 1 16,0:9,0 10
3. OŠK Chynorany   5 3 0 2   13,5:11,5  9
4. ŠO Rybany  5  2  1  2 12,5:12,5 7
5. Tatran Kamenec p/Vt.  5  1  0 4 8,0:17,0 3
6. MK SO Prievidza  5  0  0  5  8,0:17,0 0

mp

V neúplnom 14. kole Mestskej TEVOS-
DROGÉRIE ligy CHLADMONT porazil fa-
vorizovaný AUTOKLEMAN hlavne vďa-
ka výbornému výkonu Tomáša Troja-
na. Zabojovali Predposlední, ktorí tes-
ne zdolali svojho večného rivala Print 
Servis. Stretnutia GENTA – PAPEJO a 
HAJAKLA – BELMONT KLIMA sa nehrali 
kvôli chorobe hráčov. 

	 14. KOLO: CHLADMONT – AUTO-
KLEMAN 3:2 (sety – 9:11), ako hrali: T. 
Trojan-J. Kováčik – P. Rajčányi-M. Miko-
láš st. 3:2, Trojan – Mikoláš 3:2, Kováčik 
– Rajčányi 0:3, Trojan – Rajčányi 3:1, P. 
Paliatka – Mikoláš 0:3. 
TEAM GSM – PREMA 1:4 (sety – 8:14), 
ako hrali: Horník-R. Šútora – J. Preťo-M. 

Magát 2:3, Horník – Magát 3:2, Šútora 
– Preťo 0:3, Horník – Preťo 2:3, Šútora 
– Magát 1:3. 
EXPRES PRINT – B+B 0:5 (sety – 1:15), 
ako hrali: P. Kršiak-M. Gajdoš – J. Blaniar-
R. Blaniar 0:3, Kršiak – J. Blaniar 1:3, Gaj-
doš – R. Blaniar 0:3, Kršiak – R. Blaniar 
0:3, Gajdoš – J. Blaniar 0:3. 
PREDPOSLEDNÍ – PRINT SERVIS 3:2 
(sety – 9:7), ako hrali: Ján Vlčko-Ivan 
Gembický – M. Kováč-M. Tomiš 3:0, Vl-
čko – Kováč 3:0, Gembický – Tomiš 0:3, 
Vlčko – Tomiš 0:3, Gembický – Kováč 
3:1.

 	 PROGRAM 15. KOLA – 29.1. o 17.30 h: 
PREDPOSLEDNÍ – CHLADMONT, PRINT 
SERVIS – EXPRES PRINT, B+B – TEAM 

GSM, o 19. h: PREMA – HALAKLA, BEL-
MONT KLIMA – GENTA, PAPEJO – AU-
TOKLEMAN, (stretnutia sa hrajú v herni 
pod ÚPSVaR v Partizánskom).

TABUĽKA
1. B+B                    14 14 0 59:11  42
2. PAPEJO              13 12 1 49:16  37
3. GENTA               13 11 2 47:18  35
4. AUTOKLEMAN 14 9 5 44:26  32
5. BELMONT KLIMA 13 9 4 43:22  31
6. PREMA              14 7 7 34:36  28
7. CHLADMONT     14 7 7 29:41  28
8. EXPRES PRINT 14 4 10 30:40  22
9. TEAM GSM        14 3 11 27:43  20
10. PREDPOSLEDNÍ 14 3 11 17:53  20
11. PRINT SERVIS 14 2 12 15:55  18
12. HAJAKLA        13 1 12 16:49  15

                                  mp

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

Podolák bronzový
Na dráhach v Pobedime, Novom Meste nad Váhom a Trenčíne prebiehali majstrovstvá Tren-
čianskeho kraja v kolkoch jednotlivcov. Z našich kolkárov sa na medailové priečky prehádzal 
len Jaroslav Podolák z BKK Bánovce nad Bebravou, ktorý poslal na zem 549 kolov – 359 v pl-
ných a 190 v dorážke. Za víťazným Karolom Vojtášom z TKK Trenčín zaostal o sedem kolov, 
kým od druhého Pavla Ďuďáka (TKK Trenčín) ho delili len štyri koly. Do kompletnosti krajské-
ho šampionátu však chýba ešte hlavná mužská kategória, ktorá je na programe 24. marca v 
pobedimskej kolkárni. 
Majstri Trenčianskeho kraja a umiestnenie našich kolkárov – žiaci: 1. P. Krajčík (TKK Trenčín) 
234 kolov, žiačky: 1. E. Fábryová (KK Pobedim) 235, dorastenci: 1. J. Melicher (KK Pobedim) 
575, dorastenky: 1. A. Zubáková (TKK Trenčín) 522, juniori: 1. D. Bielik (KK Pobedim) 574, ženy: 
1. E. Fürstenová (TKK Trenčín ) 566, 8. Katarína Pristačová (BKK Bánovce n/B.) 471,  seniori: 
1. K. Vojtáš (TKK Trenčín) 556, 3. Jaroslav Podolák 549, 9. Július Bročko (obaja BKK Bánovce 
n/B.) 527, 13. Pavol Sitár (KK Hustra Uhrovec) 517, 14. Anton Šujan 514, 15. Jozef Lipták 
(obaja BKK Bánovce n/B.) 511, 19. Vladimír Danaj (KK Hustra Uhrovec) 500, 21. Ivan Žitňan 
482, 23. Vladimír Košík 446, 24. Anton Pristač (všetci BKK Bánovce n/B.) 432, seniorky: 1. M. 
Garafová (MKK Stará Turá) 462.  mp

Po prestávke pokračovala I. liga kolkárov 
stretnutiami 14. a 15. kola. Kolkári BKK 
Bánovce nad Bebravou najskôr na domácich 
dráhach utrpeli prehru 2:6 na body s 
Preseľanmi, od ktorých zvalili o 103 kolov 
menej 3005:3108. V nasledujúcom kole si 
Bánovčania napravili chuť víťazstvom 6:2 v 
Piešťanoch nad ,,béčkom“ Družby. Kolkári 
BBK v 15. kole štvrtým najlepším kolektívnym 
výkonom predčili Piešťancov o 93 kolov 
3257:3164. 

	 14. KOLO: BKK Bánovce n/B. – KK 
Preseľany 2:6 (3005:3108), ako hrali: P. 
Bročko 521/0 – Nedeľka 527/1, A. Šujan 
500/0 – Jančovič 540/1, M. Papšo 497/0 – 
Šiška 523/1, M. Vujičič 491/1 – Čerňan 505/0, 
M. Súkeník 524/1 – Bubla 520/0, J. Podolák 
472/0 – Pargáč 493/1. Šaľa – Stará Turá 
6:2 (3218:3184). Galanta – Hlohovec 4:4 
(3162:3095). Modranka B – Cabaj-Čápor 
2:6 (3199:3271). Zlaté Klasy – Nové Mesto 
n/V. 6:2 (3470:3334). Piešťany – Piešťany 
B 6:2 (3262:3200). Pobedim – Pezinok – 
odložené na 4.2..
	 15. KOLO: Družba Piešťany B – BKK 
Bánovce n/B. 2:6 (3164:3257), ako hrali: 

Ďurina 540/0 – P. Bročko 561/1, Kertész 487/0 
– J. Lipták 549/1, Pinkas 558/1 – A. Šujan 
534/0, Harčarík 526/0 – J. Podolák 535/1, 
Horváth 532/1 – J. Bročko 535/0, Bittner 
521/0 – M. Súkeník 543/1. Piešťany – Šaľa 
7:1 (3326:3220). Preseľany – Zlaté Klasy 
7:1 (3163:3086). ZKK Nové Mesto n/V. – ŠK 
Modranka B 2:6 (3193:3384). Cabaj-Čápor 
– Pobedim 5:3 (3076:3054). Pezinok – 
Galanta 3:5 (3160:3181). Hlohovec – Stará 
Turá 8:0 (3283:3221).

