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VÍŤAZI 
A PORAZENÍ

Baby boom? 
Pôrodníci sa zapotili
Vlani sa v pôrodnici Nemocnice v Partizán-
skom narodilo 553 detí. Toto číslo je za minulý 
rok najvyššie v rámci okresných miest Topoľ-
čany, Bánovce a Partizánske.
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Kšeftovanie s liekmi 
pocítili aj v Partizánskom!
Rezort zdravotníctva sa zmieta v ťažkých 
krízach. Poslednou z nich bol nedostatok kľú-
čových liekov v lekárňach. Zisťovali sme, aký 
je stav v meste Partizánske.
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Nadarmo sa nehovorí, 
že môžeš prehrať, no 

nesmieš sa vzdať! Toh-
toročné Majstrovstvá Európy 

v krasokorčuľovaní sprevádzali v Ostrave 
mrazivé výkony. Prestížna súťaž ponúkla 
nielen zostavy skokov, arabesky a piruety. 
Aj keď nie ste fanúšikom športu, stačila 
aspoň chvíľa sledovania a životný zážitok 
ste mali ako na dlani. Na ľadovej ploche 
sa odohrávali súboje so súpermi, najmä 
však súboj pretekára so sebou samým. Pri 
pohľade na opakované pády Francúzky 
černošského pôvodu komentátor neodolal 
a zhodnotil: „Psychika išla úplne dole.“ Ani 
ostrieľanému majstrovi Fernándezovi nešli 
korčule nahladko. „Pád ho evidentne zaskočil 
a zdá sa, akoby to so svojou istotou Boha už 
prehnal,“ komentovali znalci. Nakoniec sa 
Španiel svojím piatym víťazstvom vyrov-
nal výkonu nášho Ondreja Nepelu a súperi 
museli skloniť hlavu. Sila ich krasokorču-
liarskej zostavy, aj keď bez väčších chýb, 
mala nižšie bodové ohodnotenie a na zlato 
či striebro musia ešte dorásť. Dlhá a tvrdá 
príprava, odriekanie, pár minút jazdy pred 
porotou a bolo po všetkom. Nepripomína 
vám to niečo z vášho života alebo dokonca 
život sám? Chvíle krásnej a bezchybnej 
ladnej jazdy, podobne ako na ľadovej ploche 
občas zabrzdia nevydarené skoky a pády. Či 
už treba zvládnuť beh cez prekážky, hod do 
bránky alebo preplávanie do cieľa, môžeme 
povedať, že šport rozhodne stojí za povšim-
nutie. Prináša nielen výsledky jednotlivcov 
či tímov, ale najmä povzbudenie, potešenie 
a motiváciu pre nás ostatných. Šport a jeho 
reprezentanti môžu byť ako ma-
jáky, ktoré nám príkladom 
svietia na cestu. A ktorý 
je ten váš?

Čakajú nás krízové opatrenia?
Po Zuzane Zvolenskej je minister Tomáš Drucker druhým Ministrom zdravotníctva SR, ktorý nemá medicínske 
vzdelanie. Do funkcie krízového manažéra bol dosadený s víziou vzkriesiť kolabujúce zdravotníctvo. Najnovším 
krokom optimalizácie systému je rušenie LSPP (Lekárskej služby prvej pomoci).

Vzhľadom na avizované reformné plány z dielne 
ministerstva zdravotníctva rokovali na pôde ma-
gistrátu v Partizánskom lekári regiónu Partizánske, 
zástupcovia TSK, zdravotných poisťovní a inici-
átor stretnutia, primátor Jozef Božik (na foto). 
Kľúčovými témami boli dlhé čakacie doby 
v určitých špecializovaných ambulanciách 
v regióne (napr. neurológie a reumatoló-
gie), ako aj spomínané rušenie LSPP vo 
vybraných mestách. Dlhodobými nedostatkami 
v zdravotníctve sú nevhodná legislatíva, nedostatok 
financií, systém netransparentného hospodárenia, 
odliv odborných lekárov smerom do zahraničia, 
ale tiež nesprávny výklad práva na zdravotnú 
starostlivosť zo strany pacientov. Jednoducho 
definovaný problém však nemá až tak ľahko defino-
vateľné riešenie, ktoré závisí, pochopiteľne, najmä 

od rozhodnutia v najvyšších kruhoch, nie od vôle 
magistrátu. Napriek tomu sa primátor na úvodnom 
zasadnutí oboznámil s problematikou poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti v regióne, aby mohol 
na ministerstve zdravotníctva tlmočiť konkrétne 
potreby a požiadavky v rámci stretnutia, ktoré bude 
začiatkom februára 2017. Aktuálne prebiehajú na 
ministerstve viaceré odborné diskusie, ktorých 
výsledkom má byť aj stanovenie tzv. pevnej siete 
ambulantnej pohotovostnej služby. Z viac ako 
deväťdesiatich LSPP na Slovensku ostane v sieti 
približne 50 z nich. Partizánske by v nej zotrvať 
pravdepodobne malo, ale len ak hovoríme o lekár-
skej službe prvej pomoci pre dospelých. LSPP pre 
deti a dorast v meste je ešte nevyriešenou otázkou. 
Situáciu v zdravotníctve a jej dopad na región 
budeme mapovať. Text a foto: dl

Pohotovosť a urgent 
nie je to isté! 
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI 
(LSPP) je nepretržitá zdravotná starostlivosť, 
ktorú poskytujú ambulancie pacientom v prípa-
de, že sa im náhle zhoršil zdravotný stav, 
ale nie sú v priamom ohrození života. Ide 
napríklad o zvýšenie teploty, závraty či malé 
rany. Službu zabezpečujú všeobecní lekári po 
ordinačných hodinách do 7. hodiny, ten istý 
model funguje pri detských lekároch a zubá-
roch. Platí, že jedná pohotovostná ambulancia 
všeobecného lekára je na stotisíc ľudí, jedna 
pediatria na 50-tisíc detí a zubná pohotovosť na 
400-tisíc obyvateľov. Na Slovensku je v sú-
časnosti 96 pohotovostných ambulancií pre 
dospelých, zákon aktuálne stanovuje minimál-
ny počet 48. 

ÚSTAVNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA 
(urgentný alebo centrálny príjem) sa nachá-
dza v nemocniciach a je určená pre pacientov 
v ohrození zdravia, napríklad pri vážnych úra-
zoch, zlomeninách, krvácaní, ťažkostiach s dý-
chaním, neznesiteľných bolestiach, pri podozre-
ní na infarkt. Cieľom takýchto pohotovostí 
nie je určiť definitívnu diagnózu, ale 
vylúčiť život ohrozujúci stav, stabilizovať 
pacienta. Na centrálnom príjme sa tiež ošet-
rujú pacienti, ktorých privezie záchranka, alebo 
ich sem pošle lekár z LSPP. Na pohotovosti 
slúžia lekári, ktorí v danej nemocnici pracujú. 
Ide väčšinou o traumatológov, internistov či 
chirurgov. 

KTO SI ZÍSKA VAŠU PRIAZEŇ?
Šestnásty ročník čitateľskej ankety Športovec Partizánskeho za rok 2016 vstupuje do hlasovacej fázy. 
Nepremrhajte príležitosť poslať hlas svojmu favoritovi. Prvý anketový lístok nájdete na 10. strane.
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Kšeftovanie s liekmi 
pocítili aj v Partizánskom!
Rezort zdravotníctva sa zmieta v ťažkých krízach. Poslednou z nich bol ne-
dostatok kľúčových liekov v lekárňach. Problémom bola redistribúcia, teda 
predaj liekov do zahraničia. Daná okolnosť vyústila do novely zákona účinnej  
od nového roka, ktorá takýto odpredaj zakazuje. Začali sme zisťovať, aký je 
stav v meste Partizánske, ale... Odpovedala nám zatiaľ len jediná osoba.  
Majiteľka lekárne Orchidea – magistra Alžbeta Kasalová (na foto). 

Aký je aktuálny stav? Minister hovoril, že 
situácia sa mala zlepšiť od prvého dňa 
účinnosti novely zákona. 
Dá sa povedať, že sa to začalo zlepšovať, ale 
nebolo tomu tak, ako sa avizovalo, lebo sklady 
boli vyprázdnené.

Prečo a ako k nedostatku liekov 
vôbec došlo?
Celý minulý rok bol mierne nedostatkový. Ale od 
začiatku júla to začalo byť kritické. Zažívali sme 
zúfalé situácie, keď boli pacienti po mozgovej 
príhode, po operácii, tehotné ženy, ktoré akútne 
potrebovali určitú silu daného lieku, a nebolo 
možné práve túto silu objednať. V lete sa udialo 
to, že výrobcovia 
sa akoby snažili 
zabrániť redis-
tribúcii malým 
firmám, ktoré si 
pozakladali nie-
ktorí špekulanti 
len na to, aby 
mohli vyvážať 
a zarábať na liekoch. Tieto výrobné firmy spravili 
výberové konanie a určili si 3-4 distribučné fir-
my, ktoré môžu lieky do lekární dodávať. Lenže 
situácia sa ešte zhoršila, lebo každá z týchto 
veľkých distribučných firiem má svoju sieť 
lekární. Takže lieky prioritne dodávali do svojich 
sietí. My, nezávislí lekárnici, ktorí nepatríme pod 
žiadnu sieť, pod žiadnu distribučnú firmu a maji-
teľom sme len my sami, sme sa k daným liekom 
nevedeli dostať. A preto nezávislé lekárne začali 
pacienti s takýmito receptami obchádzať. Mali 
totiž skúsenosť, že u nás potrebné lieky nedostali. 
Skutočne sme mali pocit, že ide aj o systémovú 
likvidáciu nezávislého lekárnictva na Slovensku.

A ako ste to riešili?
Najskôr obvolávaním distribučných firiem, kde 
nám povedali, že máme elektronicky poslať kon-
krétny recept, samozrejme, s prekrytými údajmi 
pacienta, aby videli, že naozaj nie sme tí, ktorí 
chcú kšeftovať s liekmi, ale sú pre konkrétneho 
pacienta.  

Musela to byť veľká administratívna 
záťaž.
Určite, no nepomohlo ani to. Čo sa týka naprí-
klad Fraxiparinov, liekov na riedenie krvi, stále 
sa to zhoršovalo. Posielali sme ďalšie žiadosti na 
ministerstvo zdravotníctva, komunikovali sme 
priamo so zástupcami výrobných firiem, aby 

videli, že situácia je 
zúfalá. V médiách 
totiž kolovali infor-
mácie, že distribuč-
né firmy lieky majú! 
Prebehli kontroly, či 
už zo strany Úradu 
pre dohľad nad 
zdravotnou starost-

livosťou alebo z ministerstva zdravotníctva, ktoré 
to potvrdili. Ale konkrétne to, ktorá distribučná 
firma lieky má, koľko kusov a ktorej lekárni ich 
dodáva, sa nikdy nepovedalo.

Rozumiem.
Pripomínam, že my sme nikdy nemali faktúry po 
splatnosti! Vždy sme dodržali lehotu splatnos-
ti a so všetkými dodávateľmi máme korektné 
vzťahy. Takže dôvodom nedodania liečiv nebolo 
neplatenie faktúr. Po urgovaniach sme asi v po-
lovici septembra raz dostali väčšiu zásielku, ktorá 
sa v priebehu dvoch-troch dní minula, a potom 
sme raz za čas dostali dve-tri krabičky. Znova 

sme sa borili so situáciou a snažili sme sa hľadať 
náhrady liekov, tzv. generiká (pozn. red.: lieky 
obsahujúce rovnakú účinnú látku ako originálny 
farmaceutický prípravok). Alebo sme konzulto-
vali s lekármi možnú náhradu za liek s podobnou 
účinnou látkou, ale s rovnakým účinkom. Lenže 
mnohí pacienti reagovali na tieto náhrady od-
mietavo alebo alergicky.

Akých liekov sa to ešte týkalo?
Boli to aj lieky na kardiovaskulárne, neurologic-
ké, onkologické ochorenia, ale išlo aj o inzulín! 

A teda aj lieky pre pacientov z Partizán-
skeho smerovali do zahraničia, lebo tam 
za ne dostali viac ako u nás...
Už len v Česku sú minimálne o 20 % drahšie ako 
u nás. V Rakúsku to robí 30-40 %, v Nemecku, 
Veľkej Británii, Holandsku aj raz toľko. Takže sa 
to oplatilo.

Pomohlo by teda zdraženie liekov?
Je to dvojsečná zbraň. Všade sa v štatistikách 
ukazuje, koľko veľa peňazí ide do liečiv, do 
zdravotníctva, ale cena liekov v lekárni sa stále 
znižuje. Lekárne idú stále s obratom dolu, nielen 
preto, že ich je čoraz viacej, ale je to aj cenami 
liekov. Tie, ktoré kedysi stáli 100 eur, sú nahrá-
dzané generikami, ktoré stoja 5 eur. A v prvom 
rade každý tlačí na to, aby sa predpisovali tie naj-
lacnejšie, a tým sa šetrí. Ale nikto nepoukázal na 
to, koľko a akých zbytočných liekov sa predpisuje 
pacientom, napríklad veľké balenia bez odskúša-
nia si vedľajších účinkov. Lekárne majú pritom 
nízke marže, približne 8-10 %. Na to, aby mali 
zisk, musia „otočiť“ veľa peňazí. Preto sa niektorí 
snažili vypomôcť si redistribúciou. 

V praxi sa ale ľuďom zdá, že za lieky 
platia a doplácajú viac.  
Kedysi bol pomer doplácania pacienta voči 
poisťovni zhruba 20 % ku 80 %. Teraz pacienti 
platia za lieky viac ako 40 %! Ľuďom sa naozaj 
zdá, že stále platia viac, ale nie tým, že lieky ako 
také sú drahšie, ale pretože sú drahšie pre nich 
a lacnejšie pre poisťovne. Ja sa pýtam, kde sú tie 
ušetrené peniaze?

Ako je vôbec možné, že redistribúcia 
bola legálna?
Je to voľný obchod. Sloboda pohybu tovarov 
v rámci EÚ. Už boli tendencie stopnúť ho, 
ale únia sa voči tomu ohradila, že Slovensko 
bráni voľnému pohybu tovarov. 

Prečo niektorí majitelia lekární o tom 
nechceli hovoriť?
Máme lekárne, ktoré sa zaoberali aj redistribú-
ciou, takže sa k tomu vyjadrovať nebudú a tiež 
sieťové lekárne, a tie netrpeli takým nedo-
statkom. Vyštudovaní lekárnici si však želajú 
uzákoniť zákaz otvárať lekárne ne-lekárnikom. 
Dnes môže byť majiteľom hocikto, kto na to do-

stane povolenie – ekonóm, právnik, lekár, alebo 
aj človek bez akéhokoľvek vzdelania, prípadne 
„biely kôň“. Stačí, že má dosť peňazí... Musí mať 
len zamestnaného vyštudovaného farmaceuta 
s atestáciou alebo minimálne 5-ročnou praxou. 
Ten však robí len to, čo mu majiteľ dovolí. Ide 
o to, že ľudia, ktorí vlastnia lekáreň a primárne 
tam nefungujú, alebo nie sú farmaceuti, do prob-
lematiky nevidia. Ide im len o peniaze. 

Môžeme teda povedať, že ide o farma-
ceutickú loby?
Jednoznačne. Trvá to už dlhé roky, lebo vo vláde, 
v parlamente máme aj takých ľudí, ktorí majú 
jednoducho zdravotníctvo pod palcom, majú 
zriadené firmy, ktoré sa zaoberajú či už dovozom 
liekov, redistribúciou, alebo majú svoje lekárne, 
svoje hospice, nemocnice, poisťovne... Nerátame 
teda s tým, že by sa situácia rapídne zlepšovala.

Nakoniec ale nový minister urobil po-
trebný krok.
Zdá sa, že je ochotný počúvať aj hlas nás, lekár-
nikov. Minister musí byť schopný manažér, lebo 
úniky sú práve pri kšeftovaní. Len nedávno sa 
jeden obchodný zástupca vyjadril, že by sa zákaz 
redistribúcie dal obísť, že sa špekulantom oplatí 
zaplatiť aj nejakú tú pokutu... Čiže, je na kontrol-
ných orgánoch, aby to odsledovali. Neverím, že 
v dnešnej dobe počítačov a internetu nie je mož-
né zistiť, koľko krabičiek s liekmi sa na Slovensko 
doviezlo, koľko sa vydalo pacientovi a preplácali 
ich poisťovne, a koľko krabičiek „niekde zmizlo“. 
Každý recept má predsa svojho majiteľa, rodné 
číslo a kód lekára, ktorý ho predpísal. Takže, 
dá sa zistiť všetko presne na kusy. Len sa treba 
pýtať.
 Za rozhovor poďakovala Dana Legeňová.
 Foto: dl
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Chrípka zatvára školy
Chrípková sezóna je v plnom prúde a jej vyčíňanie sa odrazilo aj 
na zdravotnom stave školákov v meste Partizánske. 
Základná škola Radovana Kaufmana mala svoje brány 
zatvorené minulý týždeň, od 23. do 27. januára. V deň vyhlá-
senia chrípkových prázdnin trpelo chrípkou 111 detí, 
čo je 27,5 %-ná chorobnosť. Hoci v pondelok 30. januára 
žiaci opäť zasadli do školských lavíc, vedenie školy bude situáciu 
naďalej monitorovať a hlásiť príslušným úradom. Špeciálna 
základná škola v Partizánskom vyhlásila chrípkové prázdniny 
ako druhá v poradí. V čase nahlásenia vysokej chorobnos-
ti trpelo chrípkou už 36 % školákov a tento počet naďalej 
stúpal. Škola je zatvorená od 27. januára a žiaci budú vo vyučo-

vaní pokračovať až po jarných prázdninách, teda 6. februára. 
Epidemiologický výskyt chrípky bol v rámci okresu zaznamena-
ný aj v Základnej škole Ostratice, ktorá bola zatvorená do 
piatku, 27. januára. V tento deň boli vyhlásené chrípkové prázd-
niny v Základnej škole Bošany, ktorá svoje brány otvorí až 
po jarných prázdninách, 6. februára. 
Ako nám povedal lekár z oddelenia epidemiológie RÚVZ 
v Prievidzi Marián Jakubis, chorobnosť v okrese Partizán-
ske v období od 23. do 27. januára stúpla v porovnaní 
s predošlým týždňom o 34 %, najvyššia je vo vekovej 
kategórii do 19 rokov. Protiepidemické opatrenia naďalej platia 
aj pre nemocnicu v Partizánskom, vrátane zákazu návštev. (vs)

„Len nedávno sa jeden obchodný zástupca 
vyjadril, že by sa zákaz redistribúcie dal 
obísť, že sa špekulantom oplatí zaplatiť aj 
nejakú tú pokutu... Čiže, je na kontrolných 
orgánoch, aby to odsledovali.“

Fraxiparine, liek na predchádzanie tvorby 
krvných zrazenín a na ich liečbu, bol jedným 
z najnedostatkovejších
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

JAZDA BEZ OPRÁVNENIA
Dopravní policajti z Partizánskeho vzniesli 

obvinenie pre prečin marenia úradného 
rozhodnutia voči 30-ročnému Marekovi. Muž 

18. januára šoféroval osobné auto v obci Malé Kršteňany, kde ho 
zastavila policajná hliadka. Pri kontrole sa zistilo, že mu bola na 
60 mesiacov zakázaná činnosť vedenia motorového vozidla. V prí-
pade dokázania viny hrozí mladému mužovi trest odňatia slobody 
až na dva roky.  KR PZ Trenčín

Hasiči v akcii 
Päť výjazdov v priebehu šiestich dní je bilancia činnosti hasičov 
HaZZ v Partizánskom. Začína sa 18. januárom, kedy sa mužov 
v modrom dožadovali na Šípku, aby pomohli psíkovi, ktorý pri 
venčení spadol do hlbokej kanalizačnej šachty. Zvieratko, ktoré 
našťastie vyviazlo bez zranenia, hasiči vytiahli a dali majiteľke. 
Vyletujúce iskry z komína domu na Kolačne nadránom 22. januára 
neboli pre hasičov dobrým znamením. Našťastie, prišli na miesto 
včas a zabránili tomu, aby sa sadze vznietili a komín zahorel plným 
plameňom. O pár hodín neskôr boli privolaní k požiaru neobýva-
ného domu v Chynoranoch. Po príchode na miesto zistili, že požiar 
zasiahol najmä jednu miestnosť, v ktorej horelo vnútorné vybave-
nie. Postihnutý dom bol stavebne spojený s ďalším objektom, ten 
však požiarom ani splodinami zasiahnutý nebol a vznikli tak len 
minimálne škody. Po likvidácii požiaru boli postihnuté priestory 
odvetrané a miesto odovzdané príslušníkom polície, príčina vzniku 
požiaru sa vyšetruje. V utorok 24. januára krátko pred 12. hodinou 
zasahovali hasiči pri dopravnej nehode v Čereňanoch, pri ktorej 
osobné vozidlo narazilo do betónového stĺpa a zranili sa pri tom 
dve osoby. V ten istý deň vyrážali do terénu aj večer k dopravnej 
nehode, ktorá sa stala na križovatke pred Oslanmi. Hasiči pomáha-
li osobám zakliesneným vo vozidle, poskytli im predlekársku prvú 
pomoc a auto zabezpečili proti vzniku požiaru.  (red) 

V polovici decembra 2016 v médiách zarezonovala téma znečisťovania vôd spoločnosťou 
Fortischem Nováky. Hnutie Greenpeace poukázalo na nadlimitné hodnoty škodlivín, akými sú 
vinylchlorid a benzén. Po vzájomnej prestrelke o kompetenciách kontrolných orgánov sa podľa 
najnovšej správy zeleného hnutia zo stredy 25. januára dospelo k dohode.   

Neohlásené kontroly
Organizácii Greenpeace Slovensko podľa 
správy prekážalo, že kontroly zo strany 
štátnych orgánov bývajú dopredu ohlásené 
a jednotlivé prevádzky robia odbery vzoriek 
často sami. Minister však upozornil na fakt, 
že odbery prebiehajú v akreditovaných 
laboratóriách a to aj vtedy, keď sú za ne 
zodpovedné jednotlivé prevádzky. Prisľúbil 
ale nárast mimoriadnych a neohlásených 
kontrol. Zmeny podľa neho v blízkom čase 
čakajú aj fungovanie Slovenskej inšpek-
cie životného prostredia. Sankcie pre 
fabriky za nedodržanie povolených 
limitov na vypúšťanie nebezpečných 
chemikálií by sa už čoskoro mali 
zmeniť tiež. Rezort ich plánuje navý-
šiť tak, aby sa prevádzkam neopla- 
tilo znečisťovať životné prostredie, 
uvádza správa zelených. Výška nových 
sankcií by mala byť známa v apríli alebo 
máji tohto roku. Skôr, a to koncom feb-
ruára, by sme mali vedieť aj výsledky mi-
nisterskej kontroly v nováckych závodoch. 