TABUĽKA
1. Družba Piešťany    15  12  0 3   77,5:42,5 24
2. KK Zlaté Klasy  15  10  3  2  74,0:46,0 23
3. MKK Galanta      15  10  2  3 76,0:44,0 22
4. Zentiva Hlohovec 15  10  1  4 78,5:41,5  21
5. KK Cabaj-Čápor 15    9 0  6 71,0:49,0 18
6. Slovan Šaľa  15    9  0 6 67,0:53,0  18
7. KK Preseľany  15    7  1  7 57,5:62,5 15
8. BKK Bánovce n/B  15    7  0  8 53,0:67,0  14
9. KK Pobedim    14    4  2  8 52,5:59,5  10
10. Victoria Pezinok  14    4  2 8  49,5:62,5 10
11. ZKK Nové Mesto n/V.  15   4  1 10 47,0:73,0 9
12. ŠK Modranka B  15  4  1 10 45,0:75,0 9
13. MKK Stará Turá  15  3  3 9 44,5:75,5 9
14. Družba Piešťany B  15  3  0 12 39,0:81,0 6

I. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

Uplynulú sobotu sa stretnutiami 10. kola skon-
čila základná časť jubilejného 10. ročníka Bá-
novskej halovej ligy v malom futbale. Prvé štyri 
tímy z každej skupiny si zabezpečili postup do 
štvrťfinále, družstvá na 5. a 6. mieste budú hrať 
o umiestnenie na 9. až 12. mieste.

A-SKUPINA
	 10. KOLO: ŠKP BN/B. – Chudá Lehota 5:4 
(2:1), P. Varga 2, M. Gális, P. Valach, S. Turek – M. 
Stolárik 2, M. Pál, M. Švajc. SMERÁCI BN/B. – 
COLO COLO BN/B. 7:2 (2:0), P. Mačas, B. Šev-
čík, Ľ. Kozinka, M. Chudý, P. Hano, D. Gabaj, T. 
Šedivý – P. Mikloš 2. HELLA BN/B. – EL FUŇO 
BN/B. 0:5 (0:2), S. Mikloš 4, T. Hanko.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ŠKP BN/B.         10 7 2 1 38:23  23
2. EL FUŇO Bn/B. 10 5 4 1 45:22  19
3. SMERÁCI BN/B. 10 5 2 3 41:24  17
4. HELLA BN/B.       10 4 3 3 36:21  15
5. COLO COLO BN/B. 10 2 1 7 19:36  7
6. Chudá Lehota       10 1 0 9 25:78  3

B-SKUPINA
	 10. KOLO: FC LIVERPOOL Veľké Držkovce – 
AMATÉRI BN/B. 7:3 (3:2), R. Mrocek 2, J. Božik, 
M. Hošek, L. Jandák, M. Mášik, Marián Kyselica 
– R. Gabriška 2, P. Kristlik. FC BAYERN Krásna 
Ves – Tatran Uhrovec 5:0 kont. (hráči Tatrana 

nenastúpili na stretnutie). JASKLO BN/B. – BN 
TAXI BN/B. 6:5 (3:2), A. Masarovič 2, Peter Ben-
ca 2, M. Slovák, M. Masarovič – J. Pitlovaný 2, M. 
Gieci, L. Vavro, T. Herda.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. FC LIVERPOOL V. D.  10 8 1 1 68:32  25
2. BN TAXI BN/B.            10 6 3 1 57:22  21
3. JASKLO BN/B.            10 6 2 2 63:36  20
4. AMATÉRI BN/B.           10 3 1 6 34:49  10
5. FC BAYERN Kr. Ves    10 1 0 9 30:87  3
6. Tatran Uhrovec           10 2 1 7 31:57  1
(Družstvu Tatran Uhrovec bolo odrátaných 6 bodov.)

�� KANONIERI: 16 gólov – E. Škarba (JASK-
LO), 15 – L. Vavro (BN TAXI), 12 – M. Bodocký 
(JASKLO), S. Mikloš (EL FUŇO), 11 – J. Poštrk 
(FC LIVERPOOL), 10 – P. Botka (HELLA), M. Ho-
šek (FC LIVERPOOL), A. Masarovič (JASKLO), P. 
Varga (ŠKP)...

� PROGRAM O 9.-12. MIESTO – 3.2. o 14. h: 
COLO COLO BN/B. – Tatran Uhrovec, o 14.50 h: 
FC BAYERN Krásna Ves – Chudá Lehota.
� PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE – o 15.40 h: ŠKP 
BN/B. – AMATÉRI BN/B., o 16.30 h: FC LIVER-
POOL Veľké Držkovce – HELLA BN/B., o 17.20 
h: EL FUŇO BN/B. – JASKLO BN/B., o 18.10 h: 
BN TAXI BN/B. – SMERÁCI BN/B..   (mp, jf)

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

Druhý a tretí januárový týždeň organizoval Tennis club Partizánske dva tenisové turnaje C-
kategórie, najprv v kategórii mladších a vzápätí aj starších žiačok. Obe podujatia, nad kto-
rých regulárnosťou dohliadal hlavný rozhodca František Kopál,  prebiehali v tenisovej hale 
v Dolných Vesteniciach. Turnaj mladších žiačok s dvadsiatimi dvomi hráčkami, avšak bez 
zástupkýň TC Partizánske, vyhrala Renáta Chiara Supák zo Štúrova, ktorá vo fi nále porazila 
Radoslavu Kriekovú z Lieskovského tenisového klubu LTC v dvoch setoch 6:2 a 6:4.
V tridsaťčlennom pavúku turnaja starších žiačok fi gurovala aj trojica reprezentantiek TC Par-
tizánske Simona  Duchovičová, Tímea Betáková a Natália Maťašeová. Cez prvé kolo neprešli 
Duchovičová, keď Radke Jombíkovej (Lieskovský tenisový klub) podľahla 4:6, 1:6, kým Ma-
ťašeová prehrala s Alicou Sepešiovou (Slovan Bratislava) hladko 0:6 a 0:6. Úspešnú trojseto-
vú bitku zviedla v 1. kole Betáková so Simonou Záreckou (Lieskovský tenisový klub), ktorú 
zdolala 1:6, 6:2 a 10:6. V druhom kole však prehrala 6:7, 1:6 so Sepešiovou a z ďalších bojov 
vypadla. Celkovou víťazkou turnaja starších žiačok sa stala Trenčanka Kiara Petrovická, ktorá 
si vo fi nále poradila s Michaelou Krauskovou (Zlaté Moravce) v dvoch setoch 6:1 a 6:0.   fk

Cez prvé kolo len Betáková

V Centre voľného času Relax Partizánske sa rozdávali okresné tituly v športovej streľbe zo vzducho-
vej pušky Slávia na 30 rán v ľahu v kategórii mladšieho žiactva základných škôl. Majstrom okresu 
Partizánske sa v žiakoch výkonom 232 bodov stal Roman Gális zo ZŠ Nádražná Partizánske, ktorý 
zaznamenal položky 68, 82 a 82. Druhú priečku obsadil Peter Peroutka (ZŠ Veľké Bielice), ktorý na-
strieľal 227 bodov a s nástrelom 198 bodov skončil tretí Miroslav Borovička (ZŠ Žabokreky n/N.). V 
kategórii žiačok si titul okresnej šampiónky výborným výkonom 236 bodov po položkách 85, 73 a 
78, vystrieľala Žofia Rohutná z Gymnázia Partizánske. Strieborný stupienok patrí Simone Krchlíkovej 
(ZŠ Žabokreky n/N. - 196 bodov), kým tretia skončila Barbara Kročilová (ZŠ Rudolfa Jašíka Partizán-
ske – 81 bodov). 
V súťaži koedukovaných družstiev sa majstrom 
okresu s výsledným súčtom 479 bodov stala 
trojica reprezentantov ZŠ Veľké Bielice – Peter 
Peroutka (227 bodov), Denis Zajac (187) a Ma-
túš Srogončík (65). O dvadsať bodov za víťazmi 
zaostalo družstvo ZŠ Žabokreky nad Nitrou v 
zložení Miroslav Borovička (198), Simona Krchlí-
ková (196) a Ondrej Krajčovič (65), kým tretia so 
súčtom 381 bodov skončila ZŠ Skačany repre-
zentovaná Erikom Švecom (170), Dominikom 
Kováčom (109) a Dávidom Struhárom (102). Ví-
ťazné družstvo si spolu s najlepšími jednotliv-
cami oboch kategórií zabezpečili účasť na maj-
strovstvách Trenčianskeho kraja v Prievidzi.  mp  

Okresnými šampiónmi Rohutná a Gális

Roman Gális – majster okresu Partizán-

ske v športovej streľbe mladších žiakov 

IV. ŠACHOVÁ LIGA 
– SKUPINA B22 

Družstvo najmladšej prípravky FK Spartak Bánovce nad Bebravou U8 – horný rad zľava: Sa-
muel Sloboda, Šimon Kľačko, Marko Dubrovay, Marko Zachar, Lukáš Mikulaj, dolný rad zľa-
va: Alexander Halás, Stanislav Rédeky, Matúš Martiška, Oliver Mikúš a vzadu tréner Michal 
Jánošík.