Spoločnosť bude musieť do konca roka 
zároveň investovať do nových technológií. 
Európska právna úprava od nej žiada, aby 
do konca roka 2017 nahradila technológiu 
znečisťujúcej ortuťovej elektrolýzy alterna-
tívou, ktorá bude šetrnejšia k životnému 
prostrediu. Inak bude musieť výrobu, ktorá 
je s touto technológiou spojená, ukončiť, 
píše sa v správe Greenpeace. 

Zavádzali?
Ešte v decembri sme požiadali o stanovisko 
dotknutú spoločnosť, ktoré nám obratom 
zaslala hovorkyňa Energochemica Trading, 
a.s., Anna Vojteková: „Kontrolu zo strany 
oprávnených štátnych orgánov budeme 
akceptovať. Štát vykonáva kontrolu pod-
mienok uložených v platných povoleniach 
v spoločnosti Fortischem, a.s., pravidelne. 
V čase prevzatia spoločnosti Novácke 
chemické závody mala táto spoločnosť 
uložených 10 opatrení na ochranu vôd. 
Spoločnosť Fortischem, a.s. doteraz zrea-
lizovala alebo čiastočne zrealizovala osem 

opatrení v sume 1 158 793 eur.  Zvyšné 
opatrenia budú splnené v termínoch 
daných platnými právnymi predpismi na 
ochranu vôd, ktoré vyžadujú ich splnenie 
v roku 2021. Tieto opatrenia však nesúvi-
sia s vypúšťaním vyčistených odpadových 
vôd do rieky Nitry.“ 
Okrem uvedeného spoločnosť For-
tischem, a.s. už v decembri infor-
movala, že v súčasnosti investuje do 
novej modernej technológie bezor-
tuťovej elektrolýzy soli, čo prispeje 
k ďalšiemu zníženiu emisií. Taktiež 
upozornila na fakt, že porovnávanie 
obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom 
toku s limitnými hodnotami stanovenými 
pre pitné vody je nesprávne, technicky 
nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú 
verejnosť. Či boli obavy z nadlimitných 
hodnôt oprávnené alebo len výsledkom 
skreslených údajov, snáď, ukážu výsledky 
činnosti kontrolných orgánov, o ktoré sa 
budeme aj naďalej zaujímať.
 Text: dl, foto: net

Kauza Nováky

Čo priniesol rok 2016 obciam okresu Partizánske? 
Otázku, ako sa v minulom kalendárnom roku darilo 22 obciam okresu Partizánske, sme adresovali všetkým sta-
rostom. Svoje najväčšie úspechy nám tento týždeň priblížili starostovia Skačian a Žabokriek nad Nitrou. 

Juraj Kližan
starosta obce Skačany
„V roku 2016 sa nám podarilo kompletne 
zrekonštruovať všetky hygienické zariade-
nia v základnej škole a tak znovu prispieť 
k zveľadeniu tejto budovy, ktorá je dôležitá 
pre výchovu a vzdelávanie našich najmen-
ších. Pokračovali sme v rekonštrukciách 
obecných budov, zatiaľ formou výmeny 
okien a dverí v sále kultúrneho domu 

vďaka získaným prostriedkom z Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a z vlastných zdrojov zasa na budove požiarnej zbroj-
nice a obecného úradu. Zrealizovali sme ozvučenie domu smútku 
a vďaka sponzorskému príspevku aj ozvučenie futbalového 
štadióna. Začali sme vo vlastnej réžii s rekonštrukciou interié-
ru kabín na futbalovom ihrisku, ktorá by mala byť dokončená 
pred začiatkom sezóny. Vďaka výdatnej zime mala veľký úspech 
aj ľadová plocha v obci, za ktorú sa chcem poďakovať našim 
dobrovoľným hasičom. V roku 2016 sme pracovali na príprave 
ďalších projektov smerujúcich k rozvoju obce. Najhlavnejšie 
z nich, ktoré chcem v tomto roku realizovať, sú chodníky v obci, 
rekonštrukcia stropu v sále kultúrneho domu, vybudovanie 
vonkajšieho fitnes ihriska a druhá etapa rekonštrukcie školy – 
výmena okien a zateplenie telocvične.“

Otakár Sneženka
starosta obce Žabokreky nad 
Nitrou
„Rok 2016 bol pre obec Žabokreky nad 
Nitrou mimoriadne úspešný. V prvých 
mesiacoch roku sme dostavali šesťbyto-
vú jednotku zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a z finančnej dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. Prvého júna sa mohlo šesť rodín 

nasťahovať do nových dvojizbových bytov. Pred novým domom 
smútku sme osadili antikorový centrálny kríž v modernom po-
ňatí, ktorý ako symbol kresťanstva zdobí nový cintorín. Kríž aj 
s domom smútku sú patrične osvietené. Našu obec zdobia štyri 
nové autobusové zastávky, ktoré boli finančne hradené z roz-
počtu obce. Takisto sa z rozpočtu obce uhradilo aj osvetlenie 
dvoch priechodov pre chodcov na štátnej ceste I/64. Najväčším 
úspechom bola realizácia rekonštrukcie a zateplenia materskej 
školy vrátane rekonštrukcie ústredného kúrenia. Na túto akciu 
sme získali finančnú dotáciu z Environmentálneho fondu s 5 % 
kofinancovaním obce. Popri mnohých starostiach v dnešnej 
uponáhľanej dobe takýto výsledok poteší.“

 Veronika Sobolčíková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 
nadväzuje na úspešné národné projekty podporujúce 
vytváranie pracovných miest aj v roku 2017. Z nového 
operačného programu Ľudské zdroje funguje v praxi 
už šesť národných projektov. 

Vytváranie nových pracovných miest pomocou nástrojov ak-
tívnych opatrení trhu práce pomáha uplatniť sa na pracovnom 
trhu predovšetkým mladým ľuďom, dlhodobo nezamestna-
ným a uchádzačom o zamestnanie vo veku nad 50 rokov. Prax 
ukázala, že projekty na podporu zamestnania majú opodstat-
nenie a výrazne vplývajú na čoraz priaznivejší vývoj situácie na 
regionálnom trhu práce.
V roku 2016 sa zásluhou projektového riadenia zapojilo do 
pracovného procesu takmer päťsto nezamestnaných. Aj 
vďaka realizácii uvedených projektov miera evidova-
nej nezamestnanosti klesla v decembri 2016 v okrese 
Partizánske na hodnotu 6,54 % a v okrese Bánovce nad 
Bebravou na hodnotu 6,09 %.  
V porovnaní s januárom 2016 došlo v decembri 2016 k zníže-
niu evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Partizánske 
o 2,15 percentuálneho bodu a v okrese Bánovce nad Bebravou 
o 1,55 percent. V medziročnom porovnaní, kedy na konci roka 
2015 bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Partizán-
ske 9,40 % a v okrese Bánovce nad Bebravou 8,13 %, je v závere 
minulého roka vykázaný takmer dvaapolpercentný pokles 
priemernej regionálnej miery nezamestnanosti (PE -2,86 %; 
BN -2,04 %). 
Najvýraznejší úbytok v počte uchádzačov o zamestnanie je 
evidentný v kategórii ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce. Oproti 
januáru 2016 zaznamenal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
na konci minulého roka v oboch okresoch až o tretinu menej 
uchádzačov z radov dlhodobo nezamestnaných. Očakáva sa, že 
i v tomto roku pomôže úrad nezamestnaným spoluobčanom  
prostredníctvom národných projektov účinne sa uplatniť na 
trhu práce, a tým dôjde k zlepšeniu ich sociálno-ekonomickej 
situácie. Predbežne to naznačujú aj pozitívne štatistické výsled-
ky dosiahnuté v januári 2017, kedy sa v partizánskom okrese až 
tri štvrtiny z vyradených uchádzačov umiestnili na pracovnom 
trhu.

ÚPSVaR Partizánske informuje:

Nezamestnanosť 
naďalej klesá 

Pokorili celoslovenský priemer
Celoslovenské testovanie žiakov piateho 
ročníka s názvom T5-2016 neobišlo ani 
piatakov základných škôl v Partizánskom. 
Hoci sa konalo ešte v novembri minulého 
roka, výsledky boli zverejnené až pred 
pár dňami, a tak vám môžeme s hrdos-
ťou povedať, že do generácie mladých 
Partizánčanov vkladáme veľké nádeje. 
Piataci navštevujúci naše základné školy 
v drvivej väčšine prekonali celonárodný 
priemer, a to dokonca aj so začlenenými 
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Úspešnosť v teste 
zo slovenského jazyka a literatúry bola 

v rámci celého Slovenska priemerne 
63,10 %, v matematike to bolo o čosi 
menej, žiaci správne vyriešili v priemere 
62,30 % zadaných úloh. Určite vás však 

zaujíma, ako teda skončili naši žiaci. 
Tu je prehľad percentuálnej úspeš-
nosti jednotlivých základných škôl:
 (vs)

Matematika Slovenský jazyk a literatúra

ZŠ na Malinovského ulici 68,20 % 69,20 %

ZŠ na Veľkej okružnej 70,10 % 69,60 %

ZŠ Radovana Kaufmana 66,70 % 64,80 %

ZŠ Rudolfa Jašíka 55,90 % 66,70 %

ZŠ Veľké Bielice 74,00 % 68,10 %
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Veľký latino festival 
v Partizánskom!
V Partizánskom sa pripravuje akcia, aká tu ešte nebola! Dva 
koncerty svetových hviezd, atraktívne tanečné vystúpenia a ani-
mácie svetovej aj slovenskej špičky a dvaja latino DJ-i! Toto si 
rozhodne nechajte ujsť! Jedinečný festival latinskoamerickej 
hudby a tanca organizujú Tanečné štúdio Bailador v spolupráci 
s mestom Partizánske! Veľká párty odštartuje v sobotu 4. feb-
ruára o 21. hodine v Mestskej športovej hale. Vstupenky 
predávajú Mestská umelecká agentúra a sieť ticketportal.sk.

Dámy a páni, 
vitajte v plesovej sezóne 2017!
Opäť po roku je tu. V mesiacoch január a február, až do Popolcovej stredy, ktorá pripadne  
na 1. marca, si všetci milovníci plesov môžu užívať nablýskanú zábavu.

Tancovalo sa aj v Partizánskom
Tak ako v hlavnom meste nesmie chýbať 
Ples v opere, v Partizánskom býva súčasťou 
plesovej sezóny mestský ples. 
Po vydarenom minulom ročníku oň  
tentoraz prejavilo záujem 110 hostí 
a po vstupenkách sa doslova len tak 
„zaprášilo“. Dom kultúry sa ocitol vo víre 
tanca a dobrej nálady v piatok 20. januára. 
Hostí už pri vstupe vítal primátor Jozef Božik 
v sprievode Ľudovej hudby Ladislava Broďá-
niho. Rovnako mu prischla úloha oficiálneho 
otvorenia mestského plesu slávnostným 
úderom na gong. „Som presvedčený, 
že práve takýto ples, ako je tento 
mestský, podobne ako sú ďalšie plesy 
organizované v rámci mesta a regió-
nu, vytvárajú priestor, aby sa ľudia 
stretávali, zabavili, strávili príjemné 

chvíle, aby sa niekedy aj 
spoznali, keďže sú tu hostia 
a lístky na náš ples si kúpili 
ľudia aj z iných miest,“ za-
znelo od primátora, ktorého pote-
šila i návšteva delegácie z Českej 
republiky, z nového partnerského 
mesta Benešov. Všetkým prítom-
ným sa tiež prihovorila poslanky-
ňa NR SR Mária Janíková. 
Potom už parket vyzdobenej sály 
zaplnili hostia, ktorí si ako prvý 
tanec večera zatancovali valčík. 
Ladné pohyby a presné kroky 
v párových tancoch ukázali aj 
členovia Tanečnej školy Věry 
Nedeljakovej z Prievidze (na foto 
vľavo). „Návštevníci plesu mali 
možnosť vidieť naozaj skvelé tan-
ce, či už štandardné, ale aj rock 
and roll, ktorý, myslím si, že 

navodil takú atmosféru, že mnohých potom 
vtiahol do ďalšieho tanečného kola,“ prezra-
dil moderátor Lukáš Števík, ktorý sprevádzal 
hostí počas celého večera. 
Zábavu v sále rozprúdila hudobná sku-
pina Systém, ktorú neskôr vystriedal 
DJ Cifra, takže na svoje si prišli všetky 
vekové kategórie. Komornejšiu náladu 
navodil hrou na saxofón Rudolf Goga 
a pri výbere speváckeho čísla vsadili 
organizátori na hlas Kataríny Bielickej. 
O bohatý program ako aj chutné občerstve-
nie počas plesu nebola núdza. Atmosféru si 
pochvaľovali nielen pravidelní návštevníci, 
ale i tí, ktorí prišli do Partizánskeho plesať 
prvýkrát a bavili sa až do neskorých nočných 
hodín. „Je to výzva aj do budúcna, aby sme 
v rámci mesta a Mestskej umeleckej agen-
túry vždy pripravili ako súčasť aktivít po 
novom roku práve takéto plesové zábavy,“ 
doplnil primátor Božik.

Až 4600 domácností 
bez elektriny!
Podvečer 25. januára si veľká časť mesta 
Partizánske užila romantiku pri sviečkach. 
Opakovaný výpadok elektriny ponoril mesto 
do tmy a spustil vlnu otázok a sťažností. Ján Krošlák z poruchovej 
linky Západoslovenských elektrární nám poskytol prvú informáciu 
ešte v čase výpadku: „V Partizánskom je hromadný problém na 
vysokom napätí, 4600 domácností zostalo bez prúdu. Pracovníci 
sú v teréne a túto poruchu riešia, takže z toho dôvodu sa elektrina 
viackrát vypla a zapla.“ 

Odstávka elektriny v dôsledku vysokého napätia sa však odzrkad-
lila na viacerých frontoch. Výpadok energie spôsobil technické 
problémy aj káblovej televízii, ktorá zaznamenala poruchu signálu, 
rovnaké komplikácie riešili aj poskytovatelia internetu v meste. 
Čerpadlá dodávajúce teplo do domácností sú tiež závislé od elek-
trickej energie, a tak na chvíľu ochladli aj radiátory. Mnohí si na 
výpadky ponadávali opäť nasledujúce ráno, keď ich pri príchode 
do práce čakali vyhodené poistky, ističe či zbláznené elektrické ob-
vody. Hoci v minulosti neboli prerušené dodávky elektriny ničím 
výnimočným, v dnešnej dobe spôsobujú priam davovú psychózu.

Našli sa však aj ľudia, ktorí ani v tejto situácii nestrácali 
humor a výpadok elektriny komentovali svojsky:

„Posledný Partizánčan odišiel 
a zhasol.“
„Vadil vám žltý sneh? Už je 
všetko čierne.“
„Je malá pôrodnosť, tak nám 
vypínajú elektriku, aby sme mali 
viac občanov.“
„To je výhoda, mať elektric-
ký sporák. Varím – neva-
rím, varím – nevarím...“

„Keby boli psie výkaly fosforové, 
nejaký výpadok elektriny by nás 
nemohol zaskočiť.“ 
„Musím ísť von. Z 12. po-
schodia. Výťahom. Uvažu-
jem, či si na cestu zoberiem 
deku a termosku s čajom, 
keby bol znova výpadok.“

 Text: vs
 Foto: Adam Krajčík

 Kto by na fotografii zo stredajšieho večera spoznal naše námestie?

Aby sa nestalo faux pas
Keď sa povie ples, väčšina z nás 
si predstaví veľkolepú udalosť, 
dámy oblečené v noblesných 
róbach, elegantných pánov. No 
nie je všetko len o vonkajšom 
výzore, preto by sme na plese ako 
na vrcholnej forme spoločenské-
ho stretnutia mali poznať, ale aj 
dodržiavať pravidlá spoločenské-
ho správania a etikety.
Ako poukazuje Ladislav Špaček, 
expert na etiketu a bývalý ho-
vorca prezidenta Václava Havla, 
vo svojej publikácii Veľká kniha 
etikety: „Na ples nemusíme prísť 
presne, ale určite pred oficiál-
nym otvorením.“ 
„Muž vedie partnerku po svojej 
pravej ruke a zvítajú sa s organi-
zátormi. Ideálne je, ak príde 
žena obutá v lodičkách a nie v 
čižmách, pretože organizátori 
zabúdajú na priestor na prezú-
vanie,“ vysvetľuje Miriam Miko-
vá, lektorka z 1. slovenskej školy 
spoločenskej etikety a protokolu. 
„Sme tak svedkami ´prezúvacích 
manévrov´ priamo pri šatni, čo 
nie je pre ženy veľmi dôstojná 
pozícia. Muži by takéto prezúva-
nie do lodičiek mali ´kryť´ telom 
a svoju dámu patrične podopie-
rať,“ podotýka tiež odborník na 
komunikáciu, protokol a etiketu 
Marek Trubač. Zaujímavosťou 
je, že v minulosti vraj mali 
dámy na plesoch v súkrom-
ných palácoch špeciálne „bu-
doáre“, izby v hostiteľovom 

dome, kde sa mohli prezliecť 
a prezuť. Partner by však mal 
dbať na pohodlie svojej partnerky 
a zabezpečiť dopravu z domu čo 
najbližšie k šatni, aby sa žena 
nemusela prezúvať.
„Na ples chodíme v páre, a preto 
sa spoločenské postavenie 
páru odvíja od spoločenského 
postavenia alebo veku muža. 
Kým si sadneme za stôl, mali 
by sme poznať hostí, ktorí už za 
ním sedia,“ hovorí odborníčka 
Miriam Miková. „Hostia vstanú 
a muž z prichádzajúceho páru 
predstaví seba a svoju partner-
ku. Muži pomáhajú pri usádzaní 
ženám. Prvá podá ruku pri stole 
žena z významnejšieho páru 
žene z druhého páru, potom 
podajú ruky ženy mužom a ako 
posledný podá ruku významnejší 
muž druhému mužovi,“ dodáva. 
Žena by mala sedieť po pravici 
partnera, a to tak, aby sa muži 
a ženy pri stole striedali.
Pravidlo, ktoré ani po ro-
koch nevyjde z módy, je, že 
prvý tanec venuje partner 
svojej partnerke, s ktorou na 
ples prišiel. „Ďalšie tance môže 
požiadať o spoločnosť na parkete 
aj ženy sediace pri stole, pri kto-
rom sedí aj dotyčný pán alebo 
partnerky svojich kamarátov, no 
na svoju partnerku by zabú-
dať nemal. Žena môže prosbu 
o tanec od iného muža odmietnuť 
slovami, že je zadaná, no mala 

by potom daný tanec tancovať 
len so svojím partnerom,“ pripo-
mína Miriam Miková. „Vyzvať do 
tanca ich však smieme len s po-
volením ich partnera. Všeobecne 
platí pravidlo, že ak niekto vyzve 
do tanca našu partnerku, potom 
aj my musíme poprosiť o tanec 
jeho partnerku,“ potvrdzuje 
Marek Trubač. „Tancujeme ohľa-
duplne a napriek tomu, že muž 
vedie, robí vždy iba to, čo je jeho 
tanečnej partnerke príjemné. 
Nemusí dámu držať kŕčovito, ale 
dôverné pritisnutie sa k partner-
ke si necháme do nočného baru,“ 
píše vo svojej knihe Ladislav Špa-
ček. Páni, dámu držíme pri tanci 
vždy za ľavú lopatku, nie nižšie! 
Nemali by sme zabúdať ani na 
to, že muži si počas celého plesu 
nedávajú dole sako ani viazanku 
a ženy si nevyzúvajú topánky. 
„Stolovanie by malo byť na 
najvyššej úrovni – organi-
začne, aj zo strany hostí. 
Používame plátenný obrúsok, 
nemľaskáme, nevydávame žiad-
ne zvuky, nejeme s otvorenými 
ústami a rukami, nerozprávame 
s jedlom v ústach. Dáma si odkla-
dá počas stolovania rukavice,“ 
prezrádza Miriam Miková, ktorá 
je zároveň spoluautorkou knihy 
o stolovaní. „Pri bufetovom ob-
čerstvení by sme mali zachovať 
dekórum a nemali by sme ostat-
ných čakajúcich predbiehať. Rov-
nako nie je vhodné si nakladať na 

tanier príliš veľa a všetko, čo je 
na pultoch. Radšej sa otočte ešte 
raz, ale nakladajte si striedmo. 
Veľkým nebezpečím je i alkohol. 
V dobrej nálade a pri množstve 
známych sa najmä do mužov 
zmestí viac pohárikov. Podgurá-
žení ´plesoví virtuózi´ pospevu-
júci si pri bare nie sú najlepšou 
vizitkou svojich partneriek,“ radí 
odborník Trubač. Ako pozname-
náva Miriam Miková, na stôl si 
nevykladáme nič naše, ako na-
príklad kabelky, rúž, vreckovky. 
Kabelku si dáma odloží za chrbát 
alebo do lona. „Žena sedí na jed-
nej tretine až polovici sedáku sto-
ličky. Muž sedí na celom a opiera 
sa chrbtom o operadlo. Počas 
stolovania sa rozprávame, 
ticho za stolom nie je prejav 
dobrých spôsobov, ale toho, 
že nevieme komunikovať. 
Rozprávame sa najmä s 
ľuďmi sediacimi po našej 
pravej a ľavej ruke,“ dodáva.  
Podľa slov Mareka Trubača tému 
volíme nekonfliktnú, vyhýbame 
sa pokiaľ možno politike a intím-
nostiam. 
Pýtate sa, kedy sa patrí odísť 
z plesu? Spoločensky je to 
vhodné, keď už odišli dve tretiny 
účastníkov. Nemalo by to byť pred 
polnocou, ale ani nie po druhej 
hodine ráno. V prípade, že je 
i o tretej hodine zábava v plnom 
prúde, podľa bontónu odísť ešte 
nemusíte. (sč)
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Myšlienka na tento týždeň
„Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby človek 
nevedel rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil 
by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, 

ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom 
silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, 
ale aj právom podlejšieho.“ Josef Čapek

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 1. a 2. februára – streda a štvrtok o 19. h – 
SPOJENCI

 3. a 4. februára – piatok a sobota o 16.30 h – 
PSIA DUŠA
 3. – 5. februára – piatok - nedeľa o 19. h – KRUHY
 5. februára – nedeľa o 16.30 h – DIVOKÉ VLNY 2

INFINITY DANCE KLUB PARTIZÁNSKE

 3. februára – piatok – DJ MAJCO FRIDAY MIX
 4. februára – sobota – INFINITY DANCEMANIA

Blahoželáme
Členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce 
v Partizánskom nezabúdajú na krásne životné 
jubileá svojich priateľov. Srdečné blahoželanie 

k narodeninám posielajú Gabrielovi Herczego-
vi, ktorý 24. januára oslávil 60. narodeniny a všetko 

len to najlepšie prajú aj Júlii Masarykovej, ktorá 
sa 29. januára dožila krásnych 85 rokov. Aj my z re-
dakcie týždenníka Tempo jubilantom gratulujeme!

Meniny oslávi – Emil, Emilián, Emiliána, Táňa, 
Tatiana, Erik, Erika, Blažej, Veronika, Nika, 
Agáta, Dorota a Dorisa. 

Chvíle, na ktoré sa nezabúda
Hoci od začiatku januára prešiel už nejaký ten piatok, oslavy príchodu nového roka  
a trojkráľové slávnosti majú stále v živej pamäti tí, pre ktorých boli výnimočné. Neobyčaj-
né podujatia – novoročný koncert a trojkráľové pozvanie, ktoré sa neodmieta, si môžete 
vychutnať vďaka nasledujúcim riadkom. 

Mať tak chrám  
 plný detí
Jeden starší kňaz sa priznal, že jeho 
veľkou túžbou bolo aspoň raz mať chrám 
plný detí. Nikdy sa mu to počas jeho 
pastorácie nesplnilo. V Kostole Božského 
Srdca Ježišovho v Partizánskom sa však 
jeho túžba naplnila, a to dokonca až dva-
krát. V závere rokov 2015 a 2016. Práve 
v tom čase do chrámu zavítali učitelia so 
svojimi žiakmi zo Základnej školy s MŠ 
na Veľkej okružnej. Naplnili všetky lavice 
a s úžasom hľadeli na sochu Ježiša Krista, 
ktorá v nich svojou majestátnosťou 
vzbudzovala rešpekt, svätosť a dobrotu. 
V chráme panovala sviatočná nálada. A tú 
svojím koncertom zintenzívnil Detský 
spevokol Pramienok pod vedením Milana 
Tureka (na foto). Potešením bolo najmä pre učiteľov to, keď 
zistili, že veľká časť účinkujúcich pochádza práve zo školy, 
ktorej venovali toto milé podujatie. Oživením koncertu bola 

krátka divadelná hra s názvom Klenotníctvo, ktorú režírovala 
učiteľka Jana Vlčanová.
 Text a foto: Katarína Straková

Jánošík na Nitrianskom hrade

Folklórny súbor Jánošík z Partizánskeho dostal pozvanie 
do Nitry vystupovať na trojkráľovom koncerte v Katedrále 

svätého Emeráma (na foto). Sviatok Zjavenia Pána oslávilo na 
Nitrianskom hrade asi 300 veriacich.
„Všetky vianočné vystúpenia sú čisto nekomerčná záležitosť 
a prežívame ich ako naše poslanie,“ povedal redakcii Ladislav 
Centár, vedúci súboru Jánošík. V rámci koledovania nav-
števujú mestský úrad, spriaznené firmy, ľudí, ktorí súboru 

pomáhajú či. Nezabúdajú však ani na 
seniorov v domove dôchodcov – vidieť 
radosť a slzy šťastia v očiach babičiek 
a deduškov ich napĺňa. Prípravou na 
koledovanie je okrem nácviku samot-
ného vystúpenia aj pečenie perníkov, 
ktoré deti zo súboru s láskou ozdobia 
a počas koledovania ich rozdávajú ako 
darčeky. 
Napriek tomu, že počas sviatkov býva-
jú vyťažení, pozvánku z biskupského 
úradu na trojkráľový koncert na hrade 
nemohli odmietnuť. Organizátorka 
koncertu im pomohla s generálkou aj 
so scenárom a zabezpečila občerstvenie 
po koncerte. Trojkráľové vystúpenie 
sledovali aj celoslovenské médiá. 
Folklórny súbor Jánošík, ktorý 
bol jedným z troch súborov po-
zvaných na koncert, sa predstavil 
nielen s koledami a vinšmi, ale aj 
s betlehemskou hrou. 
A aké sú ich plány na tento rok?
Detský súbor Fialka oslávi v tomto 
roku 25. výročie svojho vzniku a už te-

raz pripravuje slávnostný program, v ktorom by mali účinkovať 
aj jeho bývalí členovia. Vedúci súboru Ladislav Centár plánuje 
zopakovať tradičné aktivity a určite ich uvidíme počas folklór-
nych festivalov vo Východnej, Heľpe, Prievidzi, Terchovej či 
v Zuberci. Deti zo súboru chce motivovať a odmeniť za snahu 
výletmi. „Deti musia mať k tomu vzťah, musia cítiť, že ich udr-
žiavanie ľudových tradícií napĺňa,“ uzavrel Ladislav Centár.   
 (vs), foto: Ladislav Centár

Kameňom v múre je rozdelenie
Jedným zo symbolov, ktorý sa v období 
modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. ja-
nuár) spomína, je múr. Múr ako znak 
rozdelenia, blokády a izolácie je neslávne 
známy z politických aj cirkevných dejín 
sveta. Azda najslávnejší politický múr – 
Berlínsky, oddeľoval obyvateľov socialistic-
kej a demokratickej časti dlhých 68 rokov. 
Ideológia, ktorá ho vybudovala, však prišla 
oveľa skôr a napriek jeho pádu stále pretr-
váva, len v inom časopriestore. Podobne aj 
v cirkevnej oblasti už dlho existujú múry, 
ktoré vznikli štiepením kresťanských cirkví. 
Ekumenické hnutie za jednotu kresťanov 
každý rok slávi bohoslužby za účasti všet-
kých kresťanských cirkví. Konali sa tradične 
tiež v Partizánskom, aj keď za skromnejšej 
účasti veriacich. Medzi prítomnými v Evan-
jelickom v kostole a.v. boli zástupcovia 
regulárnych cirkví pôsobiacich na území 
mesta (na foto) ako aj primátor mesta Jozef 
Božik. Vo svete zmietanom ideológiami 

je výzva k jednote nanajvýš aktuálna, či 
už pre kresťanov, alebo občanov štátov. 
Inšpiráciou môže byť v tomto prípade 
príbeh o Ježišovi, ktorý navštívil bohatého 
kupca. Kupec hovorí Ježišovi: „Môžeš si 

zobrať akýkoľvek drahokam, ktorý mám. 
Vyber si akýkoľvek kameň.“ Ježiš mu na to 
odpovedal: „Ja chcem len ten jediný – ten 
v tvojom srdci.“
 (dl), foto: MTP

Duny saharskej púšte netradične pokryl sneh
 Zdroj foto: via dailymail.co.uk

AKO nám bude
Všetko nasvedčuje tomu, že v tomto týždni dôjde k zlomu 
v počasí. Do konca januára to vyzerá ešte mrazivo s možnými 
rannými hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Na začiatku febru-
ára by malo zosilňovať juhovýchodné prúdenie a nočné mrazy 
by sa mali výrazne zmierniť s tým, že cez deň sa postupne oteplí 
možno až do +6 °C v prípade slnečného počasia. Pri nízkej 
oblačnosti bude, samozrejme, chladnejšie. Aj tentoraz to vyzerá 
na zrážkové suchoty. 

Denné teploty:  -2/3 °C, postupne 0/6 °C
Nočné teploty:  -7/-12 °C, neskôr 0/-5 °C

TOP meteo-správy
Nielen Európa pocítila po rokoch, ako chutí tuhá zima, ale 
pridala sa dokonca aj Afrika! V alžírskom meste Ain Sefrou, 
známom ako „brána do saharskej púšte“, videli snehovú 
pokrývku prvýkrát od februára 1979. Zasnežené piesočné 
duny s hrubou vrstvou snehu pôsobili ozaj nezvyčajne. Zima 
sa predviedla aj za veľkou mlákou. Kým východná časť USA 
má tento rok skôr teplú zimu, na západe je chladno a často aj 
intenzívne sneží. V stredisku Mammoth Mountain v Kalifornii 
hlásia najviac napadnutého snehu v histórii meraní. Počas 
januára tam už napadlo spolu 624 cm snehu, čo je viac ako 
v ktorýkoľvek iný mesiac, odkedy tu merania prebiehajú. 
Sneh videli v januári aj na Korzike, ale teraz sa už oteplilo 
a začalo pre zmenu pršať. A nie málo. Na niektorých miestach 
tam za jeden deň spadlo až 300 litrov vody na meter štvor-
cový! Na južnej pologuli však panuje horúce leto a padajú aj 
rekordy. V Santiagu, v hlavnom meste Chile, namerali 25. ja-
nuára teplotu 37,4 °C, čo je najviac za posledných viac ako 
100 rokov. Najhorúcejšie miesta na svete boli v poslednom 
období opäť hlavne v Austrálii, kde 23. januára zaznamenali 
až 44,4 °C. Naopak, v sibírskej lokalite Delyankir namerali 
v ten istý deň ľadových -55,6 °C.

 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h

Bánovce nad Bebravou 
- v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h
- v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h

Od 30. januára do 4. februára Lekáreň Pharmacum v Tescu
V dňoch 5. a 6. februára Lekáreň Schneider v Kauflande

Pohotovosť lekární

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

Vitajte 
medzi nami!

Šimon Tonhajzer z Lehoty 
pod Vtáčnikom je prvorode-
ným synčekom mamičky Tatiany 
a otecka Martina Ďurinu. Chlap-
ček narodený 19. januára vážil 
v tento deň 3520 g a meral 54 cm. 

Júlia Zelinková z Prievidze 
prišla na svet 18. januára s miera-
mi 3630 g a 53 cm. Z prvorodené-
ho dieťatka sa tešia rodičia Viera 
a Štefan.

Simona Múdra z Horných 
Štitár prvý raz uzrela svetlo sveta 
17. januára s mierami 3360 g 
a 54 cm. Okrem rodičov Renáty 
a Milana sa z bábätka teší aj 
deväťročná sestra Sofinka. 

Rebeka Belianská z Chyno-
rian sa narodila 11 rokov po svo-
jom veľkom bračekovi Erichovi. 
Z dcérky narodenej 17. januára 
s mierami 3410 g a 50 cm sa 
tešia mamička Zuzana a otecko 
Roman. 

Peter Mazanec z Topoľčian 
sa narodil 16. januára, sedemnásť 
mesiacov po sestričke Simonke. Zo 
synčeka, ktorý pri narodení vážil 
4070 g a meral 53 cm, majú obrov-
skú radosť rodičia Simona a Peter. 

Damián Biňovský z Nitrian-
skeho Pravna je prvorodeným 
dieťatkom mamičky Jany Vrábelo-
vej a otecka Martina Biňovského. 
Bábätko prišlo na svet 23. januára 
s váhou 3200 g a dĺžkou 51 cm.

Michaela Igazová z Partizán-
skeho je vytúženou dcérkou mamič-
ky Mariany Ondrejkovičovej a otecka 
Petra. Malej slečne narodenej 
17. januára s váhou 3890 g a dĺžkou 
50 cm sa potešili aj sedemnásťročný 
Martin a trojročný Šimon. 

Richard Škoda zo Skýcova 
svojím príchodom na svet potešil 
okrem rodičov Lucie a Jaroslava 
aj trojročnú sestričku Lilianku. 
Chlapček narodený 21. januára 
v tento deň vážil 3480 g a meral 
51 cm.

Baby boom? Pôrodníci sa vlani zapotili

Práve na tomto oddelení 
prišlo vlani na svet najviac 
novorodencov za posledných 
päť rokov. Celkovo sa na 
gynekologicko – pôrodníc-
kom oddelení v roku 2016 
narodilo 553 detí. Toto 
číslo je zároveň najvyššie 
v rámci okresných miest 
Topoľčany, Bánovce a Par-
tizánske. V porovnaní s rokom 
2015 priviedli lekári a sestry 
na svet minulý rok o 161 detí 

viac. Obľúbenosť pôrodnice 
v Nemocnici v Partizánskom 
siaha aj za hranice regiónu – 
viac ako polovica rodičiek totiž 
pochádzala z miest a obcí mimo 
okresu Partizánske. Spokojnosť 
mamičiek má svoje dôvody. 
„Podarilo sa nám vytvoriť zo-
hratý, profesionálny tím pra-
covníkov. Títo ľudia vytvárajú 
takmer domácu atmosféru,“ 
vysvetlil riaditeľ nemocnice 
Michal Orihel.
Celé oddelenie vrátane pôrod-
ných sál a neonatologického 
traktu prešlo komplexnou 
rekonštrukciou. Nadštan-
dardné izby a aj všetky 
novozrekonštruované izby 
na oddelení podporujú  
tzv. rooming-in, teda 
umiestnenie zdravej mat-
ky – šestonedieľky a fyzio-
logicky zdravého novoro-
denca v jednej izbe v ich 
bezprostrednej vzájomnej 
blízkosti. Modernizovalo sa aj 
medicínske prístrojové vybave-
nie. Nemocnica investovala 
do kúpy nových kardioto-
kografov (CTG) a tiež do 
zákrokových – pôrodných 
lámp na pôrodných sálach. 
Aktuálne pôsobí na oddelení 

pod vedením primára Nidala 
Abutuaimu spolu päť lekárov. 
V nemocnici si dosiahnutý 
úspech vážia. Podľa slov 
riaditeľa Michala Orihela, „je 
to najlepšie ocenenie pre leká-
rov, sestry a všetkých pracov-
níkov oddelenia. Chceme aj 
naďalej  poskytovať modernú 
zdravotnú starostlivosť na 
najvyššej možnej úrovni, aby 

mamičky od nás odchádzali 
spokojné a s príjemnými spo-
mienkami.“ 
Tak ako vlani, aj naďalej si 
každé bábätko bude domov od-
nášať svoje prvé topánočky ako 
pamiatku na to, že na svet pri-
šlo v niekdajšom „meste obuvi“ 
na gynekologicko – pôrodníc-
kom oddelení Nemocice v Parti-
zánskom.  (ek)

ROK POČET 
PÔRODOV

2012 414

2013 445

2014 446

2015 392

2016 553

Pomer narodených chlapcov a dievčat: 

 287 chlapcov / 266 dievčat
 z toho 3 dvojičky

Najčastejšie mená pre deti:

 Michal, Adam, Filip 
 Hana, Natália, Nela

Z histórie: 

v marci 1981 sa tu narodil päťmiliónty občan 
Slovenska Tomáš Belák
v júni 2014 sa v jednom týždni narodili troje dvojičky

Zaujímavosti:

 5x zahraničné mamičky (2x kresťanské 
Asýrčanky z Iraku, ktorým SR udelila azyl)

Nemocnica v Partizánskom poskytuje pacientom zdravotnícke služby už 60 rokov. Medzi prvými odde-
leniami, ktoré v nej začali pôsobiť, bola aj gynekológia. 

Vývoj počtu pôrodov
 za posledných 5 rokov

Daruj krv, daruj život
Každé darovanie krvi sa ti vráti v inej podobe dobra. To 
je motto akcie s názvom Novoročná kvapka krvi, ktorá 
sa pod taktovkou Klubu darcov krvi konala 24. januára 
v Pastoračnom centre na Šípku v Partizánskom jubilej-
ný desiaty raz. 

Obete úrazov, účastníci dopravných nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, onkologickí pacienti, ženy po komplikovaných pôro-
doch a mnohí ďalší potrebujú krv. Uvedomuje si to aj Jozef Antl, 
predseda Klubu darcov krvi PC Šípok, ktorý má za sebou v poradí 
209. odber životodar-
nej tekutiny za úče-
lom pomoci druhým. 
Ďalším rekordérom 
s 212 odbermi je Jozef 
Jajčák, ktorý je záro-
veň darcom krvných 
doštičiek zachraňujú-
cich pacientov pri le-
ukémii, po chemote-
rapii či transplantácii 
krvotvorných buniek. 
Jubilejného podujatia 
sa zúčastnili okrem 
jedenástky odváž-
nych prvodarcov aj 
skúsení, viacnásobní 
dobrovoľníci, pri kto-
rých už počet odberov 
prevyšuje číslo 50 či 
dokonca 100 a stále 
stúpa. Veríme, naši 
šľachetní, že si túto 
obdivuhodnú tradíciu 
zachováte minimálne 
na niekoľko desaťročí! 

Z Partizánskeho prišli životodarnú tekutinu darovať Emil Šajben, 
Andrea Kureková, Jozef Bratko, Peter Rondoš, Ľuboslav 
Janco, Ružena Bederková, Jarmila Juríková, Peter Jan-
čich, Martin Dodok, Elena Dodoková, Maroš Horváth, 
Jana Klimantová, Alena Jahodová, Renáta Rakovič, Dávid 
Miškeje, Roman Štrpka, Darina Jančichová, Juraj Men-
šík, Milan Valaštín, Jaroslav Kubjatko, Soňa Dodoková, 
Eva Rodinová, Miloš Varečka, Vladimír Krátky, František 
Navrátil, Anna Benczeová, Miroslava Preťová, Ivana Ba-
lašková, Ľubica Lišiaková, Radoslav Augustín, Jozef Antl 
a Juraj Menšík. Krv darovali aj Ján Benko, Lucia Laurinco-
vá, Alena Vanková a Peter Kováč z Veľkých Uheriec, Ivana 
Matušková a Magdaléna Králová z Pažite, Viera Mičkovičo-
vá a Ivan Mičkovič z Malých Krštenian, Nora Preťová z Kolač-
na, Radovan Janotka z Bošian, Miriama Ferjancová z Oslian, 
Nina Danišová z Veľkých Bielic, Ľubomír Gálus z Bystričian, 
Ján Rapko z Malých Uheriec, Jozef Jajčák z Nedanoviec a tiež 
salezián z Pastoračného centra na Šípku Róbert Flamík, ktorý 
je pôvodom z Holíča. V mene všetkých, ktorým vaša krv pomôže, 
ĎAKUJEME! (vs), foto: Monika Antlová

Odbery vo februári
Ak ste nestihli januárové odbery krvi, alebo vám ich dátumy 
neprišli vhod, môžete si už teraz naplánovať náhradný termín. 
Mobilná jednotka NTS pracoviska Trenčín má do Partizánske-
ho najbližšie namierené v dvoch dňoch – 7. a 21. februára. Po 
obidva dni vám budú zdravotníci k dispozícii v Centre voľného 
času v Partizánskom od 8. do 11. hodiny. 

Jozef Jajčák (zľava), Milan Škvareni-
na a Jozef Antl podporili pri odbere 
aj saleziána Róberta Flamíka
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Zoči-voči 
diviakom  
V tuhej zime majú nielen ľudia ale 
aj zvieratá o zábavu postarané. Kým 
nám stačí ísť do supermarketu alebo 
siahnuť do rezerv v komore, zver si 
musí vystačiť so zásobovaním sama. 
Alebo nie?

Pri pohľade na zasnežené polia sa 
aktuálne naskytá možnosť vidieť väčšie 
čriedy hľadajúce potravu. „Zvieratá 
momentálne trpia,“ potvrdil redakcii člen 
poľovníckeho združenia Drahožica Juraj 
Tomík. „Je pomerne vysoká pokrývka 
snehu a k tomu námraza. Zvieratá 
sú odkázané na to, čo im dodáme my 
v rámci našich možností. Väčšinou je 
to tak, že každý druhý deň treba ísť do 
revíru na dve, tri hodiny. Je to zábava 
non-stop,“ dodal s úsmevom poľovník. 
Spolu s deťmi z Materskej školy v Malých 

Uherciach sme ho navštívili na Kolačne, 
kde v blízkosti niekdajšieho smetiska 
vybudovali s jeho otcom tzv. diviacky 
oplôtok. „Objekt bol založený pred 
pätnástimi rokmi mojím otcom, ja 
so synom pokračujeme v tradícii. 
Väčšinou sa oplôtok využíva v zim-
ných mesiacoch. Poľovníci sem 
chodia so psami na výcvik. Prídu 
tak do prvého kontaktu so zviera-
tami, ktoré tu máme, aby neskôr 

vo voľnej prírode vedeli, čo majú 
robiť,“ vysvetlil Tomík. Okrem líšok sa 
redakcii naskytla príležitosť stáť zoči-voči 
diviakom. Vzájomné okukávanie sa do-
padlo dobre, aj keď sme museli rešpek-
tovať vzdialenosť od miesta vrhu piatich 
malých prasiatok, ku ktorým nás diviačí 
párik Chrumky a Patrola, samozrejme, 
nepustil. Deti spoza ohrádky mali zážitok 
z prikrmovania zeleninou, obschnutými 
rožkami a orieškami.  Text a foto: dl

Gymnazistka najlepšia v nemčine
O dva dni neskôr, 19. januára, bolo Centrum voľného času v Partizánskom 

dejiskom okresného kola olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili v ňom 
štyria víťazi školských kôl v kategórii 1B (8. – 9. ročník ZŠ + tercia 

a kvarta osemročného gymnázia). Olympiáda preverila ich vedomosti 
a jazykové zručnosti v písomnej a ústnej časti. Odborná porota hod-
notila písomný test, čítanie a počúvanie s porozumením, prerozprá-
vanie príbehu podľa obrázku a tiež rozhovor na zadanú tému.
Prvé miesto obsadila Romana Bohušová z Gymnázia v Par-

tizánskom (na foto), druhý skončil Erik Vojtela zo ZŠ Radovana 
Kaufmana a tretie miesto patrí Ivone Huskovej zo ZŠ Rudolfa Jašíka. 

Do krajského kola postupujú víťazi z I. a II. miesta.
  Text a foto: Miroslava Krajčíková

Zberatelia sa stretávajú 
už 73 rokov
Členovia klubu filatelistov 52 - 40 Partizánske pozývajú do Centra 
voľného času záujemcov, ktorí by sa k nim radi pridali a rozší-
rili členskú základňu klubu. Vítaní sú najmä vášniví zberatelia 
známok, mincí, bankoviek, pohľadníc, novín a iných zaujímavých 
predmetov. Klubové stretnutia sa konajú každú nedeľu od 9. do 
11. hodiny v Centre voľného času v Partizánskom. Pre viac 
informácií kontaktujte predsedu klubu Jozefa Šiarika (tel. 0911 
724 131) alebo píšte na e-mail: filatelia.pe@gmail.com.

Angličtinári z celého okresu 
si zmerali sily
Priestory Centra voľného času v Partizánskom sa 17. januára zaplnili žiakmi a pedagógmi zo základ-
ných škôl a gymnázia v okrese Partizánske. Prebiehal tam už 27. ročník okresného kola Olympiády 
v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 19 víťazi školských kôl z celého okresu. Súťažilo sa v dvoch 

kategóriách. Po absolvovaní písomnej časti pozostávajúcej z posluchu, 
čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby nasledovala ústna 

časť, v ktorej súťažiaci vymýšľali príbeh podľa obrázku a potom tvorili 
situačné dialógy na určené témy. Pre žiakov, ktorí sa olympiády 
predtým nezúčastnili, to bola nová skúsenosť a pre tých „ostrieľa-
nejších“ znamenala súťaž výzvu a zároveň možnosť zistiť, či sa za 
uplynulý rok „posunuli“ v jazyku ďalej a v akej miere. A ako to do-
padlo? Vynikajúco! V prvej kategórii získal 
prvé miesto Roland Holubiar zo ZŠ 

Bošany (na foto), druhé miesto obsadila 
Patrícia Maťašeová zo ZŠ s MŠ na Veľkej 

okružnej a tretie miesto si vybojovala Laura 
Beláková zo ZŠ na Malinovského ulici. V druhej 

kategórii starších žiakov sa na prvej priečke umiestnila 
Daniela Dolníková zo ZŠ Klátova Nová Ves (na foto), na druhom 
mieste skončil Adrián Klučka zo ZŠ Rudolfa Jašíka a tretie miesto patrí 
Barbore Miškelovej zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. Víťazi postupujú 
do krajského kola olympiády.