Nádeje Spartaka pokorili aj dva roky nezdolaný tím!

� Tretí ročník Kolárovského trojkráľové-
ho maratónu sprevádzal vietor so sne-
žením, ktorý vytrvalcom výrazne sťa-
žoval podmienky. I napriek tomu si na 
42195 metrov dlhej trati výborne vie-
dol Jozef Kundala z Veľkých Bielic, ktorý 
v čase 3:05:56 h dobehol do cieľa štvrtý 
a vo svojej vekovej kategórii mužov do 
39 rokov dokonca skončil druhý. Ďalšie 
umiestnenie našich bežcov – muži nad 
40 rokov: 18. Andrej Pinter (Partizánske) 
3:47:02 h, 31. Milan Samec (KRB Partizán-
ske) 3:59:40 h..
� Na 18. ročníku behu vo Veľkých Vozo-
kanoch obsadil Milan Samec z KRB Parti-
zánske v kategórii mužov nad 60 rokov 
na 9,6 km dlhej trati v čase rovných 42 
minút tretie miesto. V kategórii žien nad 
36 rokov skončila Zlatica Balážová v čase 
51:03 min piata a Marta Kočiová (obe 
KRB Partizánske) dobehla do cieľa šiesta 
v čase 53:01 minúty. A v kategórii rekre-
ačných bežkýň (4,5 km) obsadila Emília 
Badinská v čase 32:12 min piate miesto.
� Vytrvalci z KRB Partizánske nechýba-
li ani na Memoriáli M. Jurku a M. Olejá-
ra v Hostiach. V kategórii mužov nad 60 
rokov na 9 km dlhej trati dosiahol Milan 
Samec čas 42:05 min, ktorý znamenal 
bronzový stupienok. V kategórii žien bez 
rozdielu veku (4,5 km) skončila Zlatica 
Balážová v čase 22:51 min siedma, kým 
výsledný čas 29:25 min Emílie Badinskej 
znamenal deviatu priečku.   mp

Kundala druhý 
na maratóne

Futbalisti ŠK Slovan Šimonovany vstúpili do 
zimnej prípravy na jarnú časť V. ligy dospe-
lých skupina Sever v prvú januárovú sobotu. 
Hráčov na prvom tréningu privítali členovia 
výboru klubu a prezident klubu Peter Hudok 
im do nového roku zaželal všetko dobré, veľa 
zdravia a čo najmenej zranení v ťažkej zimnej 
zaberačke. Tréner Jozef Žiak starší podrob-
ne oboznámil hráčov s programom zimnej 
prípravy, ktorej harmonogram bol priprave-
ný pre každého z nich. Apeloval na poctivú 
účasť na tréningoch, aby zmysel jeho práce 
spolu s asistentom Mariánom Némom ne-
vyšiel nazmar. Keď futbalisti v decembri od-
počívali, dostávala zimná príprava po kon-
zultácii s vedením klubu konečnú podobu. 
To, že Slovan odohrá všetky zápasy na kva-
litných umelých plochách so súpermi väč-
šinou z vyšších súťaží, je v dnešných časoch 
pre šimonoviansky futbal opäť jedno doslo-

va kúzelnícke číslo v podaní vedenia klubu. 
,,Nikdy tým klubom nebudeme konkuro-
vať rozpočtom, ale herne sa chceme doťa-
hovať na lepších. Samotná hra, nové her-
né systémy, vystupovanie hráčov na ihris-
ku i mimo neho, začínajú prinášať radosť 
všetkým ľuďom, ktorým je šimonoviansky 
futbal srdcu blízky. Je dôležité pokračovať 
v nastolenej práci a keď chcú hrať kvalit-
né mužstvá s nami, je to zadosťučinenie 
koncepčnej práci trénerov. Treba však po-
dotknúť, že klub prežíva len vďaka spon-
zorom a keď sa dá parafrázovať výrok ne-
menovaného športovca,vo svete ma majú 
radšej ako doma, hodí sa to na Slovan re-
prezentujúci mesto Partizánske, ako ulia-
te. Je nám smutno z jóbových správ, ktoré 
sa k nám dostávajú, že nám idú zobrať aj 
posledné zrnká z omrvinky,“ nechal sa po-
čuť prezident klubu Peter Hudok.

Tréningový proces Slovana prebieha utorok 
a piatok s tým, že cez víkend hrajú prípravné 
stretnutia. Tréneri využívajú v príprave do-
máce podmienky, ponuky fitnes centra a tak-
tiež kolačnianske kopce. Tie má tréner Jozef 
Žiak st., ktorý pochádza z Kolačna, podrobne 
zmapované. Káder, až na malé zmeny, zostá-
va pohromade. „S radosťou môžeme ozná-
miť, že sme opäť predĺžili hosťovanie do 
konca sezóny miláčikovi tribún Martino-
vi Bártovi a taktiež na hosťovanie z MFK 
Topoľčany prichádza Marián Želizka. Po-
silnili sme brankársky post príchodom 
Davida Klačanského v rámci hosťovania 
z OFK Solčany, ktorý na jeseň chytal za 
Tempo Partizánske. Naopak, hosťovanie 
skončilo kmeňovému hráčovi FK Tempo 
Danielovi Bencovi, ktorý po zranení ko-
lena chce hrať v nižšej súťaži. V pondelok 
absolvoval operáciu kolena brankár Tibor 

Szabo, ktorému všetci v Slovane prajeme 
skoré uzdravenie. Do prípravy sa zapojili 
aj dorastenci, ktorí zisťujú, kde majú svo-
je rezervy. Je len na nich samotných, či im 
príprava s A-mužstvom pomôže v ďalšom 
športovom raste,“ prezradil novinky ohľa-
dom hráčskeho kádra Peter Hudok. Futbalisti 
Slovana rozbehli sériu deviatich naplánova-
ných prípravných stretnutí priam senzačným 
víťazstvom 2:1 v Topoľčanoch nad domácim 
druholigistom. Uplynulý víkend si v pomere 
5:2 poradili s Lazanmi a nad Žarnovicou vy-
hrali 4:2. 
Ďalší program – 2.2. o 12. h: Nitrianske Pravno 
– Slovan (na umelej tráve v Novákoch), 9.2. o 
14. h: Dolné Vestenice – Slovan (na umelej 
tráve v Topoľčanoch), 16.2. o 14. h: Slovan – 
Palárikovo (na umelej tráve v Topoľčanoch), 
22.2. o 18. h: Pravenec – Slovan (na umelej 
tráve v Novákoch), 23.2. o 14. h: Slovan – Ja-
covce (na umelej tráve v Topoľčanoch), 3.3. o 
14. h: Slovan – Horné Obdokovce (generálka 
v Šimonovanoch).   
 mp

Z kuchyne ŠK Slovan Šimonovany

ČASTKOVCE – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 
3:2 (1:0), góly Spartaka: R. Škultéty, Kuric, 
na umelej tráve v Novom Meste nad Váhom.
OFK CHYNORANY – TEMPO PARTIZÁN-
SKE 1:2 (1:0), L. Kováčik – Patrik Beňuška, 
T. Obert.
TOPOĽČANY /dorast/ – OFK BOŠANY 2:4 
(2:0), góly OFK: Ladislav Hodál 2, Kšiňant, 
M. Kostolný.
LAZANY – SLOVAN ŠIMONOVANY 2:5 
(1:1), góly Slovana: M. Želizka 3, D. Černo, T. 
Rybanský, na umelej tráve v Novákoch.
SLOVAN ŠIMONOVANY – ŽARNOVICA 
4:2 (3:0), góly Slovana: M. Bárta 3, Marek 
Švec, na umelej tráve v Topoľčanoch.
VEĽKÉ BIELICE – KRÁSNO 1:1 (1:1), 
L. Podolinský – M. Turček, v Malých Bie-
liciach.

PRÍPRAVNÝ 
FUTBAL – MUŽI 

Po triumfe v domácom prostredí a po druhej 
priečke v Nemšovej, avšak pod hlavičkou ZŠ Veľ-
ká okružná, sa treťoligoví starší žiaci FK Tempo 
Partizánske dočkali ďalšieho turnajového úspe-
chu. Na 2. ročníku halového turnaja starších 
žiakov v Hlohovci, do ktorého súbojov zasiah-
lo osem celkov, sa najskôr stali víťazom základ-
nej skupiny. V prvom svojom vystúpení sa rozišli 
bezgólovou remízou s Jaslovskými Bohunicami, 
„béčko“ Hlohovca zdolali 4:2 dvomi gólmi Vladi-
míra Tkáča a jedným Mareka Košíka s Tiborom 

Gazometria a Leopoldov rozstrieľali vysoko 11:0 
(V. Tkáč 3, M. Košík 2, A. Grman, T. Úradníček, T. 
Igaz, M. Januška, L. Hatala, V. Vavro). A v semifi-
nále si poradili s treťoligovou Sereďou v pomere 
2:0, keď sieť rozvlnili Tibor Igaz a Martin Januška. 
Vo finále Tempo opäť narazilo na druholigistu z 
Jaslovských Bohuníc. Partizánčania svoju mier-
nu prevahu využili strelením dvoch gólov v rých-
lom slede Vladimírom Tkáčom. Bohunice zvýšili 
iniciatívu, znížili skóre na rozdiel gólu a v snahe 
vyrovnať pritvrdili. Po vzájomnom konflikte sa 

na každej strane vylučovalo a zápas družstvá do-
hrávali s tromi hráčmi. Zverenci trénera Sergeja 
Sedláčka však s prehľadom udržali vedenie a za-
slúžene turnaj vyhrali. Bronzový stupienok ob-
sadila Sereď, ktorá po bezgólovej remíze vyhra-
la 3:1 nad Hlohovcom v penaltovom rozstrele. 
Oceňovanie individualít sa ani tento raz neobiš-
lo bez hráčov Tempa, keď za najlepšieho hráča 
turnaja bol vyhlásený Vladimír Tkáč, ktorý vsie-
til aj najviac gólov – sedem. A najlepším hráčom 
družstva sa stal Tibor Igaz.   mp

Triumf starších žiakov FK Tempo
Družstvo star-
ších žiakov FK 
Tempo Parti-

zánske – horný rad 
zľava: Ivan Grman (ve-
dúci mužstva), Denis 
Ďuriš, Vladimír Vav-
ro, Marek Košík, Ser-
gej Sedláček (tréner), 
Martin Januška, To-
máš Úradníček, Vla-
dimír Tkáč, Ján Ďu-
reje st. (prezident FK 
Tempo), dolný rad zľa-
va: Ján Ďureje ml., An-
drej Grman, Sebastián 
Greguška, Libor Igaz, 
Tibor Igaz, Lukáš Ha-
tala a Tomáš Blaho.
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HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL
Uplynulý týždeň v spoločnej slovensko-českej interlige v hádzanej žien mal pre hádzanárky HK Slávia DANLOG 

Partizánske prívlastok „anglický“. Najskôr v stredajšej dohrávke 15. kola Partizánčanky v Nitre naplnili papierové 

predpoklady favorita a spod Zobora si odviezli 2 body za víťazstvo 30:24. Danlog nastúpil bez zranenej pivotky 

Kataríny Kankulovej, avšak s Veronikou Žiškovou hosťujúcou z Banskej Bystrice. Stretnutie bolo aj mikrosúbojom 

dvoch najlepších strelkýň interligy – domácej Jasminky Vargovej a Klaudie Michnovej. Kým Vargová vsietila 2 

góly, osobne strážená Michnová sa presadila len raz. V drese Danlogu sa však strelecky zaskvela desaťgólová Eva Minarčíková, kto-

rej dobre sekundovala so siedmimi presnými zásahmi Amadea Šáteková. Aj v sobotňajšom stretnutí proti Zlínu boli Partizánčan-

ky favoritom. Do tejto úlohy ich pasovalo nielen lepšie tabuľkové postavenie, ale aj výhra 32:27 v prvom meraní síl oboch celkov. 

Partizánčanky, hoci viedli v stretnutí aj o šesť gólov, sa v závere stretnutia triasli o výsledok, keď húževnaté Zlínčanky sa dotiahli na 

rozdiel gólu. Danlog však nakoniec vydrel víťazstvo 25:23 aj zásluhou 12 gólov Klaudie Michnovej. Pre Partizánčanky tak uplynulý 

týždeň nebol len „anglický“ ale aj štvorbodový. Zostávajúce výsledky 16. kola: Most – UDHK Nitra 38:27 (18:14). Olomouc – Vese-

lí nad Moravou 20:20 (15:9). Michalovce – Písek 36:14 (19:6). Poruba – Slavia Praha 33:29 (20:17). ŠKP Senec – Jindřichův 

Hradec 27:26 (15:13). Šaľa – voľno. Predohrávka 17. kola: Zlín – Most 21:29 (9:14).

� PROGRAM 17. KOLA – 30.1. o 18. h: Písek – HK DANLOG Partizánske, 31.1. o 19. h: UDHK Nitra – ŠKP Senec, o 17. h: Veselí nad Moravou – Michalovce, 
o 18. h: Jindřichův Hradec – Poruba, 3.2. o 17. h: Slavia Praha – Šaľa, predohraté Zlín – Most 21:29 (9:14), Olomouc – voľno.

TABUĽKA 

1. Most                     16 15 0 1 465:363 30

2. Michalovce          15 12 1 2 504:340 25

3. Poruba                  14 11 0 3 460:366 22

4. Veselí n/M.            14 10 2 2 377:316 22

5. DANLOG Partizánske 15 10 0 5 408:386 20

6. Šaľa                     14 9 0 5 431:356 18

7. Slavia Praha        15 9 0 6 452:404 18

8. Senec                  15 6 0 9 371:410 12

9. Olomouc              15 4 1 10 359:408 9

10. Zlín                      16 3 0 13 395:477 6

11. Jindřichův Hradec 15 3 0 12 310:436 6

12. Písek                     15 2 0 13 345:465 4

13. UDHK Nitra-Sereď 15 1 0 14 366:516 2

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

NITRA – HK DANLOG PARTIZÁNSKE 24:30 (12:18)
Hneď v úvodnej minúte otvorila stretnutie po peknej akcii Janšáková – 0:1. Vzápätí síce 
Bujnochová vyrovnala, no boli to Partizánčanky s výbornou Súlovskou v bránke, ktoré 
v nasledujúcich minútach diktovali tempo hry. A úmerne zvyšovali aj svoje skóre, keď 
v 17. min výborne hrajúca Minarčíková upravovala na 3:12. Nitrianky sa však vzchopi-
li a postupne sa začali gólovo doťahovať na favorita. V 26. min Königová zakončovala 
na 11:15 a to tesne predtým Škvareninová kryla sedmičku Sýkorovej. Vlajku Danlogu 
vzápätí zodvihla Kertészová, ktorej tri góly v rade znamenali polčasový stav 12:18. A 
ten hneď po obrátke vylepšili Janšáková so Šátekovou – 12:20 – a v 40. min kanonier-
ka Michnová svojím jediným gólom v stretnutí upravovala na 15:26. Partizánčanky už 
potom držali domáce hádzanárky v bezpečnom odstupe a hoci bývalá spojka Danlo-
gu Ďurechová v 57. min znižovala na rozdiel šiestich gólov – 22:28 – žiadna dráma sa 
nekonala. 

� UDHK: Csáková, Kvasnicová – B. Ďurechová 5, Bujnochová 1, Kováčová 1, 

Königová 3, Danišová 3, Denisa Halmová 2, Vargová 2, Šimáková, P. Ivanová, 

Sýkorová 6/3, Kisová 1, tréner: V. Varga. � HK DANLOG: K. Škvareninová, S. 