Matematika 
pre bystré hlavičky
V Základnej škole s MŠ 
na Veľkej okružnej 
v Partizánskom patril 
24. január Matematic-
kej olympiáde piateho 
a deviateho ročníka. 

V kategórii piatakov 
súťažilo 25 žiakov, z kto-
rých bolo 16 úspešných 
riešiteľov. Prvé miesto 
získal Timotej Dzian zo 
ZŠ Veľké Uherce, druhé 
miesto zdieľali deviati 
žiaci, ktorí skončili s rovna-
kým dosiahnutým počtom 
bodov – Martin Vicen zo 
ZŠ Rudolfa Jašíka, Matej 
Kovalčík a Slavomír Kňaze 
zo ZŠ s MŠ na Veľkej 
okružnej, Mário Blaniar, 
Natália Hrdá, Lenka Do- 
biášová a Štefan Hamara zo 
ZŠ na Malinovského ulici, 
Martin Michal a Veronika 
Rybánská zo ZŠ Bošany.
V kategórii deviatakov si 
svoje vedomosti otestovalo 
sedem žiakov, z nich boli 
štyria úspešní riešitelia. 
Prvé miesto obsadila 
Alžbeta Hnátová zo 
ZŠ Klátova Nová Ves, 
na druhom skončila Paulí-
na Vicenová z Gymnázia 
v Partizánskom a tretie 
miesto patrí Erikovi Meši-
novi zo ZŠ Rudolfa Jašíka. 
 Jana Beňušková

Lyžovať sa učili na Martinkách
Ideálne snehové podmienky na horách prišli v janu-
ári nanajvýš vhod žiakom, ktorí sa vybrali na lyžiar-
ske zájazdy. Medzi nimi boli aj dievčatá a chlapci zo 
Základnej školy Rudolfa Jašíka v Partizánskom, ktorí 
sa výcviku na Martinských holiach zúčastnili od 15. do 
20. januára.

V prvý deň sa síce potrápili 
s obúvaním neforemných 
lyžiarok a udržaním lyží 
v správnom smere bez toho, 
aby odviezli majiteľa do naj-
bližšieho záveja, no poctivým 
nácvikom sa jazda zakrátko 
premenila na zábavu. Základy 
lyžovania im pomohli zvládnuť 
inštruktorky Anna Dudová, 
Kristína Kellner Šimková, 
Selma Blažeková a Anna 
Hudečeková. Na druhý deň 

sa už všetci vozili pohodlnou 
sedačkovou lanovkou vychut-
návajúc si nádherné výhľady 
na Tatry, Fatru, ba aj Kysucké 
Beskydy. Pri spúšťaní sa 
zjazdovkami platilo pravidlo 
– radšej pomaly, ale isto, a tak 
sa žiaci miernili, aby si domov 
neodniesli aj úrazy. Väčšina z 
nich zvládla bez pádu aj zjazd 
najťažšou zjazdovkou, na kto-
rú sa zo začiatku báli čo i len 
pozrieť. Odpočinkový poldeň 

využili na prehliadku okolia 
a vzájomné vzťahy upevnili 
guľovačkou. Pobyt v hoteli im 
spríjemnilo kúpanie v bazéne 
a zábavné večerné programy. 

Krásne, ale mrazivé počasie im 
vydržalo celý týždeň a lyžovač-
ku si všetci parádne užili.

 Text a foto: AH

Surround je šuviks
Na slovenské pomery to bolo celkom vydarené dielo. Toľko 
divákov, koľko sa dovalilo do kina na toľko očakávaný film Všetko 
alebo nič, si veru ani nepamätám. Plnučká sála pozerala, počú-
vala, smiala sa, proste prežívala dej naplno. Žiaľ, okrem smiechu 
vydávala aj nejaké pazvuky. Tesne vedľa mňa po ľavej strane sedeli 
dve vyhladované diváčky, ktoré priam hltali zo spoločného mieška 
čerstvo pripravené pukance. Papierové vrecko šuchotalo ako zmys-
lov zbavené a pražená kukurica chrapčala ženám medzi hornou 
a dolnou čeľusťou. Aby sa neúnavné ústa nenudili ani po pre-
hltnutí sústa, kŕmiace sa ženičky sa k sebe podchvíľou nakláňali 
a komentovali takmer každý pohyb filmových hrdinov. Len čo som 
ich upozornil, aby boli trochu tichšie, už sa z opačnej strany začal 
šíriť iný zvuk. Moja pravostranná susedka, iste veľká milovníčka 
umenia – tentoraz nie hladná, ale smädná – vytiahla plastovú 
fľašku, priložila si ju k ústam, nahla pod správnym uhlom a hlasne 
logala prepotrebnú tekutinu. Fľaša sa kvôli podtlaku, samozrejme, 
zmršťovala a plast ostošesť vrzúkal. Po preglgnutí dvoch-troch 
dúškov a oddialení gámb od nádoby sa flexibilný polykarbonát 
ponáhľal svoje zhúžvané telo opäť narovnať a praskanie sa zopa-
kovalo. Minútu bolo ticho (to som sa nerušene mohol sústrediť na 
dianie na plátne), a potom sa všetko zopakovalo. Ba čoby len zopa-
kovalo, priam znásobilo. Spredu sa začal šíriť šuchot odbaľovaných 
cukríkov, zozadu stereo zamľaskali ďalšie prasiatka nadžgávajúce 
sa pripečenou kukuricou. A zo severozápadu sa ozvalo pípnutie 
neodbytnej esemesky. Kdeže sa na tieto autentické zvuky hrabe 
priestorový zvuk surround 7.1! To je obyčajný šuviks! Ja som mal 
v našom kine zážitok minimálne ako pri dolby 10.2. A to nie zá-
sluhou modernej techniky, ale vďaka našim spoluobčanom, ktorí 
pohotovo dopĺňali osem nainštalovaných reproduktorov ďalšími 
originálnymi zvukmi. Cítil som sa naozaj ako uprostred deja a na-
plno som si vychutnával vierohodnú atmosféru. Ešte tak mať pri 
erotických scénach aj dotykové zážitky, nemusím navštevovať ani 
masážne salóny. Patrik D.

(170072)
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VETERINÁRNA AMBULANCIA BRODZANY

kocúrov a maèiek 5 až 10 eur

psov a súk 15 až 30 eur

Otvorené denne od 8:30 do 18:30
Objedna sa môžete na tel.èísle 038/748 71 77 

Akcia, ktorá nebolí

Kastrácia

(1
70

00
8)

Záhradnícka 1135/1A, 958 03 Partizánske

CNC frézar, nástrojár
Požiadavky:
 pozícia vhodná aj pre absolventa
 znalosť technickej dokumentácie a prax v odbore vítaná
 riadiaci systém HEIDENHAIN

Žiadosti a životopisy zasielať na info@haselbeck.sk 
alebo poštou na vyššie uvedenú adresu. (1

70
01

2)

Kvalitné upratovacie a čistiace služby! 

Pre viac info volajte 0905 751 007 
alebo klinite na www.enaja.sk

Firma ENAJA vyčistí 
a uprace Váš dom alebo byt!

(1
70

05
7)

AKCIOVÁ CENA 
na 3-izbové dvojpodlažné domy 99 000 €

V cene: kompletne vybavená kúpeľňa, interiérové dvere  
so zárubňami, svietidlá a plávajúce podlahy. 

NOVÉ DOMY – PARTIZÁNSKE
novovybudovaný domový komplex na Bezručovej ulici

TICHÁ ŠTVRŤ -  MODERNÝ VZHĽAD

Viac info na
w w w. n o v e d o m y p e . s k 

telefonicky 0908 500 600
(170045)

V ponuke aj dva nové bungalovy

Šiel anjel zemou s údelom, 
zbadal záhradku, v nej krásny kvet.
„Poď“, povedal s vľúdnym úsmevom,
„ja zasadím Ťa v lepší svet.“

Dňa 3. februára 2017 uplynie 
rok odo dňa, kedy nás vo veku 
20 rokov opustila naša milovaná 
dcérka, vnučka, sestra, švagriná, 
teta a kamarátka 

Miška KUBAČKOVÁ 
z Hradišťa. 

Kto ju poznal, spomenie si, 
kto ju mal rád, nezabudne. 

S nekonečnou láskou spomína 
celá rodina. 

Kto žije v srdci, 
žije večne.

Dňa 23. januára 2017 sme si 
pripomenuli 9. výročie, čo navždy 
odišiel náš otec, dedko, svokor

Vojtech CIDORÍK 
z Nedašoviec. 

S láskou a úctou spomína celá 
rodina.  (170062)

Dňa 4. februára 2017 si pripomí-
name smutných desať rokov, čo 
nás navždy opustil náš manžel, 
otec a dedko

Ing. Ján HARANT 
z Partizánskeho.

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

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami.  (170065)

Nič na svete nie je drahšie 
než zlaté srdce matky, 
a kto ho stratil, chudobný je, 
čo by mal i tie najväčšie statky.

Dňa 28. januára 2017 sme si 
pripomenuli pätnásť smutných 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, svokra 
a babička

Anna SOKOLÍKOVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú syn Pavol 
s rodinou a dcéra Zuzanna 
s rodinou.

Dobrý a láskavý človek
nikdy neumiera.
Zostáva žiť v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.

Dňa 1. februára 2017 uplynie 
dvanásť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec 
a starý otec

Ján CAGÁŇ 
z Hradišťa.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami. (170064)

Predám tatranský obklad 2,90 € 
leštený, zrubový-polguľatý profil, 
hranoly a dlážkovicu na podlahy. 
Tel. 0908 234 866.  (170055)

Predám kvalitné seno z  2016, 
4 tony, v Ľubianke 720, Tel. 0905 
171 914 (170063)

Stavebná firma prijme partie, 
jednotlivcov živnostníkov na za-
tepľovacie a iné stavebné práce, 
elektrikárov a lešenárov. Začiatok 
prác – koncom februára a začiat-
kom marca 2017. Tel. 0908 405 
669 alebo 0917 467 430.  (170036)

Prijmem pracovníkov na lesné 
práce a  prerezávky. Tel. 0908 
754 077.  (170059)

Prenajmem 2-izbový byt na Šíp-
ku, ul. J. Kráľa. Tel. 0907 696 340.
 (170061)

Ponúkam spracovanie jednodu-
chého a podvojného účtovníctva, 
spracovanie miezd a daňových 
priznaní. Tel. 0918 512 880.  (170060)

Predajňa

Nitrianska cesta 1140
Partizánske

Životopisy zasielajte na 
centar@centar.sk  

Prijme zamestnanca 
do trvalého pracovného 

pomeru na pozície:

(1
70

06
6)

SKLADNÍK

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
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ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 8. ROČNÍK) 
3.2. o 10. h: Iskra Partizánske – Gladiators 
Trnava. 
(I. LIGA – 7. ROČNÍK) 3.2. o 12.30 h: Iskra 
Partizánske – Gladiators Trnava. 
(I. LIGA – DORAST) 4.2. o 15. h: Iskra Parti-
zánske – MHK Dubnica nad Váhom.

KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 4.2. o 9. h: KK Hustra 

Uhrovec – TKK Trenčín B (v Bánovciach n/B.), 
4.2. o 15. h: BKK Bánovce n/B. – Pezinok. 

MALÝ FUTBAL 5.2. o  9. do 15. h: turnaj 
mix-prípraviek (ročník narodenia 2006 a mlad-
ší) v  Mestskej športovej hale v  Partizánskom. 
Účastníci: Tempo Partizánske U11, Tempo Par-
tizánske U10, OŠK Chynorany, NŽ Veľké Uherce, 
OTJ Rybany a OFK Bošany.

KAM ZA ŠPORTOM

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

V  14. kole Mestskej TEVOS Drogérie ligy v stol-
nom tenise družstvo Predposlední odohralo vy-
rovnaný zápas s  Print Servisom, no aj tentoraz 
podľahlo. Rozhodujúci bod pre Print Servis získal 
Pavol Behúl po víťazstve 3:1 na sety nad Ivanom 
Gembickým. 

 14. KOLO: PREDPOSLEDNÍ – PRINT SERVIS 
2:3 (sety – 10:12), ako hrali: Ján Vlčko – P. Behúl 
1:3, Ivan Gembický – M. Tomiš 2:3, Vlčko-Gembic-
ký – Behúl-Tomiš 3:2, Vlčko – Tomiš 3:1, Gembic-
ký – Behúl 1:3.
TEAM GSM – CHLADMONT B 1:4 (sety – 3:12), 
ako hrali: T. Duda – P. Rajčányi 0:3, P. Magdolen – 
M. Mikoláš ml. 0:3, Duda-Magdolen – M. Mikoláš 
st.-M. Mikoláš ml. 0:3, Duda – M. Mikoláš ml. 3:0, 
Magdolen – M. Mikoláš st. 0:3.
BAR MAJÁK – GENTA 0:5 (sety – 3:15), ako hra-
li: M. Stručka – M. Kleman 0:3, J. Kováčik – L. Ry-
banský 2:3, J. Dvorský-Kováčik – Rybanský-Kle-
man 1:3, Stručka – Rybanský 0:3, Dvorský – Kle-
man 0:3.
CHLADMONT A – JAPEJO 3:2 (sety – 9:9), ako 
hrali: R. Blaniar – P. Vácval 3:2, J. Blaniar – Jozef 
Vlčko 3:1, R. Blaniar-J. Blaniar – Vlčko-Vácval 3:0, 
P. Paliatka – Vlčko 0:3, Paliatka – Vácval 0:3.
JAVAHA – EXPRES PRINT 1:4 (sety – 5:12), ako 

hrali: J. Valášek – J. Jaššo 1:3, Š. Jambor – P. Kršiak 
3:0, Valášek-Jambor – Jaššo-Kršiak 1:3, Valášek – 
Kršiak 0:3, Jambor – Jaššo 1:3.
KLAPKOVCI – PREMA 4:1 (sety – 14:7), ako hrali: 
L. Beňačka – Ľ. Macho 3:0, P. Klapka – J. Preťo 2:3, 
Beňačka-P. Klapka – Macho-Preťo 3:1, Beňačka – 
Preťo 3:2, A. Klapka – Macho 3:1.

TABUĽKA
1. CHLADMONT A  14 14 0 53:17  42
2. EXPRES PRINT  14 12 2 53:17  38
3. GENTA               14 11 3 50:20  36
4. CHLADMONT B  14 10 4 47:23  34
5. KLAPKOVCI         14 9 5 41:29  32
6. PREMA               14 7 7 34:36  28
7. TEAM GSM          14 6 8 28:42  26
8. JAPEJO              14 5 9 33:37  24
9. BAR MAJÁK       14 3 11 23:47  20
10. PRINT SERVIS  14 3 11 20:50  20
11. PREDPOSLEDNÍ  14 2 12 20:50  18
12. JAVAHA           14 2 12 18:52  18

 PROGRAM 15. KOLA – 31.1. o 17.30 h: 
KLAPKOVCI – BAR MAJÁK, PRINT SERVIS – JA-
VAHA, EXPRES PRINT – CHLADMONT A, o 19. h: 
JAPEJO – GENTA, PREMA – TEAM GSM, CHLAD-
MONT B – PREDPOSLEDNÍ, (stretnutia sa hrajú v 
herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).  mp

II. LIGA (TN+NR)
 KOLO: STK TEVOS Partizánske – Zlaté Mo-
ravce 8:6, body STK TEVOS: J. Holický 3,5, R. 
Néma 3, P. Herel 1,5. STK Veľké Uherce – Nová 
Baňa-Podlužany 12:2, body STK: L. Györi 3,5, M. 
Truska 3,5, Jaroslav Gubka 3, Ľ. Mikloš 1, M. Na-
vrkal 1. ŠKST Bošany – Klasov 7:7, body ŠKST: 
P. Bučko 3, Š. Jakubík 2, O. Bralušič 2. STK Malé 
Chlievany – Nové Mesto n/V. 9:5, body STK: P. 
Lánik 3,5, B. Herman 2,5, Ľ. Rumanovský 1,5, P. 
Bujna 1,5. ŠOG Nitra B – Vráble 13:1. Keraming 
Trenčín – Trnovec 11:3. Trenčianska Teplá – 
Nové Zámky B 5:9.
 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske – Nová 
Baňa-Podlužany 13:1, body STK TEVOS: J. Ho-
lický 3,5, R. Néma 3,5, P. Herel 3,5, R. Harťanský 
2,5. STK Veľké Uherce – Zlaté Moravce 11:3, 
body STK: M. Truska 3,5, L. Györi 2,5,Jaroslav 
Gubka 2,5, Ľ. Mikloš 1,5, Dalibor Kršiak 1. ŠKST 
Bošany – Vráble 10:4, body ŠKST: P. Bučko 3,5, 
O. Bralušič 3, M. Michalka 2, J. Krchník ml. 1,5. 
ŠOG Nitra B – Klasov 10:4. Trenčianska Teplá 
– Trnovec 10:4. Trenčín – Nové Zámky B 7:7.
 DOHRÁVKA 11. KOLA: Trenčianska Teplá – 
STK Malé Chlievany 13:1, bod STK: Dávid Petrík 
1. Keraming Trenčín – Nové Mesto n/V. 7:7. 12. 
KOLA: Keraming Trenčín – STK Malé Chlieva-
ny 11:3, body STK: B. Herman 2, Ľ. Rumanovský 
1. Trenčianska Teplá – Nové Mesto n/V. 13:1.  
1. ŠOG Nitra B           17  15  1  1  0  172:66  48
2. Veľké Uherce        17  14  1  2  0  168:70  46
3. Trenč. Teplá           17  12  2  3  0  159:79  43
4. Nové Zámky B        16  9  3  4  0  121:103 37
5. ŠKST Bošany         17  7  5  5  0  124:114  36
6. Trenčín                    17  7  3  7  0  114:124  34
7. Trnovec                    16  6  5  5  0  114:110  33
8. Malé Chlievany        16  8  1  7  0  105:119 33
9. TEVOS Partizánske  17  6  2  9  0  121:117 31
10. Klasov                      17  6  2  8  1  101:137 30
11. Zlaté Moravce          17  5  0  12  0  99:139  27
12. Nové Mesto n/V.      16  4  2  10  0  83:141 26
13. N. Baňa-Podlužany  17  4  1  12  0  95:143  26
14. Vráble                       17  0  0  17  0  62:176  17

III. LIGA (TN)
 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – Bystriča-
ny 3:15, body STK TEVOS: P. Mozola 1, Ľ. Popluhár 
1, M. Robel 1. STK Veľké Uherce B – Lazany 9:9, 
body STK: M. Gubka 3, M. Kršiak 2,5, Dalibor Kršiak 
2, J. Mikloš 1,5. ŠKST Bošany B – Ladce 9:9, body 
ŠKST: J. Krchník ml. 4,5, Jakub Jakubík 2,5, M. Mi-
chalka 1,5, M. Šútora 0,5. Keraming Trenčín B – 
Nová Dubnica B 10:8. STK Prievidza – Karpatia 
Prievidza 6:12. Drietoma – TTC Považská Bystri-
ca 6:12. Stará Turá – Dolné Kočkovce 10:8.  
 18. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – La-
zany 6:12, body STK TEVOS: Ľ. Popluhár 2,5, L. 
Staňák 1,5, P. Mozola 1, Radovan Eliáš 1. STK Veľ-
ké Uherce B – Bystričany 5:13, body STK: Dali-
bor Kršiak 1,5, M. Gubka 1,5, M. Navrkal 1, J. Mik-
loš 1. ŠKST Bošany B – Nová Dubnica B 14:4, 
body ŠKST: Jakub Jakubík 4, M. Šútora 4, A. Feku-
la 3, L. Beňačka 3. Keraming Trenčín B – Ladce 
12:6. Stará Turá – TTC Považská Bystrica 0:18. 
Drietoma – Dolné Kočkovce 13:5. 
1. Bystričany              17  17  0  0  0  243:63  51
2. Pov. Bystrica          16 15  0  1  0  232:56  46
3. Trenčín B                17  11  1  5  0  176:130 40
4. Ladce                      17  9  4  4 0 167:139  39
5. Lazany                    17  7  6  4  0  159:147 37
6. Karpatia Prievidza   16  10 1  4  1  146:142  36
7. Drietoma                 17  6  3  8  0  147:159 32
8. Bošany B                17  6  3  8 0  150:156  32
9. STK Prievidza        16  5  4  7  0  130:158 30
10. TEVOS Partizánske B 17  5  1  11  0  115:191  28
11. Veľké Uherce B  17  2  6  9  0  133:173 27
12. Stará Turá     17  3  2  12  0  111:195  25
13. Nová Dubnica B    17  3  1  13  0  102:204  24
14. Dolné Kočkovce    16  2  0  14  0  95:193  20

IV. LIGA TRENČÍN
 17. KOLO: STO Prusy – Klobušice 11:7, body 
STO: T. Kutiš 3,5, Ľ. Kutiš ml. 3, Jozef Kutiš 2,5, M. 
Horečný 2. STK Orol Otrhánky – Oslany 5:13, J. 
Janáč 2, S. Habala 2, M. Blaniar 1 – M. Hudec 3,5, 
J. Bajzík 3,5, P. Mello 3,5, T. Pinďura 2,5. Chochol-
ná-Velčice – Tužina 5:13. Nové Mesto n/V. B – 
Handlová 14:4. Keraming Trenčín C – Omše-
nie 16:2. Sedmerovec – Diviaky n/N. 11:7. TTC 
Považská Bystrica B – STK Prievidza B 11:7.
 18. KOLO: STO Prusy – Omšenie 15:3, body 
STO: Jozef Kutiš 4,5, T. Kutiš 3,5, Ľ. Kutiš ml. 2,5, 
M. Horečný 2,5, Martin Kutiš 2. Nové Mesto n/V. 
B – Tužina 16:2. Chocholná-Velčice – Handlo-
vá 7:11. Keraming Trenčín C – Klobušice 5:13. 
Sedmerovec – STK Prievidza B 15:3. TTC Po-
važská Bystrica B – Diviaky n/N. 7:11.