Súlovská – V. Žišková, P. Legeňová 1, L. Kubáňová, N. Szökeová 2, Z. Janšáková 4, 

A. Šáteková 7, K. Michnová 1, E. Hodošková 1, A. Kertészová 4/1, E. Minarčíková 

10, E. Bettáková, tréner: T. Hlavatý. � POK. HODY: 4/3 – 1/1. � VYLÚČENÉ: 2 – 3. 

� ROZHODOVALI: Daňo a Sabol –  103 divákov. 	 PRIEBEH: 0:1, 1:1, 1:3, 2:3, 2:6, 

3:6, 3:12, 6:13, 8:14, 11:15, 12:16, (12:18), 12:20, 13:22, 14:24, 15:25, 16:26, 19:26, 

20:28, 22:28, 24:29, 24:30.

HK DANLOG PARTIZÁNSKE – ZLÍN 25:23 (14:8)
Rýchle úvodné dva góly Janšákovej naznačili, kto bude pánom na ihrisku. V 20. min Súlov-

ská v oslabení milimetrovou ďalekonosnou prihrávkou našla ruky Michnovej, ktorá posielala 

Danlog do šesťgólového úniku – 11:5.  A Partizánčanky si vo vlažnom prvom polčase udržali 

rovnaký rozdiel v skóre až do odchodu do šatní – 14:8. A nebyť čarovných zákrokov Dederlo-

vej v zlínskej bránke, na ktorej v tutovkách postupne stroskotali Michnová, Szökeová a Minar-

číková, mohli byť domáce ešte spokojnejšie. V 34. min neúnavná Michnová držala šesťgólový 

odstup – 16:10 – no vzápätí akoby sa domáci motor zadrel. Zlínčanky vycítili šancu, začali hýriť 

aktivitou a stretnutie dostali do drámy. V 48. min Šárka Marčíková šťastnou strelou znížila na 

rozdiel gólu 19:18 a o minútu Očadlíková zakončením na 20:19 rovnako zabrnkala na nervové 

vlákna domácich. Dôležité góly Kertészovej, Minarčíkovej a najlepšej strelkyne duelu Michno-

vej vrátili pokoj do domácich radov – v 56. min 25:21. V záverečných minútach Zuzana Marčí-

ková s Brzóskovou už len kozmeticky upravili na výsledných 25:23.

� HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žišková, P. Legeňová, L. Kubáňo-

vá, N, Szökeová, K. Kankulová, Z. Janšáková 3, A. Šáteková 3, K. Michnová 12/5, E. 

Hodošková, A. Kertészová 3, E. Minarčíková 4, E. Bettáková, tréner: T. Hlavatý. � 

HC: Mahďáková, Dederlová, Benediková – Nudni, Sobieská 6/1, Salčáková, Očadlí-

ková 4, Brzósková 1, Šviráková 4, Hradilová, Novotná 1, Š. Marčíková 5, Pospíšilová 
1, Kamenářová, Z. Marčíková 1, Brandová, tréner: J. Salač. � POK. HODY: 6/5 – 3/2. 
� VYLÚČENÉ: 1 – 2. � ROZHODOVALI: Cipov a Pastierik – 250 divákov. 	 PRIEBEH: 
2:0, 2:1, 4:1, 5:3, 7:3, 7:5, 11:5, 11:6, 13:6, 13:ý, 14:7, (14:8), 14:9, 16:10, 16:13, 17:14, 
19:15, 19:18, 20:18, 20:19, 23:19, 23:20, 24:20, 24:21, 25:21, 25:23.  mp

Najvyššia mužská florbalová súťaž mala na programe stretnutia 17. a 18. kola. Extraligový nováčik FBK Harvard Partizánske sa predstavil na 

palubovke svojej dvojičky Dragons Bratislava. Stretnutie sa v bratislavskej atletickej hale Elán začínalo už o 9. hodine. V zostave Harvardu chýbalo via-

cero hráčov zo základnej zostavy: Pavol Križan, Miroslav Smatana, Robert Hudok, Dominik Makeš, dlhodobo zranený Juraj Zajac a brankárska opora 

Štefan Rajčan. V bránke Harvardu tak dostali príležitosť Miloš Jursa a od polovice zápasu aj mladý Jakub Gulík. A extraligový debut si v Bratislave od-

krútil aj dorastenec Juraj Antala. Z hlavného mesta si však Partizánčania priniesli doteraz najvyššiu extraligovú prehru 2:15. „Nastupovali sme s od-

hodlaním zabojovať o dobrý výsledok aj bez chýbajúcich opôr v našej zostave. Ťažko sa hrá zápas proti dobrému družstvu, ktoré podporujú 

svojimi rozhodnutiami aj rozhodcovia. Myslím si, že to súper nepotreboval. V tomto stretnutí nám to však jednoducho nešlo, čoho dôkazom 

bol aj nájazd Kučeru, ktorý netrafil prázdnu bránku, alebo deviaty inkasovaný gól, keď nášho obrancu doslova obral o loptičku aj mantinel. 

Treba sa pozbierať, do konca súťaže nás čakajú dôležitejšie zápasy, kde musíme zabojovať o naše zotrvanie v extralige,“ povedal tréner FBK 

Harvard Dušan Ďuríček.

FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV

Skoré ranné vstávanie na hráčov Harvadu asi 

nevplývalo dobre, keďže po prvej tretine od-

chádzali do šatní za stavu 4:1 pre domácich 

drakov. V druhej tretine sa priebeh zápasu ne-

zmenil a Dragons naďalej určoval tempo. V 36. 

min po faule na Doricu rozhodcovia nariadili 

trestné strieľanie, ktoré mladý Kučera po pek-

nom blafáku poslal len do tyčky odkrytej do-

mácej bránky, čo len potvrdilo zúfalosť poku-

sov prekonať súperovho brankára. V 38. min po 

strkanici kapitána Doricu s Oškajákom sa obaja 

predčasne porúčali pod sprchy. Po druhej tre-

tine bol stav 9:2 a bolo rozhodnuté. Na začiat-

ku tretej časti hry prišlo Partizánske aj o Tkáča, 

ktorý po Beňovej sekere so zranenou rukou do-

hral, no k potrestaniu domáceho hráča nepriš-

lo. Zápas sa tak už len dohrával a Partizánčania 

si z Bratislavy odviezli svoju najväčšiu porážku 

v doterajšom priebehu extraligy. 

� GÓLY: 7., 30. a 37. D. Benedig, 16., 48. a 

49. T. Škarupa, 18. E. Oškaják, 20. M. Čachan, 

22. a 32. J. Hoyder, 34., 41. a 55. T. Beňo, 43. 

R. Bluska, 54. P. Paulikovič – 18. M. Zajac, 

26. Ľ. Dorica (I. Skukálek). � ČK: 38. Oška-

ják – Dorica. � HARVARD: M. Jursa, J. Gulík 

– A. Mikuš, M. Maruš, I. Skukálek, Ľ. Dorica, 

DRAGONS BRATISLAVA – HARVARD PARTIZÁNSKE 15:2 (4:1, 4:1, 6:0) 

Florbalová liga juniorov v regióne Západ pokračovala druhým dvojkolom, ktoré sa opäť konalo v 

Športovej hale na Sihoti v Trenčíne. Organizátorom dvojkola bol tentokrát trenčiansky klub Pant-

hers. Juniori Harvardu, ktorí nastúpili bez viacerých opôr (Kučera, Zelezník, Mikuš, Grman, Gašpa-

rovič, Chalitovič), v prvom zápase napriek sympatickému výkonu favorizovanému 1. FBC Trenčín 

podľahli 2:8. V druhom zápase s Panthers Trenčín si Partizánčania po bojovnom výkone zaknihovali 

premiérové víťazstvo 6:3 a stále tak živia aspoň malú nádej na postup na záverečný turnaj o majstra 

Slovenska. Zostávajúce stretnutia 2. dvojkola: FBK sTC Púchov – Panthers Trenčín 

6:4. ŠK 1. FBC Trenčín – FBK sTC Púchov 10:3.