1. Prusy       17  17  0  0  0  210:96 51
2. Sedmerovec  16  14  0  2  0  177:111  44
3. Diviaky n/N.       17  12  1  4  0  189:117  42
4. Handlová                 17  11  2  4  0  181:125 41
5. Pov. Bystrica B        16   9  3  4  0  147:141  37
6. Oslany                     16  10  0  6  0  168:120  36
7. Trenčín C                17  9  0  8  0  152:154 35
8. Tužina                      17  7  2  8  0  157:149 33
9. Nové Mesto n/V. B   17  6  1  10  0  151:155 30
10. Otrhánky               16  5  3  8  0  134:154  29
11. Klobušice               17  3  3  11  0  129:177 26
12. STK Prievidza B     17  2  3  12  0  114:192  24
13. Chocholná-Velčice  17  1  2  14  0  105:201  21
14. Omšenie                  17  0  2  15  0  92:214  19 

V. LIGA
 16. KOLO: STK Malé Chlievany C – STK TE-
VOS Partizánske C 4:14, Dominik Petrík 1,5, T. 
Valach 1,5, L. Machala 1 – P. Vácval 4,5, P. Behúl 
3,5, J. Špeťko 3, M. Tomiš 3. Kamenec p/Vt. – STO 
Uhrovec  14:4, J. Stančiak 4,5, M. Hudec 4,5, J. Mi-
chalovič 3, M. Benko 2 – J. Petrlík 2,5, P. Mišina 1, 
Ľ. Bulík 0,5. STK Veľké Uherce C – Lazany B 7:11, 
Jozef Belianský 3, P. Kršiak 2, J. Valášek 1, J. Václav 
1 – V. Skáčik 3,5, P. Gebrlín 2,5, Z. Čikes 2,5, V. Bro-
dzianský 1,5, T. Žiak 1. Bystričany B – STK Malé 
Chlievany B 5:13, E. Milota 3,5, R. Urban 1,5 – I. 
Filin 4,5, B. Kolembus 3,5, M. Ďuračka 3, M. Valient 
2. ŠKST Bošany C – Handlová B 10:8, J. Deviat-
ka 3,5, K. Hýrošš 2,5, Mário Marko 2,5, M. Boldiš 
2,5 – Jozef Blaho 3, M. Čenteš st. 3, G. Ratkovský 2. 
STK Žabokreky n/N. – Nitrica 9:9, J. Blaniar 4,5, 
R. Blaniar 3,5, M. Magát 1 – T. Líška 2,5, J. Jaššo 2,5, 
M. Kleman 2, L. Rybanský 2. Kanianka – Oslany B 
8:10, J. Perniš 4,5, O. Kušnír 2,5, R. Baláž 1 – B. Šan-
drik 3, J. Lacúška 2,5, J. Tvrdoň 2,5, R. Šandrik 2.
1. Oslany B            16 10 4 2 0 165:123 40
2. Kamenec p/Vt.   16 11 1 4 0 166:122 39
3. Lazany B             16 10 2 4 0 178:110 38
4. Bošany C           16 10 2 4 0 158:130 38
5. Žabokreky n/N.  16 7 5 4 0 156:132 35
6. Nitrica                 16 7 4 5 0 142:146 34
7. Malé Chlievany B 16 6 4 6 0 141:147 32
8. Handlová B        16 7 1 8 0 150:138 31
9. TEVOS Partizánske C 16 7 0 9 0 151:137 30
10. Kanianka            16 6 2 8 0 138:150 30
11. Veľké Uherce C 16 5 4 7 0 128:160 30
12. Bystričany B       16 5 2 9 0 134:154 28
13. Uhrovec           16 3 1 12 0 109:179 23
14. Malé Chlievany C 16 1 2 13 0 100:188 20

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 8. KOLO: CHLADMONT Partizánske – STK Ža-
bokreky n/N. B 10:8, A. Klapka 3,5, P. Klapka 2,5, 
T. Duda 2,5, Š. Jambor 1,5 – R. Poništiak 4, F. Ta-
sary 2, V. Greguš 2. STK Veľké Uherce D – ŠKST 
Bošany D 5:13, J. Václav 3,5, I. Dvorský 1,5 – P. Ry-
banský 4, K. Hýrošš 3,5, J. Deviatka 3,5, J. Halmo 2.
1. ŠKST Bošany D  8  8  0  0  0  99:45  24
2. CHLADMONT Partizánske  8  5  1  2  0  72:54 19
3. STK Žabokreky n/N. B    8  2  1  5  0  59:85 13
4. STK Veľké Uherce D  8  0  0  8  0  48:96   8
 

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 16. KOLO: Žitná-Radiša – ObÚ Podlužany B 
18:0, Ľ. Šišmiš 4,5, M. Viktorín 4,5, J. Botka 4,5, 
I. Horník 4,5. OŠK Pečeňany – STO Uhrovec B 
10:8, M. Bereš 2,5, M. Lukniš 2,5, R. Škerda 2,5, R. 
Horský 2,5 – M. Adameová 2, N. Štefaneková 2, 
A. Podoba 2, J. Fraňo 2. SK Bánovce n/B. – STO 
Prusy C 3:15, P. Adamec 1,5, J. Hanko 1, R. Ra-
gan 0,5 – Martin Kutiš ml. 4,5, P. Igaz 4, V. Kutiš 
4, J. Tomášik 2,5. STO Prusy B – SO Miezgovce 
11:7, R. Praženec 4,5, Ján Kutiš 2,5, V. Lukačovič 
2,5, I. Kikuš 1,5 – J. Sečkár 2, Radomír Zradula 2, 
F. Vaclavik 2, I. Podoba 1. STO Biskupice – STK 
Malé Chlievany D 12:6, M. Václavík 3,5, M. Ka-
hún 3,5, V. Ondrejka 2,5, Martin Igaz 1,5, J. Pytel 
1 – J. Koleno 3, E. Hudecová 2, B. Ragan 1. STK 
Orol Otrhánky C – STK Orol Otrhánky B 6:12, 
Daniel Floro 3,5, M. Floro ml. 2,5 – P. Balažovič 4, 
M. Ledajová 3,5, T. Srnec 2,5, Lukáš Gieci 2. ObÚ 
Podlužany – voľno.
1. Prusy B       15 14 0 1 0     211:59 43
2. Miezgovce    15 13 0 2 0     187:83 41
3. Otrhánky B 15 12 0 3 0     176:94 39
4. Prusy C       14 11 0 3 0     163:89 36
5. Žitná-Radiša   15 10 0 5 0 174:96 35
6. Biskupice     15 9 1 5 0 155:115 34
7. Malé Chlievany D 15 7 1 7 0   162:108 30
8. Pečeňany 15 5 0 10 0      81:189 25
9. Uhrovec B 14 4 1 9 0 95:157 23
10. Bánovce n/B. 15 3 0 12 0 94:176 21
11. Otrhánky C 15 2 1 12 0 92:178 20
12. Podlužany 14 3 0 11 0 84:168 20
13. Podlužany B 15 1 0 14 0 54:216 17
 (mp, jdz, mb, lg)

STOLNÝ TENIS - MUŽI 

PRÍPRAVNÝ FUTBAL - MUŽI
HN PRIEVIDZA & HANDLOVÁ – SLOVAN ŠIMONOVANY 5:1 (2:1), 37. D. Obžera, 45. D. Kozák, 59. 
a 87. F. Spevár, 79. D. Šlabjar – 25. P. Jakubík, na umelej tráve v Novákoch. LEHOTA POD VTÁČNI-
KOM – TEMPO PARTIZÁNSKE 2:5 (0:3), góly Tempa: Š. Kučera 2, T. Obert, M. Kučerka, D. Benca, na 
umelej tráve v Novákoch. MARTIN – TEMPO PARTIZÁNSKE 4:0 (1:0), na umelej tráve. NITRIAN-
SKE PRAVNO – SLOVAN ŠIMONOVANY 1:11 (1:5), góly Slovana: M. Sobota 2, T. Laurinec 2, Pat-
rik Chrenko 2, J. Žiak ml., Miroslav Oršula, L. Geleta, P. Bielich, D. Galis, na umelej tráve v Novákoch. 
SPARTAK BÁNOVCE N/B. – PÚCHOV 1:4 (1:2), gól Spartaka: M. Barta, na umelej tráve. HRUŠOVA-
NY – NŽ VEĽKÉ UHERCE 6:0 (1:0), na umelej tráve v Topoľčanoch. DOLNÉ VESTENICE – UHROVEC 
4:2 (2:1), J. Malina 2, Hrošovský, Jakub Šagát – J. Bežo, Marián Stuparič, na umelej tráve v Bánov-
ciach n/B.. OPONICE – FK VEĽKÉ BIELICE 2:5 (0:3), góly FK: Jozef Jakubík, D. Kišac, J. Zentko, Patrik 
Beňuška, Martin Vaňo. MIEZGOVCE – SVINNÁ 11:1 (5:1), góly Miezgoviec: S. Vavro 3, M. Herian 3, 
Milan Kráľ 2, Maroš Šagát 2, A. Madaj, na umelej tráve v Bánovciach n/B..

Piaty ročník PCI šípkarskej ligy v  šípkach 
v  hre 501 double out na päť víťazných le-
gov, ktorej domovským stánkom je Charlie 
pub na sídlisku Šípok v Partizánskom, má za 
sebou duely 18. kola. V šlágri prvých dvoch 
šípkarov ligy medzi Lukášom Gubom a  ob-
hajcom prvenstva Ivanom Drndzíkom sa zro-
dila remíza.

 VÝSLEDKY 18. KOLA: R. Trčo – M. Jankula 3:5. 
R. Zemba – I. Gogola 2:5. J. Masaryk – I. Salin-
ka 5:1. M. Ferencei – Ľ. Perniš 3:5. L. Guba – I. 
Drndzík 4:4. Z. Snoha – Š. Bilas 5:1. R. Fereje 
– Martin Trčo 4:4. R. Fereje – M. Guba 2:5. R. 
Fereje – L. Boszorád 4:4. R. Fereje – M. Javořík 
3:5. M. Guba – Michal Trčo 5:2. 

 TABUĽKA
1. Lukáš Guba                    22  18  3   1   105:36  39
2. Ivan Drndzík                   19  17  2   0     93:22  36
3. Ladislav Boszorád         20  15  2   3     91:49  32
4. Bronislav Bederka         20  16  0   4     86:44  32

5. Michal Savara                 21  13  2   6     90:62  28
6. Milan Guba                      20  13  1   6     81:57  27
7. Zdeno Snoha                   21  10  5   6     85:62  25
8. Martin Boszorád             20  10  4   6     76:61  24
9. Ivan Salinka                     20    9  6   5     77:67  24
10. Jaroslav Masaryk          23  10  3  10   85:74  23
11. Radovan Fereje             21    9  5   7    81:70  23
12. Štefan Bilas ml.             20    9  5   6    72:65  23
13. Július Števica                23  10  2   11  73:82  22
14. Ivan Gogola                   23   10 1  12   82:77  21
15. Michal Trčo                    21    7  7   7    74:72  21
16. Milan Javořík st.            19    7  5   7    69:61  19
17. Martin Ferencei             23    7  4  12   73:83  18
18. Marek Jankula     22    8  2   12  64:82  18
19. Martin Trčo                     20   6  5    9   64:76  17
20. Rudolf Trčo                    20   6  3   11   63:80  15
21. Ľubomír Ducký              22   6  1  15   49:87  13
22. Ivana Salinková             16   3   2  11  34:67    8
23. Ľubomír Perniš              21   4  0  17   40:92   6
24. Radovan Zemba             21   2  2  17   35:94  6
 mp

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM

Igor Obert 
v jedenástke III. ligy 

Západoslovenský futba-
lový zväz vyhlásil Jede-
nástku roka 2016. Pod-
ujatie mal pod patro-
nátom Výkonný výbor 
v spolupráci s Tréner-
sko-metodickou komi-
siou a Komisiou rozhod-
cov. Okrem toho bol oce-
nený výber ZsFZ senio-
rov amatérov. Vyhlaso-
vanie začal zväz realizo-
vať pred 24 rokmi, v tom 
čase bolo defilé súčasťou 
plesu. „Hlavným motí-
vom je, aby mali mo-
rálne ocenenie aj hráči 
pôsobiaci v nižších sú-
ťažiach. Je to pre nich 
určite aj motiváciou. 
Ocenili sme aj repre-
zentantov, ktorí boli z 
lásky k futbalu ochotní 
hrať za región na úkor 
svojho voľna,“ povedal 
predseda Trénersko-me-
todickej komisie Rudolf 
Hanák. Najlepších jede-
násť hráčov v  Západo-
slovenskom kraji vybera-

li tréneri treťoligových tímov. Z devätnástich kormidelníkov využili túto možnosť pätnásti. Naj-
viac hlasov – 10 – získal útočník Komárna Roman Haša. Trénerov svojím prístupom k zápasom 
a povinnostiam presvedčil aj kapitán lídra Tipos III. ligy Igor Obert (na foto). Tridsaťštyriročný 
Partizánčan odohral na jeseň v drese KFC Komárno celkom 1450 minút a vsietil tri góly. „Kaž-
dé ocenenie poteší a dupľom, keď o ňom rozhodli hlasovania trénerov. Tretiu ligu nehrám 
dlho, skôr som pôsobil vo vyšších súťažiach, ale ako mi roky pribúdajú, aj ja som sa rozho-
dol ukončiť profikariéru. Chcem sa naplno venovať práci a futbal mať ako koníček. Každý 
zápas beriem ako zábavu a možno preto moja hra baví aj iných,“ povedal pre náš týdenník 
odchovanec FK Tempo Partizánske Igor Obert, ktorý pôsobil v najvyššej slovenskej futbalovej lige 
v Dubnici nad Váhom, Dunajskej Strede a Michalovciach a okúsil aj českú najvyššiu súťaž v drese 
Jihlavy. Tri kolá pred koncom jesennej časti aktuálneho ročníka si Igor Obert natrhol sval na nohe, 
no aj keď ešte nie je stopercentne v poriadku, už sa pripravuje s družstvom na odvetnú časť ligy 
s jasným cieľom: „Máme ambície postúpiť do druhej ligy. Podľa mňa, jediným vážnym sú-
perom je pre nás Púchov.“ Cenu pre najlepšieho trénera si odniesol Jaroslav Vágner z Púchova. 
Po ročnej prestávke boli opäť vyhodnotení aj najlepší arbitri v súťažiach ZsFZ. Medzi hlavnými 
rozhodcami zvíťazil Marián Otiepka z Trenčína a najlepším asistentom rozhodcu sa stal Martin 
Jančok z Nitry. Spokojnosť s vydarenou akciou netajil predseda ZsFZ Pavol Šípoš, ktorý na margo 
podujatia povedal: „Som rád, že zväz po roku opäť pripravil tento galavečer. Myslím, že je 
čo hodnotiť, okrem jedenástky roka treba poďakovať aj hráčom, ktorí vzorne reprezento-
vali na Majstrovstvách Európy amatérov v Olomouci. Svoju kvalitu potvrdili aj na turnaji 
regiónov v Tatranskej Lomnici. Čaká nás ročník, ktorý bude v rámci amatérov reprezentač-
ný. Myslím, že ZsFZ po športovej stránke funguje primerane, sú tu kvalitní hráči. Verím, že 
objavíme aj nové talenty.“ 

 Jedenástka roka ZsFZ 2016: Dalibor Rožník (Komárno, 4 hlasy) – Michal Riška (Púchov, 7 
hlasov), František Brezničan (Púchov, 4 hlasy), Csaba Szórád (Komárno, 5 hlasov), Tiep Pham 
Thanh (Horná Nitra, 4 hlasy) – Martin Kočiš (Galanta, 7 hlasov), Marek Gajdošík (Púchov, 7 hla-
sov), Igor Obert (Komárno, 4 hlasy), Tomáš Faragó (Komárno, 8 hlasov) – Roman Haša (Komár-
no, 10 hlasov).       mp, zdroj: zsfz

O Vavra sa zaujímajú už aj Taliani
Mladý slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro (na foto) z Partizánskeho sa opäť stal témou 
prestupových špekulácií, tentokrát sa ale prihlásil záujemca z talianskej Serie A. Len prednedáv-
nom prenikli na povrch informácie o eminentnom záujme švédskeho klubu Malmö FF, ktorý chcel 
obranné rady posilniť odchovancom MŠK Žilina už počas zimného prestupového termínu, z čoho 
však zišlo. Ponuka účastníka švédskej Allsvenskan sa nestretla s pochopením vedenia MŠK Žili-
na, ktoré požadovalo dvojnásobok. Neskôr športový manažér „šošonov“ Karol Belaník uviedol, že 

klub má tie najvyššie ciele a odmieta sa oslabovať v polovici sezóny. Letný odchod dvadsaťroč-
ného mládežníckeho reprezentanta Denisa Vavra spod Dubňa je teda viac než pravdepodobný. 
Najnovšie sa totiž ozvala talianska Bologna. O interese účastníka prestížnej súťaže Serie A infor-
movala talianska verzia Sky Sport. „Môžeme potvrdiť, že Bologna, ktorá Denisa Vavra plánuje 
sledovať počas jari, má o tohto hráča záujem a je pravdepodobné, že v lete budú so Žilinou 
rokovať o jeho prestupe,“ potvrdil pre šport.sk hráčov agent Martin Petráš. Bologni patrí v aktu-
álnom ročníku Serie A desiate miesto. Vedenie „rossoblu“ sa zameralo aj na skúseného 28-ročného 
stopéra Andreu Ranocchiu z Interu Miláno, avšak z týchto plánov napokon zišlo. Teraz sa mužstvo 
zo severu Talianska zameralo práve na odchovanca FK Tempo Partizánske, čo podľa Sky Sport Italia 
potvrdil aj športový riaditeľ klubu Riccardo Bignon. „Dosť má prekvapilo, že je o mňa taký záu-
jem v zahraničí. Každý hráč sa túži posunúť niekam ďalej, uvidíme, ako sa udalosti vyvinú. 
Momentálne som však v Žiline spokojný a mojím prvoradým cieľom je vyhrať slovenský ti-
tul,“ povedal pre náš týždenník pilier žilinských obranných radov Denis Vavro, ktorého vysnívanou 
súťažou a klubom, ako prezradil, je anglická Premier League a jej účastník FC Liverpool.     

   mp, zdroj: šport.sk

Bánovce treťoligové!
Od 5. marca sa v Bánovciach nad Bebravou bude hrať treťoligová futbalová súťaž! Napriek 
tomu, že futbalisti Spartaka odštartovali sezónu v IV. lige Severozápad, dohrávať ju búdu v III. 
Tipos lige ZsFZ. Ako je to možné, vysvetlil člen Správnej rady Spartaka Dušan Jankovič: „Do-
hodli sme sa s majiteľom klubu FC Horses, že FK Spartak Bánovce nad Bebravou sa stane 
výhradným majiteľom klubu FC Horses, čiže obchodnej firmy, ktorá sa zaoberá futba-
lom. Na upresnenie poviem, že FC Horses bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá 
už nebude pôsobiť v mieste kde doteraz, ale bude pokračovať v Bánovciach.“ Klub, ktorý 
bol v minulosti „céčkom“ Spartaka Trnava a v lete minulého roku sa zo Šúroviec presťahoval do 
Veľkých Úľan, je teda znovu v pohybe. Bánovčania po FC Horses zdedili body aj umiestnenie v 
tabuľke, čo znamená, že naši spartakovci odštartujú jarnú čas zo štrnásteho miesta s 21 bodmi 
na konte a skóre 19:31. Priaznivci bánovského futbalového klubu sa majú na čo tešiť. Tretia liga 
v priebehu jari zavíta do Bánoviec až jedenásťkrát, pričom prvých päť kôl odohrajú bánovskí 
futbalisti na domácom trávniku. Aby bola dodržaná regula, bánovskí futbalisti budú hrať pod 
názvom FC Horses Bánovce. V lete dôjde k zlúčeniu týchto dvoch klubov do názvu FK Spartak 
Bánovce. Otázkou už len zostáva, kto nahradí bánovský Spartak v jarnej časti IV. ligy Severozá-
pad, kde mu po jeseni patrila druhá priečka s trojbodovou stratou na vedúce Borčice. Šušká sa 
o lídrovi VI. ligy ObFZ Považská Bystrica, ale definitíva zatiaľ nepadla.         aj, mp

V pondelok 23. januára sa uzavrela posledná kapitola 
života Jozefa Petráša. Narodil sa 10. marca 1933 v Pobe-
dime pri Piešťanoch a do vtedajšieho mesta obuvi ho 
priviedla práca. Vo svojich 18. rokoch nastúpil do Závo-
dov 29. augusta a v tomto období sa v Aeroklube v Par-
tizánskom zoznámil so športovým parašutizmom, kto-
rý sa ihneď stal jeho veľkou vášňou. Základný výcvik 
absolvoval v Nitre v roku 1951 a o dva roky nato naru-
koval k výsadkovému vojsku v Košiciach. Po skončení 
základnej vojenskej služby sa v roku 1955 začal venovať 
športovému výcviku v Partizánskom. Splnil podmien-

ky III. výkonnostnej triedy a získal oprávnenie inštruktora 1. triedy v parašutizme. 
Absolvoval viaceré kurzy pre parašutistických časomeračov a rozhodcov. Medzi 
jeho najväčšie úspechy patrilo zaradenie do reprezentačného družstva Nitrian-
skeho kraja a účasť na II. Majstrovstvách Slovenska v Poprade. Svoju vášeň pre pa-
rašutistický šport zanechal v roku 1960, keď sa začal naplno venovať svojej rodi-
ne. Voľný čas si vypĺňal rekreačným rybárčením a dlhé roky zastával funkciu pod-
predsedu MsO SRZ v Partizánskom. Stále ho to však ťahalo k lietaniu a neskôr sa 
spolu so svojím starším synom začal venovať leteckému modelárstvu. Dosiahol 
v ňom veľa úspechov, zúčastnil sa mnohých celoslovenských i zahraničných sú-
ťaží – bol členom reprezentačného tímu športovcov s voľne lietajúcimi modelmi. 
Za zásluhy o rozvoj leteckého modelárstva na Slovensku bol v roku 2003 ocenený 
Zväzom modelárov Slovenska.
Jozef Petráš celý svoj život zasvätil rodine, športu a práci v Závodoch 29. augusta. 
Z pozície robotníka sa prepracoval na vedúceho odboru zvláštnych úloh. So svo-
jimi spolupracovníkmi sa pri odchode do dôchodku lúčil v roku 1992. Na posled-
nej ceste sa s Jozefom Petrášom prišli 26. januára rozlúčiť okrem rodiny, priateľov, 
bývalých spolupracovníkov a susedov aj priatelia z Oblastného klubu vojenských 
výsadkárov SR v Banskej Bystrici. 

Česť jeho pamiatke!
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KATEGÓRIA 
DO 15 ROKOV

Filip DRÁBIK
(atletika – ZŠ Rudolfa Jaší-
ka Partizánske): malý bo-
jovník s veľkým srdcom má 
za sebou nabitú, no hlavne 
úspešnú sezónu aj v  konku-
rencii o dva roky starších sú-

perov; na bežeckých podujatiach aj s medziná-
rodnou účasťou dosiahol bilanciu sedmich ví-
ťazstiev, štyroch druhých, troch tretích, jedné-
ho štvrtého a jedného piateho miesta; patrí 
medzi všestranných športovcov, o čom svedčí 
aj jeho angažovanie sa v FK Tempo Partizánske 
a HK Iskra Partizánske. 