1. FBC TRENČÍN – HARVARD PARTIZÁNSKE 8:2 (1:4, 1:2, 0:2)

J. Korec – M. Ondruška, R. Cvopa, T. Kučera, 

S. Zelezník, T. Kučera – R. Tkáč, J. Antala, M. 

Zajac, P. Ivanka, tréner: D. Ďuríček. 

	 17. KOLO: Sabinov – Nová Dubnica 9:6 

(5:1, 3:4, 1:1). Mikuláš Prešov – Dolný Kubín 

13:4 (5:0, 6:1, 2:3). Tvrdošín – 1. FBC Trenčín 

12:13 (4:7, 5:3, 3:3). Stupava – Michalovce 

14:3 (2:0, 5:2, 7:1). FLORKO Košice – Žilina 

6:3 (1:1, 4:1, 1:1).  

	 18. KOLO: FLORKO Košice – Dolný Ku-

bín 17:2 (7:1, 2:1, 8:0). HURIKÁN Bratislava 

– Michalovce 27:1 (9:1, 6:0, 12:0). Mikuláš 

Prešov – Žilina 4:4 (0:3, 1:0, 3:1). Sabinov – 

1. FBC Trenčín 6:8 (2:4, 2:2, 2:2). Tvrdošín – 

Nová Dubnica 12:7 (5:3, 2:2, 5:2). HURIKÁN 

BRATISLAVA – ATU Košice – odložené.

TABUĽKA
 1. ŠK 1. FBC Trenčín                 15   12  3    0   159:73     27
 2. FTVŠ UK Bratislava               14   12  1    1   129:40     25 
 3. Florko Košice                         15   11  2    2   132:67     24 
 4. Dragons Ružinov Bratislava  14   10  1    3     99:66     21 
 5. Predator Sabinov                   16   10  1    5   126:109   21  
 6. ATU Košice                            14     8  4    2     99:73    ;20 
 7. Grasshoppers Žilina               15     8  1    6     95:85    17
 8. Mikuláš Prešov                       16     5  3    7   107:112  15 
 9. Bogdau Stupava                     15    7  0    8    103:104  14
10. FBK Tvrdošín                        16   5  1   10     91:126   11   
11. VS Nová Dubnica                  16   3  1   12    101:142    7
12. FBK Michalovce                    17   3  0   14      99:184     6 
13. FBK Harvard Partizánske   15   2  0   13      81:135    4
14. Žatva 90 Dolný Kubín           16   0  2   14      70:175    2

  mp

Trenčín sa pomerne rýchlo ujal vedenia 2:0, na 

čo Harvard zareagoval v 8. min, kedy sa prvý-

krát v zápase trafil Turček a znížil na 1:2. V ďal-

šom priebehu prvej tretiny sa Partizánčanom 

darilo držať s favorizovaným súperom krok. Na 

jej konci, v posledných dvoch minútach, však 

súper vďaka dvom rýchlym gólom odskočil na 

4:1. Začiatok druhej tretiny opäť patril domá-

cim, ktorí po ďalších dvoch góloch zvýšili už 

na 6:1. Na konci druhej tretiny korigoval na 6:2 

opäť Turček, ktorý sa po zranení kolena dostáva 

do dobrej formy. V tretej tretine sa skóre dlho 

nemenilo, Trenčín si strážil pohodlný náskok a 

na konci zápasu ešte prikrášlil víťazstvo na ko-

nečných 8:2.

� Góly FBK Harvard: 9. Turček, 29. Turček 

(Cvopa). � FBK Harvard: J. Gulík (D. Gregor) – 

Z. Tupý, R. Cvopa, I. Beliansky, L. Urban, A. Bé-

reš, F. Bartoš, D. Turček, D. Nechala, V. Trepáč, 

J. Antala, M. Záhumenský, tréner: D. Zvalo.

HARVARD PARTIZÁNSKE – PANTHERS TRENČÍN 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Začiatok zápasu vyšiel lepšie panterom, ktorí 

si v obrannom pásme Harvardu vytvorili súvis-

lý tlak, ktorému dlho odolávali aj vďaka dobre 

chytajúcemu Gregorovi. Trenčanom sa však v 

úvodnej tretine napokon predsa len podarilo 

dvakrát skórovať. Hneď na začiatku druhej tre-

tiny Antala znížil po prihrávke Trepáča na 1:2. 

Panthers odpovedal gólom na 1:3, hráči Har-

vardu však svoj výkon postupne stupňovali a v 

presilovke znížili opäť zásluhou Antalu na 2:3. O 

dve minúty neskôr krásne vymietol pravý horný 

roh bránky hostí Nechala a bolo vyrovnané. V 

tretej tretine Harvard pokračoval vo výbornom 

výkone a zaslúžene sa ujal vedenia, keď Anta-

la v 37. min zaknihoval hetrik. To však nebolo 

všetko, v 40. min sa po prihrávke Bartoša presa-

dil Turček, ktorý v 44. min, tentoraz po prihráv-

ke Nechalu, stanovil skóre na konečných 6:3.

� Góly FBK Harvard: 16. Antala (Trepáč), 

27. Antala (Béreš), 29. Nechala (Urban), 37. 

Antala (Béreš), 40. Turček (Bartoš) 44. Tur-

ček (Nechala). � FBK Harvard: D. Gregor (J. 

Gulík) – Z. Tupý, R. Cvopa, I. Beliansky, L. Ur-

ban, A. Béreš, F. Bartoš, D. Turček, D. Necha-

la, V. Trepáč, J. Antala, M. Záhumenský, tré-

ner: D. Zvalo.

TABUĽKA
1. 1. FBC Trenčín             4  4  0  0   32:10   8
2. FBK sTC Púchov          4  2  0  2   17:22   4    
3. Harvard Partizánske   4  1  0  3   14:21   2
4. Panthers Trenčín          4  1  0  3   14:24   2

(mp, pi)

KRAJSKÁ FLORBALOVÁ LIGA JUNIOROV – ZÁPAD 

Vaculčiaková víťazkou obráku
Vo Valčianskej doline sa v druhý janu-

árový víkend konali prvé tohtoročné 

verejné preteky v obrovskom slalo-

me – Cena Snowlandu – evidované 

Slovenskou lyžiarskou asociáciou. V 

kategórii superbaby si prvý súťažný 

deň vynikajúcou jazdou vybojovala 

prvenstvo druháčka zo ZŠ Malinov-

ského v Partizánskom Nia Vaculčiako-

vá (na foto), ktorá preteká za Lyžiar-

sky klub Valčianska dolina. Medailo-

vé ambície v kombinácii za oba dni 

jej však prekazili zdravotné problémy, 

ktoré jej znemožnili štartovať aj v prvých dvoch kolách pretekov superbaby konaných pop-

ri Slovenskom pohári predžiakov v Zuberci a na Šachtičkách. Partizánčania však ani napriek 

tomu nezostali bez svojich zástupcov na zasnežených svahoch. Novozaložený Lyžiarsky klub 

TJ Iskra Partizánske, s ktorým Nia trénuje „nasuchu“  v telocvični, reprezentovali Barbora Terko-

vičová a Izabela Ast v kategórii mladších predžiakov a Henrieta Tomová s Timotejom Dzianom 

v kategórii superbaby. Hoci na medailové pozície ešte nesiahli, do súťaže družstiev Slovenské-

ho pohára predžiakov si pripísali prvé cenné body.  jv

ĽADOVÝ HOKEJ (TURNAJ – U11) 30.1.-
1.2. od 7.30 h: 2. ročník medzinárodného 
turnaja International cup v Partizánskom. 
Účastníci: Iskra Partizánske, Dukla Trenčín, 
Zvolen, Opava, Petrohrad, Minsk a Soligorsk. 

HÁDZANÁ 2.2. od 10. h: 20. ročník me-
dzinárodného turnaja žien O pohár primá-
tora Bánoviec nad Bebravou. Účastníci: Ga-
bor Bánovce n/B., Močenok, Zlatná n/O. a 
Kunovice (Mestská športová hala v Bánov-
ciach n/B.).

KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 2.2. o 15. h: BKK 
Bánovce n/B. – Družba Piešťany.

BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 2.2. o 19. h: 
BBK Bánovce n/B. – B.S.C. Bratislava B (špor-
tová hala).