Tamara DOBOŠOVÁ
(ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske): ľavá krídelníčka HK 
Iskra s  výbornou technikou 
a  s  patričným prehľadom hrá  
v kategórii 8. ročníkov športo-
vých hokejových tried žiakov, 

kde patrí k platným postavám družstva; o tom, že 
sa dokáže presadiť aj v chlapčenskej kategórii, 
svedčí aj jej štatistika za uplynulú sezónu, keď 
v 12 zápasoch zaznamenala 12 bodov (8 gólov + 
12 asistencií); členka reprezentačného tímu Slo-
venska do 15 a do 18 rokov patrí k veľkým náde-
jám slovenského ženského hokeja; na medziná-
rodnom turnaji vo Švajčiarsku v drese Slovenska 
U18 vsietila v štyroch zápasoch päť gólov. 

Zina HLAVAČKOVÁ 
(bedminton – BK Gymná-
zium Partizánske): v  špeci-
fickej sezóne aj po prechode 
do vyššej kategórie U15 po-
tvrdila svoje postavenie v slo-
venskej špičke; dosiahla via-

cero medailových umiestnení na A-turnajoch 
série GRAND PRIX; na kvalitne obsadenom tur-
naji v Srbsku sa v dvojhre U15 prebojovala do 
štvrťfinále; je šampiónkou Západoslovenskej 
oblasti v dvojhre a v mixštvorhre; je bronzovou 
medailistkou z dvojhry, vicemajsterkou Sloven-
ska v  štvorhre i  v mixštvorhre v  kategórii U13 
a  držiteľkou slovenského bronzu v  štvorhre 
v kategórii U15; v slovenskom rebríčku jej v ka-
tegórii U15 patrí 3. miesto v dvojhre a 6. miesto 
v štvorhre a v mixštvorhre. 

Barbora HUNKOVÁ 
(hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske): je kapitánkou družs-
tva starších žiačok HK Slávia; 
svojimi výkonmi si oprávnene 
vyslúžila miesto vo výbere ta-
lentovaných hádzanárok 

Trenčianskeho a Žilinského kraja vo svojej veko-
vej kategórii; je jednou z najlepších strelkýň celej 
súťaže a má veľké predpoklady stať sa nasledov-
níčkou najúspešnejších hádzanárok Slávie; žiač-
ka ZŠ Radovana Kaufmana reprezentuje školu 
okrem hádzanej aj vo volejbale, basketbale  
a ľahkej atletike.  

Samuel CHOCHULA 
(3D lukostreľba – LK 3beč 
Partizánske): jeden z najmlad-
ších, no zároveň najväčších ta-
lentov v tejto aktraktívnej špor-
tovej disciplíne; počas úspešnej 
súťažnej sezóny sa stal majs-

trom Slovenska v  kategórii detí - reflexný luk 
(TRRB); v seriáli Slovenského pohára 3D päť kôl vy-
hral a tri razy skončil na striebornej priečke, čo mu 
v konečnom zúčtovaní vynieslo striebornú medai-
lu, keď ho dokázal poraziť iba vicemajster Európy.  

Michaela MAŠLÁNIOVÁ 
(3D lukostreľba – LK 3beč Par-
tizánske): jedna z nádejí v tom-
to mladom rozvíjajúcom sa špor-
te; suverénnym spôsobom 
ovládla seriál Slovenského pohá-
ra v 3D lukostreľbe v dlhom luku 

(TRLB); v kategórii dievčatá sa osemkrát postavila na 
zlatý stupienok a tri razy obsadila striebornú priečku, 
čo jej v konečnom zúčtovaní vynieslo prvenstvo.  

Sofia KOTRÍKOVÁ-MÚČKOVÁ 
(zápasenie – Olymp Partizán-
ske): talentovaná zápasníčka sa 
dokázala presadiť sa aj na me-
dzinárodnej scéne; na 37. roční-
ku turnaja Andyho Waltera 
v  Nemecku, ktorý patrí medzi 

najväčšie medzinárodné turnaje mládeže v  zápa-
sení voľným štýlom, obsadila v  kategórii dievčat 
v hmotnosti do 23 kg bronzovú priečku; na medzi-
národnom turnaji v Ostrave si v kategórii prípravky 
do 22 kg vyzápasila striebro a na turnaji v Považ-
skej Bystrici sa stala víťazkou svojej kategórie; 
úspešne si viedla aj v  kvalitne obsadenej Žiackej 
lige oblasti Západ, kde súťažila medzi chlapcami.  

Zuzana MIŠOVÝCHOVÁ
(športové karate – DRAP Par-
tizánske): na majstrovstvách 
Slovenska vybojovala bronzovú 
medailu v športovom zápase 
kumite a na majstrovstvách Slo-
venska Shitoryu získala striebro 

v kumite dievčat do 27 kg; v seriáli Slovenského po-
hára si vybojovalo dve druhé a jedno tretie miesto 
v  kumite a jedno druhé a  tretie miesto v  kata;  
v športovom zápase kumite do 27 kg zvíťazila na 
turnaji Grand prix Slovakia, Grand prix Žilina a Ga-
lanta cup, z turnaja v Nitre si priniesla bronz a na tur-
naji Budapestopen skončila siedma v kumite; je 
majsterkou Západoslovenského zväzu karate v ku-
mite a v kata získala striebro; stala sa celkovou víťaz-
kou Pohára ZsZK v kumite mladších žiačok do 27 kg.   

Veronika MITAŠOVÁ
(raketové modelárstvo – KRM 
a Amavet klub č. 808 Partizán-
ske): hoci raketovému modelár-
stvu sa venuje pomenej zástup-
kýň nežného pohlavia, dokázala 
sa presadiť v  silnej konkurencii 

a v uplynulej sezóne sa stala najúspešnejšou repre-
zentantkou klubu; na majstrovstvách Slovenska zís-
kala striebro v kategórii S7 – maketa bodovacia, vy-
lietala si bronz v  kategórii S6A – raketa streamer  
a taktiež v kategórii S4A – raketoplán; na Svetovom 
pohári v Slovinsku skončila siedma v kategórii S4A – 
raketoplán a bola členkou bronzového tímu v súťaži 
družstiev v  kategórii S7 – bodovacia maketa; je  
v širšej nominácii juniorskej reprezentácie Slovenska.   

Jakub REPA
(futbal – FK Tempo Parti-
zánske): patrí medzi rýchlych 
útočníkov s  poctivým prístu-
pom k  tréningovým povin-
nostiam; danosti typického 
zakončovateľa preukázal aj 

v  jesennej časti aktuálneho ročníka, v  ktorom 
so  16 gólmi figuruje na delenej tretej priečke 
v poradí kanonierov II. ligy starších žiakov U15; 
okrem toho, že vie góly strieľať, dokáže ich svo-
jím spoluhráčom aj pripraviť.  

Juliette SLIVKOVÁ 
(športové karate – DRAP 
Partizánske): je úradujúcou 
majsterkou Slovenska v  ku-
mite mladších žiačok do  
32 kg a na majstrovstvách 
Slovenska Shitoryu získala 

bronz v kumite dievčat do 32 kg; je majsterkou 
Západoslovenského zväzu karate v  kumite 
mladších žiačok do 32 kg a stala sa celkovou ví-
ťazkou Pohára ZsZK v kumite mladších žiačok 
do 32 kg; v seriáli Slovenského pohára získala 
v kumite jedno druhé a jedno tretie miesto; do-
kázala sa presadiť aj v  medzinárodnej konku-
rencii – na Svetovom pohári v Hradci Králové 
skončila v  kumite druhá, na Grand prix Žilina 
vyhrala a na turnaji Budapestopen získala v ku-
mite bronzovú medailu.   

Ondrej ŠKORŇÁK 
(3D lukostreľba – LK 3beč 
Partizánske): v seriáli Sloven-
ského pohára v 3D lukostreľ-
be v  kategórii reflexný luk 
(TRRB) sa stal najlepším kade-
tom; počas súťažnej sezóny 

absolvoval tri pohárové preteky a v piatich do-
siahol strieborné umiestnenia.   

Nina ŠPÁNIKOVÁ 
(športové karate – DRAP 
Partizánske): na slovenskom 
šampionáte si v  športovom 
zápase kumite vybojovala 
striebro v  kategórii mladších 
žiačok do 32 kg a na majstrov-

stvách Slovenska Shitoryu získala striebro v ku-
mite dievčat do 32 kg; na svetovom pohári 
v Hradci Králové si v silnej medzinárodnej konku-
rencii vybojovala striebro a  bronz v kumite; na 
podujatí Grand prix Slovakia skončila v  kumite 
druhá, na Grand prix Žilina získala bronzovú me-
dailu, na Galanta cup vyhrala svoju kategóriu  
a z turnaja v Nitre si priniesla bronz; v seriáli Sloven-
ského pohára si v kumite zaknihovala kompletnú 
medailovú zbierku, v seriáli Pohára Západosloven-
ského zväzu karate vybojovala dve striebra a na 
majstrovstvách ZsZK získala bronzovú medailu.   

Timon ŠKOLKA 
(florbal – FBK Harvard Parti-
zánske): dravý útočník a víťaz-
ný typ hráča; talentovaný flor-
balista je najproduktívnejším 
hráčom a oporou mladších žia-
kov FBK Harvard, ktorý sa bez 

problémov strelecky presadzuje aj v kategórii 
starších žiakov; okrem florbalu sa zúčastňuje aj 
viacerých vytrvalostných bežeckých pretekov, na 
ktorých dosahuje medailové umiestnenia.  

Andrea ŠVECOVÁ 
(atletika – Gymnázium Parti-
zánske): pre talentovanú at-
létku bola uplynulú sezóna 
doslova hviezdnou, keď svoje 
súperky doslova valcovala; sta-
la sa víťazkou slovenského 

projektu Hľadáme nových olympionikov a  škol-
skou majsterkou Slovenska na 60 m a 300 m; zís-
kala 7 slovenských titulov v  kategórii mladších 
žiačok a 6 slovenských titulov medzi staršími žiač-
kami; vytvorila  4 slovenské rekordy na 150 m, 300 
m (štyrikrát), 600 m a v päťboji; so zlatom a bron-
zom najúspešnejšia členka slovenskej reprezen-
tácie na Detských atletických hrách v Poľsku; na 
medzištátnom stretnutí starších žiačok získala 
striebro v zmiešanej štafete na 4 x 300 m; ako 
13-ročná splnila dva limity SAZ pre 15-ročných na 
zaradenie do Centra talentovanej mládeže.   

Veronika TOMOVÁ 
(športová streľba – Gymná-
zium Partizánske): vo svojej 
kategórii v  súčasnosti jedna 
z najlepších športových strel-
kýň v  Trenčianskom kraji; 
na  majstrovstvách Trenčian-

skeho kraja v  športovej streľbe zo vzduchovej 
pušky Slávia na 30 rán skončila s 277 bodmi dru-
há medzi  staršími žiačkami; na majstrovstvách 
Slovenska skončila síce na 16. mieste s 267 bod-
mi, no víťazstvo na poslednom okresnom šam-
pionáte s výborným výkonom 286 bodov vkladá 
veľké nádeje pred majstrovstvami kraja.    

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Dominik BUDAY 
(športové karate – DRAP Par-
tizánske): člena širšej repre-
zentácie Slovenska v  uplynu-
lom roku pribrzdilo zranenie 
chrbta, no po návrate na tata-
mi predovšetkým na medziná-

rodnej scéne potvrdil svoje kvality; na Svetovom 
pohári v Hradci Králové vybojoval v nabitej konku-

rencii striebornú medailu v kumite mužov U21 bez 
rozdielu hmotnosti a v kumite U21 do 84 kg skon-
čil tretí; na medzinárodnom turnaji Croatia cup 
skončil tesne za medailovými pozíciami na  
5. mieste; v  1. kole Pohára Západoslovenského 
zväzu karate zvíťazil v  kumite seniorov do 75 kg 
a medzi staršími juniormi do 75 kg získal bronz.  

Peter BAŠTRNÁK 
(florbal – FBK Harvard 
Partizánske): kapitán do-
rasteneckého družstva pri-
viedol Harvard  najskôr k  ti-
tulu vicemajstra kraja a  ná-
sledne aj k piatemu miestu 

na finálovom turnaji o  majstra Slovenska; 
zodpovedný a pracovitý hráč, ktorý môže ísť 
príkladom mladším hráčom, je už druhú se-
zónu súčasťou základnej zostavy družstva 
mužov; pôsobí aj ako asistent trénera pri 
družstve starších žiakov.   

Adam DAŇO
(basketbal – BK Iskra Parti-
zánske): rýchly a technicky 
dobre vybavený basketbalis-
ta, ktorý patrí ku kľúčovým 
hráčom družstva kadetov; 
patrí medzi basketbalistov 

s výbornými odrazovými danosťami, je schop-
ný hrať na všetkých postoch v útoku i obrane; 
má príkladný prístup k tréningom a perspektí-
vu vyrásť na  hráča výkonnostných rozmerov 
slovenskej basketbalovej špičky; zodpoved-
ný, svedomitý, disciplinovaný, obetavý a bojov-
ný typ športovca.   

Roman DZIAN 
(futbal – ŠK Slovan Šimono-
vany): kapitán dorastenecké-
ho družstva, ktorý je na ihris-
ku predĺženou rukou trénera 
a z pozície stopéra diriguje 
celú obranu; má pre svoje po-

vahové vlastnosti prirodzený rešpekt nielen  
u svojich spoluhráčov ale i súperov; dominuje  
v hre vo vzduchu a  disponuje veľkým prehľa-
dom diania na ihrisku; vďaka svojím stabilne 
dobrým výkonom už začína pomaly nakúkať aj 
do seniorského tímu ŠK Slovan.   

Jozef HOLOBRADÝ 
(raketové modelárstvo – 
KRM a Amavet klub č. 808 
Partizánske): na majstrov-
stvách Slovenska získal bronz 
v  kategórii S7 – bodovacia 
maketa; na Svetovom pohári 

v Slovinsku bol členom bronzového tímu v sú-
ťaži družstiev v kategórii S7 – bodovacia make-
ta; je v širšej nominácii juniorskej reprezentácie 
Slovenska.  

 Tatiana KARÁSKOVÁ 
(hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske): hádzanej sa venuje 
od svojich desiatich rokov; jej 
výkony ju radia k najlepším 
hráčkam staršieho dorastu 
Slávie a vďaka nim si vyslúžila 

aj nomináciu do kadetskej reprezentácie Slo-
venska; z postu strednej spojky je tvorkyňou hry 
s výborným herným prehľadom a famóznou 
prihrávkou; v aktuálnom ročníku patrí aj k plat-
ným posilám ženského tímu na poste strednej 
spojky v Medzinárodnej česko-slovenskej inter-
lige WHIL.   

Mário MANO
(futbal – FK Tempo Parti-
zánske): kreatívny ľavý zálož-
ník, ktorý patrí medzi veľké 
futbalové talenty; vybavený 
individuálnou technikou, 
perfektným prehľadom v hre 

a so zmyslom pre presnú prihrávku; vie nielen 
góly svojim spoluhráčom pripravovať, ale vie 
ich aj sám strieľať; tento ctižiadostivý a víťazný 
typ futbalistu patrí k lídrom družstva mladšieho 
dorastu v III. lige, no hrá aj za starší dorast a svo-
jími výkonmi si vypýtal miesto v mužskom tíme, 
v  ktorého drese si pripísal aj niekoľko štartov 
v IV. lige Severozápad.

Natália MIKULÁŠOVÁ 
(tlak na lavičke a silový troj-
boj – Orion Gym Partizán-
ske): hoci uplynulý rok bol 
pre reprezentantku Orion 
Gym v súťažiach debutovým, 
na deviatich absolvovaných 

podujatiach žala jeden úspech za druhým; tré-

ningy plné driny a potu pretavila do titulu maj-
sterky Slovenska v silovom trojboji dorasteniek 
do 72 kg, titulu majsterky Slovenska v mŕtvom 
ťahu dorasteniek a titulu vicemajsterky Sloven-
ska v benčpres; osemkrát prekonala slovenský 
rekord v  benčpres v  kategórii dorasteniek do  
72 kg – posledný má hodnotu 85 kg; dva razy 
prekonala slovenský rekord v mŕtvom ťahu do-
rasteniek do 72 kg (140 kg); s výkonom 85 kg je 
držiteľkou slovenského rekordu v  kategórii 
juniorek do 72 kg a taktiež je držiteľkou sloven-
ského rekordu v silovom trojboji (súčet všetkých 
troch disciplín 332,5 kg) dorasteniek do 72 kg.  

Matúš OPAVSKÝ
(atletika – Obchodná akadé-
mia Partizánske): uplynulý 
rok bol zlomový v jeho športo-
vej kariére, keď sa z  futbalistu 
so sľubnou budúcnosťou stal 
úspešný atlét; v  premiérovej 

sezóne sa zaradil medzi najrýchlejších sloven-
ských šprintérov; je halovým majstrom Slovenska 
na 60 m a v štafete na 4 x 200 dorastu a sloven-
ským vicemajstrom na 4 x 200 m juniorov; v letnej 
sezóne získal slovenský titul v štafete na 4 x 100 m 
v kategórii dorastencov i juniorov a stal sa doras-
teneckým vicemajstrom Slovenska na 100 m 
a 200 m; v slovenskom drese na medzinárodnom 
mítingu v Brne skončil piaty na 100 m a 200 m; na 
majstrovstvách Európy skončil na 100 m na 33. 
mieste a na 200 m na 32. mieste; na Európskom 
pohári v Portugalsku zvíťazil na 100 m.   

Šimon RUS
(zjazd na horských bicyk-
loch – DH-POSITIVE Parti-
zánske): dravý a technicky vy-
spelý zjazdár aj v uplynulej se-
zóne potvrdil pozíciu klubovej 
jednotky; po prvý raz sa stal 

víťazom šesťdielneho seriálu Slovenského pohá-
ra v  kategórii juniorov; na majstrovstvách Slo-
venska juniorov získal bronz; triumfoval na IXS 
Roockies cup-e a na konto si pripísal aj dva štarty 
v slovenskom drese; na majstrovstvách Európy v 
poľskej Wisle obsadil v  kategórii U19 ôsme 
miesto; nechýbal ani na majstrovstvách sveta 
U19, kde v  nabitej konkurencii skončil po páde 
na 52. mieste; v 1. kole seriálu Európskeho pohá-
ra v slovinskej Kranjskej Gore i napriek pádu 
skončil na 14. mieste; štartoval aj na dvoch prete-
koch Svetového pohára – v Lenzerheide skončil 
45. mieste a v Leogangu sa po páde zranil.  

Adam SAPÁR 
(ľadový hokej – HK Iskra Parti-
zánske): vekom ešte junior hra-
júci na poste pravého krídla pra-
videľne nastupuje v  základnej 
zostave družstva mužov HK Is-
kra v  II. lige; tréneri mu dávajú 

dôveru a  na konto mu pribúda stále väčší počet 
odohratých minút v  zápasoch seniorov; v blízkej 
budúcnosti by mal byť tento odchovanec HK Iskra 
spolu s ostatnými mladými hráčmi z rovnakej liahne 
oporami Partizánskeho v mužskej súťaži.   

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Branislav ADAMIK 
(autocross – BMT Motor-
sport Partizánske): začínal 
ako jazdec supermoto, no ne-
skôr presedlal na autocross, kde 
sa postupne prepracoval medzi 
špičku slovenských jazdcov, ale 

pretekárov Zóny strednej Európy; v uplynulej sezó-
ne, ktorá bola len jeho druhou v najsilnejšej triede 
medzi plechovými autami v TAX/D5, zaznamenal 
viacero pódiových umiestnení a v konečnom zúčto-
vaní dosiahol doteraz aj najväčšie úspechy; v seriáli 
Slovenského autokrosového pohára triumfoval, 
v seriáli otvorených majstrovstiev Slovenska skončil 
tretí a v  premiérovej sezóne seriálu Zóny strednej 
Európy obsadil rovnako bronzový stupienok.  

Libor BOTKA 
(florbal – FBK Harvard Parti-
zánske): skromný florbalista 
s dobrými fyzickými paramet-
rami patrí medzi elitných hrá-
čov I. florbalovej ligy mužov; 
jedna z  opôr potiahla druž-

stvo v základnej časti na štvrtú priečku; v uply-
nulej súťažnej sezóne sa stal najproduktívnejším 
hráčom družstva mužov Harvardu; v 27 stretnu-
tiach nazbieral spolu 53 bodov za 22 gólov  
a 31 asistencií, čo mu vynieslo 13. miesto v  ta-
buľke produktivity hráčov I. ligy.  

Tibor ĎURČEK 
(športové karate – DRAP 
Partizánske): v uplynulom 
roku v športovom zápase kumi-
te vo váhe do 75 kg obhájil zisk 
bronzovej medaily na majstrov-
stvách Slovenska seniorov; na 

Svetovom pohári v Hradci Králové skončil druhý  
v kategórii U21 do 75 kg; na majstrovstvách ZsZK  
a taktiež aj na majstrovstvách SsZK obsadi v kumite 
vo váhe do 75 kg zhodne 2. miesto.      

Ján HOLICKÝ 
(stolný tenis – STK Te-
vos  Partizanske): opora 
A-družstva STK Tevos, ktoré je 
účastníkom II. ligy TN a NR 
kraja; dlhodobo patrí k naj-
úspešnejším hráčom klubu 

a zároveň sa radí medzi najlepších hráčov II. ligy; 
svoju dlhodobú výbornú výkonnosť potvrdzuje 
pravideľným umiestňovaním sa v top päťke hrá-
čov  krajského rebríčka; v  uplynulej sezóne sa 
medzi takmer štyristovkou hodnotených hráčov 
umiestnil v krajskom rebríčku na skvelom  
3. mieste; na základe pomeru vyhratých a pre-
hratých zápasov dosiahol úspešnosť 84,85 %, 
keď 56 zápasov vyhral a 10 prehral.  

Štefan KUČERA 
(futbal – FK Tempo Partizán-
ske): patrí medzi dravých útoč-
níkov s priamym ťahom na brán-
ku a s  čuchom na góly; svojou 
rýchlosťou predstavuje nebez-
pečenstvo pre každú obranu sú-

pera; s 11 gólmi figuruje po jesennej časti aktuálne-
ho ročníka na delenej druhej priečke v poradí kano-
nierov IV. futbalovej ligy mužov skupiny Severozá-
pad; skromný futbalista s veľkým potenciálom doká-
že urobiť stretnutie atraktívnejším pre oko diváka.  

Boris MAKOEV 
(zápasenie – Olymp Parti-
zánske): na Slovensku vo svo-
jej hmotnostnej kategórii do 
86 kg nemá konkurenciu; su-
verénnym spôsobom sa stal 
seniorským majstrom Sloven-

ska v zápasení voľným štýlom do 86 kg; úspechy 
žal aj na medzinárodných žinenkách; na kvalitne 
obsadenom 19. ročníku medzinárodného tur-
naja v  zápasení voľným štýlom juniorov do  
23 rokov v  ruskom Kalingrade sa stal víťazom 
hmotnostnej kategórie do 86 kg; vo svojej hmot-
nostnej kategórii triumfoval aj na medzinárod-
ných turnajoch v Ostrave, v Prievidzi a v Nitre.   