MALÝ FUTBAL 3.2. od 9. h: halový turnaj 
prípraviek v Mestskej športovej hale v Parti-
zánskom. Účastníci: Nedanovce, Brodzany, 
Kolačno, Chynorany, Bošany, Klátova Nová 
Ves, Rybany, Malá Hradná, Hradište a Veľké 
Uherce.

KAM ZA ŠPORTOM

	 VÝSLEDKY: OLD BOYS Partizánske – HTTB 
Tovarníky 12:4 (2:1, 5:1, 5:2), góly: 9., 13., 22. a 41. 
I. Košík, 16. a 45. J. Čuperka, 19. a 45. Š. Kohýl, 21. J. 
Galko, 23. M. Beňuška, 37. Ľ. Beduš, 43. P. Hrnko ml. 
– 8. J. Švajlen, 26. a 44. M. Neumann, 36. P. Mihok, 
brankári: P. Vlk – J. Gieci. LETCI Ludanice – THT 
Topoľčany 4:6 (0:1, 2:1, 2:4), góly: 24. M. Hecl, 30. 
Kováčik, 33. P. Škorec, 36. M. Guniš – 12. P. Lukáč, 
21. B. Davidovič, 39. N. Matejka, 39. P. Višňovský, 
43. A. Pešič, 44. J. Držík, brankári: Š. Ďurkovič 
– M. Ďatelinka. ICE BOYS Prievidza – IL TIGRO 
Bánovce n/B. 5:3 (2:2, 1:1, 2:0), góly: 9. A. Vician, 
14. L. Belanec, 30. Pavel Doka, 35. a 38. M. Biely – 1. 
M. Peťovský, 2. A. Beňo, 20. Michal Masár, brankári: 
Peter Doka – R. Mikuš. 

TABUĽKA
1. LETCI Ludanice 18   16  0    2   146:50 48
2. THT Topoľčany 18   14  0   4    128:71 42
3. HTTB Tovarníky  19   10  3    6   132:142 33
4. Žabokreky n/N.  18     9  2    7     87:65 29
5. MOHICANS Topoľčany   19     7  2   10    78:89  23
6. OLD BOYS Partizánske  17    6  0   11    88:92 18
7. ICE BOYS Prievidza   19    4  1   14    60:125 13 
8. IL TIGRO Bánovce n/B.  20    4  0   16   52:137 12

� PROGRAM – 2.2. o 20. h: HTTB Tovarníky – LETCI 
Ludanice, 3.2. o 20. h: MOHICANS Topoľčany – ICE 
BOYS Prievidza. 

II. LIGA
	 VÝSLEDKY: BAŤOVKA Partizánske – SCOR-
PIONS Topoľčany 10:6 (2:1, 3:2, 5:3), góly: 2., 23., 
36. a 45. M. Telek, 13. R. Blaniar, 21., 29., 33. a 39. 
I. Košík, 38. M. Vaštík – 1. M. Bednárik, 22. a 37. M. 
Janoško, 28. A. Jančovič, 37. a 40. P. Paluš, brankári: 
M. Oršula – J. Hudák. Dolné Vestenice – RAPTORS 
Partizánske  0:5 kont. (pre neoprávnený štart 
hráča). V riadnom hracom čase skončilo stretnutie 
víťazstvom Dolných Vesteníc v pomere 10:1.

TABUĽKA
1. SCORPIONS Topoľčany 18   10  2  6    97:79     32
2. Dolné Vestenice  19   10  1   8   86:73     31
3. BAŤOVKA Partizánske 17    9  1   7    94:96    28
4. RAPTORS Partizánske  17 7 1  9 69:84  22
5. ECS Partizánske   16  6 3 7 62:52 21
6. LOKOMOTÍV Partizánske 15 4 2 9  80:98 
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� PROGRAM – 1.2. o 20.30 h: SCORPIONS 
Topoľčany – ECS Partizánske, 2.2. o 18.30 h: 
Dolné Vestenice – RAPTORS Partizánske, 3.2. o 
18.30 h: BAŤOVKA Partizánske – LOKOMOTÍV 
Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
	 VÝSLEDKY: Žabokreky n/N. B – RUPAS 
Prievidza 2:5 (0:2, 0:1, 2:2), góly: 36. J. Pilát, 43. 
Š. Žák – 2. J. Šimko, 4. M. Dadík, 19. R. Pasovský, 33. 
A. Gazda, 40. T. Pasovský, brankári: M. Oršula – P. 
Brna. Nadlice – TPS Topoľčany 1:4 (0:0, 0:3, 1:1), 
góly: 44. R. Žaťko – 18. a 27. V. Pálenik, 28. J. Goga, 
39. M. Chovanec, brankári: M. Oršula – E. Hajnal. 
WARRIORS Topoľčany – TOHC Topoľčany 2:3 
(1:2, 0:1, 1:0), góly: 14. R. Oravec, 45. J. Zifčiak – 
13. D. Vlnka, 15. a 25. M. Blaho, brankári: J. Hudák 
– J. Gieci. Zlatníky – Dolné Vestenice B 2:2 (1:0, 
1:0, 0:2), góly: 14. T. Adamka, 20. B. Kočica – 32. 
Miroslav Novotný, 41. J. Ďurica, brankári: Š. Bratko 
– E. Neumann. WARRIORS Topoľčany – Zlatníky 
11:5 (4:2, 2:2, 5:1), góly: 5., 6., 38. a 45. P. Paluš, 8., 
25., 38. a 42. P. Bilik, 9. D. Gabaj, 21. J. Žifčiak, 32. V. 
Tarina – 9. D. Mišík, 13. a 27. J. Minár, 19. M. Orság, 
42. M. Gešnábel, brankári: J. Hudák – Š. Bratko. 

TABUĽKA – ZÁPAD 
1. Žabokreky n/N. B    16  11  2   3     92:51     35
2. Nitrianske Sučany   16   11  1   4    62:42      34
3. WARRIORS Topoľčany   16     8  2   6    72:74     26
4. Bystričany  16     8  1   7  80:58     25 
5. TOHC Topoľčany 15     6  2   7    54:52     20
6. Zlatníky     16     0  2  14   37:118     2

 TABUĽKA – VÝCHOD
1. RUPAS Prievidza   15  12  2   1     77:22     38 
2. Dolné Vestenice B      16    8  4   4     57:49     28
3. TPS Topoľčany 16    8  1   7     60:63     25
4. HOKO Horná Nitra   16    6  2   8     71:61     20
5. Nadlice  16    5  0  11    38:65     15
6. SHARKS Topoľčany   16    1  3  12   57:99       6

� PROGRAM PLAY OFF – 2.2. o 12.30 h: RUPAS Prievidza – 
Bystričany, o 14. h: Žabokreky n/N. B – HOKO Horná Nitra, o 15.30 
h: Dolné Vestenice B – WARRIORS Topoľčany, o 17. h: Nitrianske 
Sučany – TPS Topoľčany, 3.2. o 15.30 h: Bystričany – RUPAS 
Prievidza, o 17. h: HOKO Horná Nitra – Žabokreky n/N. B..   mp

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

	 11. KOLO: HK 96 Senica – Iskra Partizánske 
2:0 (1:0, 1:0, 0:0), góly: 14. a 33. O. Šišolák, IS-
KRA: M. Beňadik – T. Cigánik, J. D. Vaňo, M. Ma-
chovič, B. Gašparovič – R. Demovič, A. Sapár, M. 
D. Domin, F. Tupý, T. Ladický, I. Beniak, M. Po-
rázik, D. Mikula, Patrik Uhrovčík, A. Hudeček, 
tréner: P. Lichanec. HK Levice – HK Trnava 5:8 
(2:3, 3:4, 0:1). ŠHK 37 Piešťany – ŠHK HOBA 
Bratislava 7:2 (1:1, 3:1, 3:0).

TABUĽKA 

 7. ŠHK 37 Piešťany            10  8  2  0   45:22    18 

 8. HK Trnava                       11  7  1  3   65:38    15

 9. HK 96 Senica                  11  6  0  5   42:36    12

10. Iskra Partizánske          10  4  1  5   26:28     9

11. ŠHK HOBA Bratislava    11  3  0  8    37:60     6

12. HK Levice                       11  2  0  9   32:63     4 

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

	 11. KOLO: HK 96 Senica – Iskra Partizánske 

2:7 (0:2, 1:3, 1:2), góly: 31. Pavelka, 60. Jakáb 

– 3. Hvizdoš (Smatana), 5. Bezák (Bečka, M. 

Martiška), 32. Jandák (Ďurák, Vlková), 35. a 43. 

Hvizdoš, 37. Kozinka (Bečka, Bezák), 41. Bezák 

(Šiška), ISKRA: P. Chrenko – J. Šiška, P. Kubáň, P. 

Cagáňová, M. Bečka, J. Martiška, A. Ďurák, M. 

Martiška, E. Švec – N. Kozinka, J. Smatana, A. 

Bezák, A. Hvizdoš, P. Vlková, I. Sapár, A. Jandák, 

tréner: P. Lichanec. HK Levice – HK Trnava 6:6 

(1:3, 3:2, 2:1). ŠHK 37 Piešťany – ŠHK HOBA 

Bratislava 10:0 (3:0, 2:0, 5:0).

TABUĽKA 

 7. ŠHK 37 Piešťany           10  10  0   0    66:24   20 

 8. Iskra Partizánske          10   8  1   1    75:30   17

 9. HK Trnava                      11    4  1   6    61:56    9

10. HK Levice                      11    3  3   5    68:76    9

11. HK 96 Senica                 11    3  1   7    43:68    7

12. ŠHK HOBA Bratislava    11   1   0  10   32:91    2

mp

HOKEJOVÁ 
MLÁDEŽ

V Partizánskom medzinárodný hokejový turnaj
Zimný štadión v Partizánskom bude v dňoch 30. januára až 1. februára dejiskom 2. ročníka medzinárodného 
hokejového turnaja International Cup v žiackej vekovej kategórii U11. Usporiadatelia aj tento raz ponúkajú 
konfrontáciu družstiev zo štyroch hokejových krajín. Okrem domáceho usporiadateľa HK Iskra Partizánske 
sa na turnaji predstavia aj popredné slovenské tímy Dukla Trenčín a HKM Zvolen. Kvalitne obsadené 
podujatie tvorí aj český zástupca Opava a veľkým lákadlom určite budú aj predstaviteľ ruskej hokejovej 
školy v zastúpení SKA Petrohrad a taktiež bieloruské kluby Šachťor Soligorsk a Dinamo Minsk. Pôvodne sa 
mal na turnaji predstaviť aj Poprad, kvôli chorobe hráčov sa však ospravedlnil, na čo organizátori zareagovali 
zmenou hracieho systému turnaja. Kolotoč stretnutí, v ktorom sa každé družstvo stretne s každým dvakrát, 
otvorí v stredu 30. januára o 7.30 h duel Iskry Partizánske s bieloruským Soligorskom.

�  Program turnaja – streda 30.1. o 7.30 h Partizánske – Soligorsk, o 9. h Zvolen – Petrohrad, o 10.30 
h Minsk – Trenčín, o 12. h Opava – Soligorsk, o 13.30 h Partizánske – Zvolen, o 15. h Petrohrad – Minsk, 
o 16.30 h Trenčín – Opava, štvrtok 31.1. o 7.30 h Trenčín – Zvolen, o 9. h Minsk – Partizánske, o 15. h 
Petrohrad – Soligorsk, o 16.30 h Zvolen – Minsk, piatok 1.2. o 7.30 h Petrohrad - Partizánske, o 9. h 
Soligorsk – Minsk, o 10.30 h Opava – Zvolen, o 12. h Trenčín - Petrohrad, o 13.30 h Zvolen – Soligorsk, o 
15. h Partizánske – Trenčín, o 16.30 h Minsk – Opava, o 17.45 h ukončenie turnaja a odovzdanie cien.     
  mp

V 21. kole vykorčuľovali hokejisti Iskry Par-
tizánske v oklieštenej zostave na dubnický 
ľad, kde si u tabuľkového suseda vydolo-
vali 3 body. Dubničania si dvakrát vypra-
covali dvojgólové vedenie, no Iskra ho 
zakaždým zmazala aj vďaka hetriku Igo-
ra Kaikla. Víťazný gól na 4:5 vsietil necelé 
tri minúty pred koncom stretnutia Patrik 
Bosák. Iskra sa tak vrátila do hry o druhú 
priečku, na ktorú stráca jediný bod. Zostá-
vajúce výsledky 21. kola: MIKRON Nové 
Zámky – DYNAMAX Nitra 5:6 (1:2, 3:2, 
1:2). HK Levice – HK Brezno 5:2 (3:0, 0:1, 
2:1). HAMIKOVO Hamuliakovo – voľno.   

TABUĽKA

1. DYNAMAX Nitra              18  14  2  0   2     94:60    46

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

3. MHK Dubnica n/V.           19  10  1  0   8     78:74     32

4. Iskra Partizánske           19   9  2  0    8    110:93     31

5. HK Levice                        19   6  0  4    9      80:96     22

6. HK Brezno                       19   5  0  4  10      78:97     19

7. MIKRON Nové Zámky     19   4  2  0  13      69:119   16

� PROGRAM 22. KOLA – 2.2. o 17. h: HK Levice 

– Iskra Partizánske, MHK Dubnica n/V. – HAMI-

KOVO Hamuliakovo, o 20. h: DYNAMAX Nitra – HK 

Brezno, MIKRON Nové Zámky – voľno.   

DUBNICA N/V. – ISKRA PARTIZÁNSKE 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)
Bežala 69. sekunda, keď Bezecný presne namieril od modrej čiary a Dubničanom vyleteli ruky nad hlavy. 
O štyri minúty si sadol na lavicu hanby za podrazenie domáci Pakši, no boli to aktívnejší Dubničania, ktorí 
prepisovali skóre, keď Trokan zvýšil na 2:0. Na začiatku 11. min sa dočkali aj hostia a Kaikl z ľavého kruhu 
poslal puk ponad Gurišovu lapačku. Ubehlo presne 150 sekúnd a po spolupráci prvej lajny Iskry opäť Kaikl 
zasúval puk do odkrytej domácej svätyne. V 35. min sa presadil od modrej čiary znovu Bezecný, ktorého 
tečovaná strela skončila za Polereckého chrbátom. V 49. min nakorčuľoval medzi kruhy Ďurina, príklepom 
upratal puk do vinkľa a Dubničania boli vpredu znovu o dva góly. Ani táto situácia hostí nezlomila. O 31 
sekúnd odpovedal, kto iný, než Kaikl, ktorý z ľavého kruhu našiel medzierku medzi Gurišovými betónmi. 
Hostia zvýšili obrátky a v 55. min Majerčík pohotovým tečom Zeleného strely vyrovnal. Dokonalý obrat 
dokonal na začiatku 58. min počas hry v početnej výhode Bosák, ktorý v páde poslal do siete Gurišom vy-
razený strelecký pozdrav od Malinku.
� GÓLY: 2. Bezecný (Ďurina), 6. Trokan (Lezo), 35. Bezecný (Trokan), 49. Ďurina (Radulay) – 11. Kai-
kl (Malinka), 13. Kaikl (Goga, Zelený), 50. Kaikl (Zelený), 55. Majerčík (Zelený), 58. Bosák (Malin-
ka, Goga). ��VYLÚČENÍ: 12:10 na 2 min, Bezecný na 10 min.. � PRESILOVKY: 1:1. OSLABENIA: 1:0. 
STRELY NA BRÁNKU: 37:43 (14:8, 10:14, 13:21). � ROZHODOVALI: Krist – Tvrdoň a Otto – 105 divá-
kov. � MHK: Guriš – Satina, Paliatka, Bezecný, Doskočil, Pejko – Hanták, Pakši, Ďurina – Radulay, 
Lezo, Trokan – Havier, Schmidbauer, Pánis, tréner: J. Bezák. � ISKRA: J. Polerecký – B. Zelený, L. 
Cigánik, I. Malinka, M. Krchňavý – M. Goga, I. Kaikl, P. Bosák – J. Švenda, D. Košecký, T. Majerčík – Š. 
Peniaška, M. Nechala, V. Gális, tréner: M. Adamik.        mp

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A