Miroslav ORŠULA
(futbal – ŠK Slovan Šimonova-
ny): kapitán družstva dospe-
lých, ktoré zaznamenalo v minu-
lom kalendárnom roku viacero 
historických úspechov – v  IV. 
lige Severozápad obsadilo bron-

zovú priečku a  v  Slovnaft cupe sa prebojovalo do  
4. kola medzi 32 tímov; defenzívna skala a pilier 
obrany, ktorý svojimi skúsenosťami z vyšších súťaží  
v dresoch Prievidze a Topoľčian je príkladom pre svo-
jich mladších spoluhráčov na ihrisku i mimo neho.  

Šimon PENIAŠKA 
(ľadový hokej – HK Iskra 
Partizánske): odchovanec 
hokeja v Partizánskom patrí  
i napriek mladému veku k 
jeho oporám v družstve mu-
žov Iskry; je univerzálnym ty-

pom hráča, ktorý začínal na poste obrancu, no v 
súčasnosti v prospech tímu spoľahlivo plní úlo-
hu brániaceho centra; technickými zručnosťami 
vybavený hokejista, ktorý sa nevyhýba ani osob-
ným súbojom zakončil uplynulú sezónu  
s 15 bodmi (7 gólov + 8 asistencií).   

Simona SÚLOVSKÁ
(hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske): na začiatku športo-
vej kariéry presedlala od ľado-
vého hokeja k hádzanej a uro-
bila dobre; medzi tromi žrďa-
mi hádzanárskej bránky často 

privádza svojimi zákrokmi súperky do zúfalstva; 
a nielen to, z  pozície brankárky dokáže aj góly 
strieľať; jedna z ikon HK Slávie Partizánske, ktorá 
patrí medzi top brankárky medzinárodnej ligy 
WHIL; opora slovenskej reprezentácie sa vie pre-
sadiť aj na medzinárodnej scéne; na základe hla-
sovania trénerov a športových novinárov sa sta-
la najlepšou slovenskou brankárkou.   

 Pokračovanie na 11. strane

Šestnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016, ktorú organizuje komisia pre podpo-
ru športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, vstupuje do svojej hlav-
nej – hlasovacej fázy. Do ankety, ktorá je 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 2016 úspešne a príkladne reprezentovali svoje kluby, oddiely a školy, alebo dosiahli hodnotné športové vý-
kony ako jednotlivci reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. 
Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli tiket a spolu s me-
nami športovcov z uvedenej nominácie, ktorým mieni-
te dať svoj hlas, poslali (prípadne priniesli, vhodili do 
schránky) na adresu našej redakcie: Februárová 152/1, 
958 01 Partizánske. Uzávierka ankety je 8. marca 2017! 
Každé vami vybrané a napísané meno športovca v prí-
slušnej kategórii zakaždým znamená pre nominanta 
(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže 

do každej kolónky na anketovom lístku, predstavu-
júcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno 
meno. Tak ako vlani budú ocenení prví traja športovci 
v každej kategórii. Štvrtou kategóriou sú opäť KOLEK-
TÍVY. Aj do tejto kolónky môže účastník napísať názov 
len jedného kolektívu, ktorý tak získava jeden hlas. Tie 
sa rovnako ščítajú a vami určený najúspešnejší kolek-
tív s najvyšším počtom hlasov bude odmenený. Samo-

zrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno 
a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do an-
kety, budú traja vylosovaní a odmenení. 

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou ga-
laprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 
v piatok 17. marca od 18. h v Mestskej športovej hale 
v Partizánskom. 

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

čitateľská anketa

za rok 2016

KATEGÓRIA do 15 r.

KATEGÓRIA 15-19 r.

KATEGÓRIA nad 19 r.

ŠPORTOVEC Partizánskeho 

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

KATEGÓRIA kolektívy
Názov nominovaného kolektívu

za rok 2016
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KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Lukáš ŠKRÍB 
(tlak na lavičke a silový troj-
boj – Orion Gym Partizán-
ske): tento skromný športovec 
s  obrovským potenciálom si 
na slovenskej scéne počínal 
medzi juniormi do 23 rokov 

v hmotnosti do 120 kg naozaj suverénne; stal sa 
majstrom Slovenska v silovom trojboji i  v ben- 
čpres; vyhral Slovenský pohár v silovom trojboji 
RAW, Pohár SNP, Pohár primátora Michaloviec, 
taktiež Grand prix Slovakia v benčpres; jeho vý-
kony ho obliekli do reprezentačného dresu, 
v ktorom na majstrovstvách Európy v tlaku na la-
vičke získal striebro v  kategórii juniorov do  
120 kg a na majstrovstvách sveta skončil štvrtý;  
hneď trikrát posunul slovenský juniorský rekord 
v  benčpres – aktuálny má hodnotu 280 kg; je 
juniorským i seniorským rekordérom v  tlaku na 
lavičke s  váhou 270 kg v  rámci súťaže silového 
trojboja; za dosiahnuté výsledky sa stal junior-
ským športovcom roka 2016 Slovenskej asociácie 
kulturistiky, fitness a silového trojboja.   

Rastislav ZEMBA
(basketbal BK Iskra Partizán-
ske): dlhoročný reprezentant Is-
kry vo všetkých vekových ka-
tegóriách patrí aj v  súčasnosti  
k oporám druholigového družs-
tva mužov; je najlepším hráčom 

družstva na poste pravého krídla; vyniká všestran-
nosťou a  variabilnou hrou pod vlastným i  súpero-
vým košom; výborný strelec nielen so stredných 
vzdialeností, ale aj spoza trojkového oblúka; zodpo-
vedný, obetavý a bojovný typ športovca so zmyslom 
pre fair play.  

KATEGÓRIA 
KOLEKTÍVY

Olymp Partizánske 
seniori 

(zápasenie): družstvo seniorov po prvý raz v his-
tórii vybojovalo pre Partizánske titul majstra Slo-
venska v zápasení voľným štýlom. 

ŠK Slovan Šimonovany 
 muži

(futbal): družstvo mužov zaznamenalo v uplynu-
lom roku dva historické míľniky – v IV. lige Seve-
rozápad obsadilo bronzovú priečku a v Slovnaft 
cupe sa prebojovalo do 4. kola medzi 32 tímov.

HK Slávia Partizánske 
mladšie žiačky 

(hádzaná): družstvo mladších žiačok obsadi-
lo druhú priečku v  medzinárodnej Česko-sloven-
sko-poľskej lige, keď v dvadsiatich stretnutiach do-
siahlo bilanciu pätnástich víťazstiev a jednej remízy. 
V aktuálnom ročníku sa mladšie žiačky stali víťazom 
jesennej časti Majstrovstiev Trenčianskeho kraja.

FK Tempo Partizánske 
 prípravka U11 

(futbal): družstvo má za sebou vydarený rok, keď 
triumfovalo na piatich turnajoch, trikrát skončilo 
druhé a raz tretie; na neoficiálnych majstrovstvách 
Európy klubov – Fragaria cup – skončilo na 14. mies-
te; po jesennej časti  je suverénnym lídrom súťaže 
prípravky U11 ZsFZ. 

KRM a Amavet klub č. 808 
Partizánske – juniori 

(raketové modelárstvo): družstvo juniorov v zlo-
žení Klaudia Urbanová, Jozef Holobradý a Veroni-
ka Mitašová obsadilo na Svetovom pohári v Slo-
vinsku bronzovú priečku v kategórii S7 bodova-
cia maketa.

HK Iskra Partizánske 
 dorast 

(ľadový hokej): družstvo dorastencov sa v uply-
nulej sezóne umiestnilo na 6. mieste I. ligy, keď 
v 38 zápasoch dosiahli 25 víťazstiev.

FBK Harvard Partizánske 
 muži 

(florbal): družstvo mužov po návrate do I. ligy 
obsadilo v  základnej časti s  bilanciou 14 víťaz-
stiev jednej remízy a siedmich prehier 4. miesto 
a postúpilo do play-off.

HK Slávia Partizánske 
 ženy 

(hádzaná): družstvo žien obsadilo v základnej čas-
ti Medzinárodnej česko-slovenskej interligy WHIL 
šieste miesto, keď z  24 stretnutí vyhralo štrnásť  
a v národnom play-off získalo bronzovú priečku.

FBK Harvard Partizánske 
 dorast 

(florbal): družstvo dorastencov sa stalo vicemaj-
strom Krajskej ligy a na majstrovstvách Sloven-
ska obsadilo piate miesto, keď mu tesne unikol 
historický postup medzi najlepšiu štvorku tímov.

Tennis club Partizánske 
 mladší žiaci 

(tenis): mladší žiaci skončili v  súťaži družstiev  
I. triedy na bronzovom stupienku. 

KK Drap Partizánske 
(športové karate): v  uplynulej sezóne obsadil 
Drap v Pohári Západoslovenského zväzu karate 
bronzovú priečku.

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM 

I. AHL LIGA
 DOHRÁVKA 23. KOLA: Scorpions Topoľ-
čany – Red Wings Bánovce n/B. 3:10 (1:5, 
2:2, 0:3), 15. R. Oravec, 22. I. Minárik, 23. A. 
Žuchovský – 2. P. Jakubík (J. Nosko), 7. R. Šlo-
sar (M. Vyletelka), 10. R. Šlosar (P. Koleno), 10. 
M. Vyletelka (J. Nosko), 12. Ľ. Goga (P. Janáč), 
24. P. Janáč (P. Apolen), 30. Michal Masár, 38. 
M. Vyletelka, 41. Ľ. Goga (P. Janáč), 45. P. Ja-
kubík (J. Nosko), brankári: P. Vlk – J. Král. ECS 
Partizánske – Baťovka Partizánske 3:6 (1:1, 
0:2, 2:3), 7. M. Fabo (J. Fabo), 36. M. Chudý 
(Michal Hallo), 42. M. Chudý (M. Fabo, J. Fabo) 
– 11. A. Stolár, 19. J. Čuperka (P. Hrnko), 24. M. 
Telek, 35. A. Stolár (J. Čuperka, M. Korec), 41. 
P. Habník (A. Stolár), 43. M. Korec (A. Stolár), 
brankári: P. Sprušanský – M. Obert. Ice Boys 
Prievidza – Drivers Partizánske 5:4 (1:1, 
2:1, 2:2), 11. M. Caban, 19. a 45. M. Sidor, 25. 
R. Pánis, 43. J. Mäsiar – 15. P. Kollár (L. Lorenc), 
21. Martin Buček (Pavol Kollár, J. Galko), 32. L. 
Lorenc (J. Galko, A. Galovič), 35. A. Galovič (L. 
Ševčík), brankári: P. Dóka – M. Mokoš. Prvý To-
poľčany – voľno.  

 TABUĽKA ZČ
1. Ice Boys Prievidza             22  19  2   1   191:71    59
2. Drivers Partizánske            23  14   2  7   189:102  44
3. Red Wings Bánovce n/B.   22  12   3   7   143:136  39
4. Prvý Topoľčany                   22   9   2   11  135:144  29
5. Baťovka Partizánske          23   8   3  12   132:151   27
6. ECS Partizánske                 22   7   3   12 91:124   24
7. Scorpions Topoľčany         22   1   1  20     72:219   4

 Program 27. kola – 4.2. o 20. h: Red Wings Bá-
novce n/B. – Ice Boys Prievidza, 5.2. o 18.30 h: 
ECS Partizánske – Prvý Topoľčany, o 20. h: Scor-
pions Topoľčany – Baťovka Partizánske, Drivers 
Partizánske – voľno.  

II. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: HK Skýcov – Warriors Topoľ-
čany 2:4 (0:1, 1:0, 1:3), 16. M. Matejov, 42. 
M. Černák – 5. P. Adamkovič, 38. P. Nováčik, 
39. P. Bilik, 44. M. Hatala, brankári: M. Obert – 
M. Neština. Spartak Dolné Vestenice – Kríd-
la Sovietov Bánovce n/B. 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), 
33. J. Ďureje st. (Ľ. Lorenc, Ľ. Beduš) – 9. a 12. 
B. Ďurech (J. Šmehýl), 29. T. Jandák (M. Sabo), 
39. Milan Igaz (M. Sabo), brankári: M. Mokoš 
– Marek Ďurech. EKO Nitrianske Sučany – 
Rupas Prievidza 3:4 (0:2, 3:2, 0:0), 18. A. 
Pipíška, 26. M. Knapek, 29. M. Greschner – 1. 
R. Pasovský, 14. a 29. M. Oravec, 25. J. Šimko, 
brankári: M. Čopjan – P. Miletič.

   TABUĽKA ZČ
1. Rupas Prievidza               18  14  1   3  93:39   43
2. LKC Rudno                       17  14  1   2  93:45   43
3. TPS Topoľčany                 17  12  2   3  108:57  38
4. HK Skýcov                         17  11  1   5  69:51   34
5. KS Bánovce n/B.               17    8  4   5   75:57  28
6. EKO Nitrianske Sučany    18    8  2   8   75:67  26
7. Warriors Topoľčany          17    8  1   8   60:91  25
8. Rangers Topoľčany           19    5  1  13  72:79  16

9. Dynamo Bystričany           17   4  3  10   48:79  15
10. Spartak Dolné Vestenice  17   4  2   11  47:63  14
11. Steiger 1473 Prievidza     17    4  2   11  34:81  14
12. BD Žabokreky n/N.           19    2  2 14  61:126   8

 Program – 2.2. o  20.45 h: LKC Rudno – HK 
Skýcov, 3.2. o 20.45 h: Steiger 1473 Prievidza – 
Warriors Topoľčany, 4.2. o 17. h: Krídla Sovietov 
Bánovce n/B. – Rupas Prievidza, o 19. h: Spartak 
Dolné Vestenice – Dynamo Bystričany, 5.2. o 17. 
h: Rangers Topoľčany – TPS Topoľčany.
 

III. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Corgoni Nitra – Rangers Topoľ-
čany B 3:6 (1:3, 1:3, 1:0), 3. I. Vinohradský, 26. 
a 37. R. Vígh – 1. a 20. F. Mokoš, 4., 9. a 28. M. Ba-
bulic, 19. T. Madej, brankári: M. Fuska – D. Pastí-
rik. Betoma Dolné Vestenice – Ice Bears Nit-
ra 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), 10. Michal Masár (M. Šu-
jan), 23. P. Košela – 13. M. Šimon, P. Mikula – M. 
Slovák. Tornádo Partizánske – TOHC Tovar-
níky 2:5 (0:0, 2:2, 0:3), 23. A. Žuchovský (Mi-
roslav Novotný), 26. M. Vaštík ml. (A. Žuchov-
ský) – 23. D. Vlnka, 28. J. Bilický, 32. T. Boháčik, 
36. M. Fico, 40. R. Mihok, brankári: M. Obert – 
J. Gieci. Kamenta Bošany – Sharks Topoľča-
ny 5:4 (2:0, 1:1, 2:3), 10. P. Minárik (L. Šutor), 
12. M. Jančech (P. Minárik), 27. Peter Scheer (P. 
Minárik), 33. L. Šutor (R. Bilik), 38. M. Jančech 
(D. Žák) – 17. P. Gerhát, 34. Ľ. Chvála, 36. J. Vel-
šic, 45. A. Kubek, brankári: J. Bezák – M. Čier-
ny. Lokomotív Partizánske – Stars Topoľča-
ny 6:5 (0:0, 1:2, 5:3), 24. S. Horňák (M. Beb-
jak), 31. Pavol Kollár (S. Horňák), 31. L. Balogh 
(I. Magnusek), 35. M. Turček, 37. Pavol Kollár 
(M. Turček), 39. S. Horňák (S. Škoda) – 17. a 33. 
I. Chudý, 29. M. Fico, 36. a 37. M. Španko, bran-
kári: P. Vlk – D. Pastírik.

   TABUĽKA ZČ
1. TOHC Tovarníky               18  14  1   3    84:49   43
2. Ice Bears Nitra                  17  13  1   3  108:36   40
3. Nadlice                                15  11  1   3    71:38    34
4. Rangers Topoľčany B      17   9  3   5    66:45   30
5. HK 46 Devils Prievidza     19  10  0  5   76:60   30
6. Lokomotív Partizánske    17   9  2   6   81:64    29
7. Sharks Topoľčany            16    7  1   8   96:67   22
8. Betoma Dol. Vestenice     18   5  1  12  47:84    16
9. Kamenta Bošany               16   4  4   8   72:82   16
10. Corgoni Nitra                   17   4  0  13  45:87   12
11. Tornádo Partizánske         17  2  4  11   66:143  10
12. Stars Topoľčany              17   3  0  14  58:110   9

 Program – 1.2. o 20.30 h: Nadlice – HK 46 De-
vils Prievidza.

LIGOVÝ POHÁR
 VÝSLEDOK: EKO Nitrianske Sučany – TOHC 
Tovarníky 9:2 (3:0, 4:2, 2:0), 6., 11. a 30. P. Ar-
gyusi, 7. a  17. P. Masarik, 16. R. Škrteľ, 24., 36. 
a  37. A. Pipíška – 21. T. Boháčik, 25. R. Mihok, 
postúpil EKO.

 Program – 31.1. o 20.45 h: Warriors Topoľčany 
– TPS Topoľčany.   (mp, až, ms)

Štvrťfinále play-off: Partizánske – Piešťany 1:0 na zápasy
Tretia najvyššia hokejová liga seniorov  vstúpi-
la v A skupine do svojej druhej časti – play-off. Na 
programe boli úvodné stretnutia štvrťfinále, kto-
ré sa hrá na dva víťazné duely. Hokejisti Iskry Par-
tizánske obsadili po základnej časti piatu priečku, 
v boji o postup tak vyzvali štvrtý ŠHK 37 Piešťany, 
ktorý ešte v predošlej sezóne hral slovenskú extrali-
gu. Odvtedy však piešťanský káder prešiel výraznou 
obmenou. Oba tímy nastupovali do štvrťfinálovej 
série s  vyrovnanou bilanciou vzájomných stretnu-
tí zo základnej časti, keď oba celky využili domá-
ce prostredie – Piešťany vyhrali 6:3 a  Partizánske  
triumfovalo 4:2. V prvom štvrťfinálovom meraní síl 
sa domáci vytiahli po všetkých stránkach. Už špe-
ciálne predstavovanie hráčov Iskry pri zhastnutých 

svetlách navodilo elektrizujúcu atmosféru. Partizán-
čania vytiahli na play-off aj limitovanú edíciu pu-
kov so svojím logom a  pred stretnutím predstavi-
telia klubu ocenili aj svojich útočníkov, ktorí repre-
zentovali Iskru v premiérovom zápase hviezd II. ligy 
– Šimona Peniašku a Libora Káčera. A ten bol opäť 
strojcom triumfu zverencov trénerskej dvojice Ma-
rek Adamik – Miroslav Ďurák, keď sa na zaslúženom 
víťazstve 6:1 nad Piešťanmi podieľal hetrikom a jed-
nou ukážkovou asistenciou, čím si znovu vylepšil 
individuálne štatistiky. Poradiu kanonierov kraľuje 
s 32 gólmi a so 47 bodmi je najproduktívnejším hrá-
čom súťaže pred druhým Lukášom Tvrdíkom. Ten 
má na konte o dva body menej, no velí tabuľke na-
hrávačov s 35 asistenciami. Svoje kvality potvrdil aj 

skúsený gólman Iskry Branislav Hippík, ktorý zo 45 
strieľ  piešťanských hokejistov pustil za svoj chrbát 
len jednu. Predčil tak svojho konkurenta v piešťan-
skej svätyni Mateja Kičinu, ktorý je v aktuálnom roč-
níku najúspešnejším brankárom spomedzi druho-
ligistov. Pred úvodným štvrťfinálovým duelom mal 
93,20 % úspešnosť zákrokov. Hokejisti Iskry sa ujali 
v štvrťfinálovej sérii vedenia 1:0 na zápasy a do Pieš-
ťan pocestujú s mečbalom na svojich hokejkách.

 Zostávajúce výsledky 1. štvrťfinále: HC Prievi-
dza – HC Bratislava 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). HK Levi-
ce – MHK Dubnica nad Váhom 3:8 (0:2, 2:1, 1:5). 
Hviezda Dolný Kubín – HC 96 Nitra 3:4 (0:1, 3:1, 
0:2).

ISKRA PARTIZÁNSKE – PIEŠŤANY 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Diváci čakali na gól len 183 sekúnd. Hoci aktívnejšie 
začali Piešťanci, ruky nad hlavy vyleteli Partizánča-
nom po tom, čo Tvrdík od zadného mantinelu na-
šiel pred bránkou Mihalika a ten otvoril strelecký 
účet série. Ubehlo 49 sekúnd a Káčer delovkou spo-
za kruhov nádherne vymietol ľavý horný roh Kičino-
vej bránky. Domáci boli pri chuti a v 6. min po pek-
nej kombinácii útoku mladíkov Filip Tupý po Sapá-
rovej prihrávke spoza bránky zvýšil na 3:0, a to v 15. 
min Kičina ešte pravým betónom vyrazil nájazd Ká-
čera. V 27. min Kičina lapačkou vytesnil pokus Káče-
ra z medzikruhov a o dve minúty zažal semafor aj pri 
Tvrdíkovej delovke. V ďalšom dianí hostia nevyužili 
presilovku, v 35. min však domáci áno. Početnú vý-
hodu o dvoch hráčov zúžitkoval z pravej strany Ká-
čer, ktorý po Malinkovej prihrávke z prvej presne na-
mieril z ostrého uhla. Ubehlo 145 sekúnd, keď Káčer 
prepálil Kičinovu lapačku a tak, ako pred týždňom sa 
na ľade objavili čapice na oslavu hetriku domáceho 
kanoniera. Hosťom vyšiel nástup do poslednej treti-
ny, keď v oslabení ušli Rybárik s Hudecom, ktorý na 
dvakrát so šťastím prekonal ležiaceho Hippíka. V 48. 
min domáci gólman pokazil radosť Valovi, ktorého 
vychytal v  tutovke. V  51. min štadión po šiesty raz 
burácal, keď v oslabení Káčerovu strieľanú prihráv-
ku usmernil do opustenej piešťanskej svätyne Miha-
lik, ktorý spečatil víťazstvo Iskry na prekvapivých 6:1. 
 GÓLY: 4. Mihalik (Tvrdík), 4. Káčer (Tvrdík), 6. 
F. Tupý (Sapár, Gašparovič), 35. Káčer (Malinka, 
J. Ondruška), 38. Káčer (J. Odruška), 52. Mihalik 
(Kačer) – 42. Hudec (Rybárik).  VYLÚČENÍ: 7:8 
na 2 min.  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 1:1. 

 STRELY NA BRÁNKU: 40:45 (17:17, 13:14, 
10:14).  ROZHODOVALI: Valko – Beniač a Ziol-
kovský – 522 divákov.  ISKRA: B. Hippík – I. Ma-
linka, J. Ondruška, L. Cvejn, P. Ondruška, S. Vý-
borný, M. Ondruš, Patrik Uhrovčík, T. Ladický – L. 
Káčer, Martin Mihalik, L. Tvrdík – O. Školka, Š. Pe-

niaška, J. Uhrecký – A. Sapár, F. Tupý, J. Gašparo-
vič – I. Beniak ml., tréner: M. Adamik.  ŠHK 37: 
Kičina – Žitňanský, Imrich, Blaško, Macháč, D. Po-
lák, A. Kolník – Rybárik, Marek Mihálik, D. Ond-
rejka – Valo, Učeň, F. Hudec – Osvald, Bednár, Fe-
dor, tréner: P. Bratranec.

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

 Program 2. štvrťfinále play-off – 4.2. o 17.30 h: HC Prievidza – HC Bratislava, o 18. h: MHK Dubnica nad Váhom – HK Levice, o 18.30 h: HK Iskra Partizán-
ske – ŠHK 37 Piešťany, o 20. h: HC 96 Nitra – Hviezda Dolný Kubín.      mp

Brankár Iskry Branislav Hippík bol v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí s Piešťanmi mu-
žom na svojom mieste a viacerými zákrokmi ponúkol spoluhráčom pred sebou pocit 
istoty Foto: Monika Vranová

HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE

Marek Adamik (HK Iskra Partizánske): „Na zápas sme 
sa veľmi dobre pripravili. Hneď od úvodu sme išli 
jasne za víťazstvom, ktoré bolo naším cieľom, aby 
sa nám do Piešťan cestovalo s vnútorným kľudom. 
Dobre nám zachytal brankár Hippík a všetci chalani 
pred ním podali zodpovedný a bojovný výkon. Vý-
sledok sa však nerodil ľahko, za stavu tri-nula sme 
dlho nevedeli dať gól, čo našťastie strelecky prelo-
mil Káčer, ktorý potvrzuje svoju kvalitu. Škoda tre-

tej tretiny, v ktorej sme trochu poľavili, pod čo sa podpísal daný stav. Cha-
lanom ďakujem za predvedený výkon a divákom za povzbudzovanie.“ 

Pavol Bratranec (ŠHK 37 Piešťany): „Ťažko sa mi 
hodnotí takýto zápas. To, čo predviedli moji 
chlapci, to je otras. Domáci boli korčuliarsky 
lepší a na čo siahli, to nám padlo do bránky. Na-
opak, keby sme útočili aj na futbalovú bránku, 
tak ani do nej netrafíme, čo už sa s  nami ťahá 
tretí zápas za sebou. Ale ja verím, že chlapci sa 
otrasú a už v najbližšom zápase sa to zlomí. Uro-
bíme všetko preto, aby sme postúpili. No v pr-

vom rade si prajem, aby postúpil lepší.“

Premiérový triumf pre dorastencov ŠK Slovan
V  novom Športovom centre pri ZŠ Radovana 
Kaufmana v  Partizánskom sa uskutočnil prvý 
ročník halového turnaja v  malom futbale v  ka-
tegórii U19. Podujatie svojou prítomnosťou poc-
til primátor mesta Partizánske Jozef Božik, kto-
rý pri otváracom ceremoniáli vyjadril prianie 
na zachovanie tradície tohto turnaja. Premiéro-
vý triumf sa stal korisťou družstva usporiadate-
ľa ŠK Slovan Šimonovany, ktoré vo finále zdola-
lo „áčko“ Nedožery-Brezany v pomere 3:1. Zve-
renci trénera Štefana Bilasa mladšieho rozhodli 
o svojom prvenstve hneď v úvodných minútach 
finále tromi rýchlymi gólmi v  slede. „Všetkým 
chalanom chcem poďakovať za predvede-
nú a disciplinovanú hru. Turnaj mal kvalitné 
obsadenie, všetky družstvá bojovali a chceli 
vyhrať, no ako to v športe býva, vždy sú víťa-
zi a porazení. Z pozície organizátora môžem 
s  dobrým pocitom  skonštatovať, že všetky 
zúčastnené družstvá boli spokojné s  kvali-
tou a organizáciou turnaja. S riaditeľkou zá-
kladnej školy Janou Somogyiovou sme sa 
dohodli, že druhý ročník turnaja bude niesť 
názov Memoriál Radovana Kaufmana,“ po-
vedal tréner družstva ŠK Slovan Šimonovany 
U19 a zároveň hlavný organizátor turnaja Šte-
fan Bilas mladší. Bronzovú priečku obsadili Hor-
né Obdokovce po víťazstve 5:2 nad rezervou 
Nedožery-Brezany. Najlepším strelcom so sied-
mimi gólmi sa stal Patrik Čičmanec z Nedože-
ry-Brezany B, za najlepšieho brankára bol vy-
hlásený Andreas Lukas z Nedožery-Brezany A 
a cenu pre najlepšieho hráča si odniesol Jakub 
Lacena z Horných Obdokoviec. Okrem ocene-
ní si najlepšie turnajové individuality prevzali 
aj upomienkové dary klubu AS Trenčín. Zápasy 
rozhodovala rozhodcovská dvojica Ahmed He-
lal a Peter Duhina.

 A-SKUPINA: Slovan Šimonovany – Skačany 
3:1, S. Fábry 2, R. Dzian – P. Kližan. Radošina – 
Nedožery-Brezany B 2:3, K. Minárik, T. Žurek – 
P. Čičmanec 2, T. Valchovník. Slovan Šimonova-
ny – Radošina 1:0, N. Rihár. Nedožery-Breza-
ny B – Skačany 4:1, P. Čičmanec 3, D. Lenhart –  
P. Kližan. Slovan Šimonovany – Nedožery-Bre-

zany B 0:0. Skačany – Radošina 0:3, A. Jonek, 
K. Minárik, K. Schlosser.
1. Nedožery-Brezany B    3  2  1  0  7:3  7
2. Slovan Šimonovany   3  2  1  0  4:1  7  
3. Radošina                      3  1  0  2  5:4   3 
4. Skačany                       3  0  0  3  2:10  0

 B-SKUPINA: Nedožery-Brezany A – Jacovce 
1:1, V. Cicko – D. Chrenko. Bojná – Horné Obdo-
kovce 1:2, Š. Vavrda, J. Lacena – vlastný S. Svo-
rad. Nedožery-Brezany A – Bojná 7:1, O. Vereš 
2, V. Cicko 2, S. Klopan, P. Vážan, R. Urík – J. Me-
dek. Horné Obdokovce – Jacovce 0:0. Horné 
Obdokovce – Nedožery-Brezany A 2:0, M. Mi-
chalec 2. Jacovce – Bojná 1:2, D. Chrenko – M. 
Ďurák, J. Medek.
1. Horné Obdokovce       3  2  1  0  4:1    7 
2. Nedožery-Brezany A 3  1  1  1  8:4    4 
3. Bojná                           3  1  0  2  4:10  3 
4. Jacovce                       3  0  2  1  2:3   2 

 O 7. MIESTO: Skačany – Jacovce 2:1, P. Kližan, 
M. Ďuriš – M. Borbély.

 O 5. MIESTO: Radošina – Bojná 1:3, vlastný  
J. Vacula – M. Ďurák, J. Medek, U. Uhlár.
 SEMIFINÁLE: Nedožery-Brezany B – Nedože-
ry-Brezany A 0:7, P. Kvaka 2, M. Šušol, O. Vereš,  
P. Vážan, V. Cicko, S. Klopan. Horné Obdokovce – 
Slovan Šimonovany 1:1 – na 1:3 na 7 m kopy, 
M. Michalec – A. Suchý (7 m), 7 m kopy: J. Lacena 
– A. Suchý, M. Nižňanský, J. Kukla.
 O 3. MIESTO: Horné Obdokovce – Nedože-
ry-Brezany B 5:2, J. Lacena 5 – P. Čičmanec 2.
 FINÁLE: Slovan Šimonovany – Nedožery-Bre-
zany A 3:1, S. Fábry, N. Rihár, T. Bilas – P. Kavka.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. ŠK Slovan Šimonova-
ny (A. Beňuška – N. Rihári, R. Dzian, M. Nižňan-
ský, S. Fábry, T. Bilas, A. Suchý, J. Kukla, M. Maťa-
šeje, R. Raučina, tréner: Š. Bilas ml.), 2. TJ Druž-
stevník Nedožery-Brezany, 3. OTJ Horné Ob-
dokovce, 4. TJ Družstevník Nedožery-Brezany 
B, 5. TJ Slovan Bojná, 6. TJ-ŠK Radošina, 7. FK 
TJ Skačany (A. Šudik – Patrik Kližan, Maroš Ďuriš,  
R. Galbavý, M. Rybanský, Š. Makva, J. Nemček, tré-
ner: M. Fraňo), 8. TJ Družstevník Jacovce.   mp

DORAST
I. LIGA – NADSTAVBA SKUPINA B

 11. KOLO: Nové Zámky – Senica 4:5 pp (1:0, 
1:2, 2:2 – 0:1). Topoľčany – Piešťany 7:1 (0:1, 4:0, 
3:0). HOBA Bratislava – Dubnica nad Váhom 2:6 
(0:3, 1:2, 1:1). Iskra Partizánske – voľno.
 12. KOLO: HOBA Bratislava – Iskra Partizán-
ske 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 – 1:0), góly: 23. A. Korie-
nek, 36. M. Petráš, 64:17 P. Učeň – 2. A. Bezák (A. 
Jandák), 44. A. Jandák (M. Novodomský, I. Sapár). 
ISKRA: M. Šlauka – A. Humaj, J. Šiška, M. Bečka, R. 
Paduch, P. Kubáň, J. Páleš – A. Jandák, M. Ďurech, 
A. Bezák – J. Smatana, M. Novodomský, I. Sapár – 

D. Fabo, F. Fábry, F. Dušička – M. Vlčan, tréner: V. 
Pekarčík. Nové Zámky – Piešťany 1:12 (1:3, 0:4, 
0:5). Topoľčany – Senica 15:2 (2:1, 4:1, 9:0). 
Dubnica nad Váhom – voľno.

TABUĽKA NČ
1. Dubnica n/V.  10  10  0  0  0  70:16  32
2. Topoľčany 10  7  0  0  3  55:28  25
3. HOBA Bratislava  12   4  3  1  4  40:41  22
4. Iskra Partizánske     10   4  2  1  3  47:33  18
5. Piešťany 10   3  1  3  3  44:41  18
6. Senica 10   1  1  0  8  21:60   7
7. Nové Zámky 10   0  0  2  8  15:66   3
(Petržalka Bratislava sa odhlásila zo súťaže.) mp

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

ŠK Slovan Šimonovany U19 – horný rad zľava: Štefan Bilas ml. (tréner), Róbert Raučina, Andrej Suchý, 
Samuel Fábry, Martin Maťašeje, Jozef Kukla, Roman Dzian, dolný rad zľava: Tomáš Bilas, Andreas Beňuš-
ka, Nikolas Rihár, Matúš Nižňanský

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
Štvrťfinálové stretnutia priniesli tvrdý boj o semi-
finálové miestenky. Polčasové prekvapenie zvrá-
tili hráči suveréna aktuálneho ročníka KM Racing 
La Maňana Bánovce nad Bebravou v  stretnutí 
s Veľkými Kršteňanmi. O obrat sa postaral aj FC 
Kuvajt Horné Vestenice zásluhou hetriku Patrika 
Papranca, ktorý rozosmutnel hráčov FC Bayern 
Krásna Ves. Po uplynulej nedeli sa vykryštalizo-
valo aj poradie na 9. až 12. mieste, ktoré má na-
sledovnú podobu: 9. Hella Bánovce n/B., 10. BN 
Taxi Bánovce n/B., 11. Smeráci Bánovce n/B. a 12. 
Ferri Bánovce n/B.. Na ceste za obhajobou trium-
fu najlepšieho strelca súťaže kráča Roman Mro-
cek z KM Racing La Maňana.

 ŠTVRŤFINÁLE: JASKLO BERNARD Bánov-
ce n/B. – COLO COLO Bánovce n/B. 2:1 (1:0), 
M. Slovák, Peter Benca – J. Laco. KM RACING LA 
MAŇANA Bánovce n/B. – Veľké Kršteňany 5:4 
(1:3), R. Mrocek 2, P. Valíček 2, P. Urban – D. Ro-
linec 3, P. Vančo. FC BAYERN Krásna Ves – FC 
KUVAJT Horné Vestenice 2:3 (2:1), A. Strakú-
šek, J. Bujna – P. Papranec 3. EL FUŇO Bánovce 
n/B. – NAKED IN PARADISE Bánovce n/B. 5:2 
(1:0), M. Líška 3, D. Richtárech, J. Kubala – Lu-
káš Dzúrik 2

 SKUPINA O 9.-12. MIESTO: BN TAXI Bánov-
ce n/B. – SMERÁCI Bánovce n/B. 4:4 (2:4) – 8:7 
na pk, P. Varga 3, L. Rajnoha – F. Rychtárech 2, D. 
Gabaj, J. Hanko. FERRI Bánovce n/B. – HELLA 
Bánovce n/B. 6:13 (3:10), M. Bilčík 4, V. Varha-
ník 2 – Jakub Varhaník 4, B. Koryťák 4, J. Galba-
vý 3, R. Ježík 2.
 
 PORADIE KANONIEROV: 41 gólov – R. Mro-
cek (KM RACING LA MAŇANA), 28 – M. Ševčík 
(NAKED IN PARADISE), 23 – D. Rolinec (Veľ-
ké Kršteňany), P. Papranec (FC KUVAJT), 18 – M. 
Líška (EL FUŇO), 17 – R. Čaprnka (FC KUVAJT), 
15 – M. Bilčík (FERRI), P. Valíček (KM RACING LA 
MAŇANA), 14 – J. Štefánik (KM RACING LA MA-
ŇANA)...
 
 PROGRAM – 4.2. o  14. h: o 7. miesto NA-
KED IN PARADISE Bánovce n/B. – Veľké Kršteňa-
ny, o 14.50 h: o 5. miesto FC BAYERN Krásna Ves 
– COLO COLO Bánovce n/B., o 15.40 h: 1. semi-
finále JASKLO BERNARD Bánovce n/B. – EL FUŇO 
Bánovce n/B., o  16.30 h: 2. semifinále KM Ra-
cing La Maňana Bánovce n/B. – FC KUVAJT Hor-
né Vestenice, o 17.20 h: o 3. miesto, o 18.10 h: 
finále.   mp, jf
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II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

V  18. kole si kolkári KK Hustra Uhrovec pri-
písali na konto trináste víťazstvo, keď po-
razili „béčko“ Preselian hladko 7:1 na body 
a poslali na zem o 142 kolov viac 3110:2968. 
Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou na do-
mácich dráhach zdolali 5:3 na body rezer-
vu Podolia. Po hode dvojíc bolo stretnutie 
vyrovnané na body, no Bánovčania zvalili 
o 203 kolov viac 3100:2897 a strhli víťazstvo 
na svoju stranu.  

 18. KOLO: KK Hustra Uhrovec – Preseľany 
B 7:1 (3110:2968), ako hrali: V. Danaj 505/1 – 
M. Molnár 456/0, I. Orságh 504/1 – J. Adamčík 
498/0, P. Sitár 540/1 – J. Bazala 486/0, J. Mišina 
507/0 – M. Bubla 511/1, M. Mišina 509/1 – M. 
Jančovič 498/0, M. Súkeník (61. h D. Adamko-
vič) 545/1 – P. Kamencay 519/0. BKK Bánovce 
n/B. – Pobedim B 5:3 (3100:2897), ako hra-
li: P. Bročko 529/1 – M. Vajer 472/0, M. Vujičič 
(61. h A. Šujan) 496/0 – J. Miklovič 529/1, M. 
Papšo 477/0 – A. Miklovičová 486/1, V. Košík 
507/0 – M. Smatana 503/1, I. Žitňan 542/1 – 
P. Černý 452/0, J. Podolák 549/1 – I. Žitňanský 

455/0. DKK Nové Mesto n/V. – Galanta B 1:7 
(3166:3267). Stará Turá-Myjavany – Tatran 
Bratislava 6:2 (3182:3143). Pezinok – Rako-
vice B 2:6 (3308:3395). TKK Trenčín B – Lim-
bach 6:2 (2942:2786). Šaľa B – Zlaté Klasy B 
2:6 (3073:3133). Tlmače – voľno.

TABUĽKA
1. TKK Trenčín B            17  13  0  4  86,0:50,0  26
2. Hustra Uhrovec         17  13  0  4  85,0:51,0  26
3. Rakovice B                 17  13  0  4  79,0:57,0  26
4. Nové Mesto n/V.         17  10  1  6  78,0:58,0 21
5. Zlaté Klasy B              16  10  1  5  73,0:55,0  21
6. Pezinok                       17   9  1  7  67,5:68,5  19
7. S. Turá-Myjavany        16   8  1  7  68,0:60,0 17
8. BKK Bánovce n/B.     17   8  0  9  64,5:71,5  16
9. Pobedim B                   17   7  1  9   68,0:68,0  15
10. Tatran Bratislava       17   7  0  10  69,0:67,0  14
11. Preseľany B               16  7  0   9   62,0:66,0  14
12. Limbach                     17  5  1  11   56,5:79,5   11
13. Šaľa B                        16  4  2  10   57,0:71,0   10
14. Galanta B                   17  4  0  13   46,0:90,0   8
15. Tlmače                       16  3  0  13   40,5:87,5  6 
 (mp, pb) 

Boje o pozície v play-off v tretej najvyššej slovenskej basketbalovej lige mužov vrcholia. V 12. kole sku-
piny Západ basketbalisti BK Iskra Partizánske hostili pod svojimi košmi v telocvični ZŠ na Malinovského 
ulici tabuľkového suseda Lokomotívu Sereď. Partizánske nastúpilo bez dvojice hráčov základnej zosta-
vy Róberta Rybára a Rastislava Zembu. V priamom súboji o priebežnú šiestu priečku vyšla Iskre len dru-
há štvrtina, ktorú vyhrali 20:17. V zostávajúcich troch periódach mala navrch Sereď, ktorá si z Partizán-
skeho odniesla dva body za víťazstvo 86:63. Iskra tak s určitosťou obsadí v základnej časti šieste miesto 
a v play-off narazí na niekoho z vedúcej dvojice Levice – Holíč.

 Zostávajúce výsledky 12. kola: MŠK Holíč – 
Patrioti Levice B 75:76 (37:46). DSG Dunajská 
Streda – Domov Topoľčany 48:66 (19:29). Klo-
kani Ivanka p/D. – EXIT Nitra 54:48 (26:26). 

 Program stretnutí 13. kola – 11.2. o 16. h: 
MŠK Holíč – BK Iskra Partizánske, o 18. h: DSG 
Dunajská Streda – Klokani Ivanka p/D., EXIT Nit-
ra – Lokomotíva Sereď, o 19. h: Patrioti Levice B 
– Domov Topoľčany. 

  TABUĽKA 
1. Patrioti Levice B  12 10 2   949:732 22
2. MŠK BO Holíč     12 10 2 1007:721 22
3. BK EXIT Nitra      12 8 4   769:755 20
4. Klokani Ivanka p/D.  12 6 6   923:894 18
5. Domov Topoľčany  12 6 6   787:796 18
6. Lokomotíva Sereď  12 5 7   909:844 17
7. Iskra Partizánske  12 3 9   726:928 15
8. DSG Dun. Streda  12 0 12   606:1006 12

ISKRA PARTIZÁNSKE – LOKOMOTÍVA SEREĎ 63:86 (34:39)
Hostia sa najmä vďaka presne strieľajúcemu 
Fialovi ujali vedenia, no v 5. min Varady otáčal 
stav na 11:9. Sereď kontrovala Fialom, ktorý 
dvomi trojkami v rade prepísal skóre na 11:15. 
V 8. min Horňan znižoval na 14:15, avšak záver 
úvodnej štvrtiny patril hosťom, ktorí po rých-
lych akciách odskočili na 14:22. V  15. min za-
velil do domácej ofenzívy pokusom spoza troj-
kového oblúka Michal Trčo, ktorý upravoval na 
23:31 a o dve minúty sa po Horňanovom koši 
dotiahla Iskra na rozdiel bodu 30:31. Partizánča-
nia boli v tesnom závese aj v 18. min po dvoch 
premenených trestných hodoch Michala Trča 
– 34:35 – no v závere druhej periódy ešte stre-
lecky prehovoril Fiala, ktorý upravil na polčaso-
vých 34:39. V 25. min sa Varady postaral o sko-
rigovanie manka na 43:45, avšak behom troch 
minút basketbalisti Serede desaťbodovou šnú-

rou ušli na 43:55 a tretiu štvrtinu uzavrel Fiala 
trojkou na 47:58. V  nervóznej poslednej čas-
ti stretnutia sa domáci po trojke Michala Trča 
priblížili v  34. min na rozdiel desiatich bodov 
52:62. V  rozpätí dvoch minút však hostia de- 
siatimi bodmi v rade definitívne odrazili snahu 
domácich – 52:72. Partizánčania sa ešte vysu-
nutou obranou pokúšali zvrátiť stav, no hostia 
si bezpečne ukontrolovali víťazstvo do koneč-
nej podoby 63:86.
 ISKRA: Matúš Novotný 17, L. Varady 7, 
Martin Trčo 6, P. Horňan ml., 14, Martin Sas-
ko 0, (Michal Trčo 10, L. Domin 6, Michal Sas-
ko 0, D. Beňačka 3, A. Špánik 0), hrajúci tré-
ner: Michal Trčo.  ŠTVRTINY: 14:22, 20:17, 
13:19, 16:28.  TH ISKRY: 30/16.  ROZHO-
DOVALI: Pastirák a Hadari – 60 divákov.
 (mp, rt)

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – ZÁPAD 

Druhá najvyššia florbalová súťaž mužov mala na 
programe stretnutia 19. a 20. kola. Prvým a za-
tiaľ jediným premožiteľom Spišskej Novej Vsi sa 
stala Trnava, ktorá lídra I. ligy zdolala 7:4. Dve 
kolá pred koncom základnej časti sa s ligou lú-
čia Piešťany a Nová Dubnica, ktoré zostupujú do 
regionálnych súťaží. Baráž o  zotrvanie v I. lige 
čaká Brezno a s najväčšou pravdepodobnosťou 
aj Topoľčany. Florbalisti FBK Harvard Partizánske 
si definitívne mohli zabezpečiť účasť v play-off. 
Za súperov mali ale tabuľkovo vyššie postavené 
družstvá, ktoré boli v prvom meraní síl úspešnej-
šie. Harvard ale odvetu zvládol na výbornú. Naj-
skôr Partizánčania deklasovali Púchov na jeho 
ihrisku vysoko 9:1 a oplatili mu tak domácu tes-
nú prehru 4:5 aj s úrokmi. „Odohrali sme nao-
zaj výborný zápas, asi najlepší v tejto sezóne. 
V kritických momentoch nás podržal brankár 
Lacika. Za stavu, keď sme viedli o tri, či štyri 
góly, súper musel otvoriť hru, čo sa nám po-
darilo využiť,“ neskrýval spokojnosť tréner FBK 
Harvard Dušan Ďuríček. Jeho zverenci uspe-
li aj na druhý deň a na domácej palubovke vrá-
til prehru aj Likavke v pomere 6:2. Hetrikom sa 
blysol Stanislav Druska. „Tentoraz to z  našej 
strany nebol až taký výborný výkon ako v zá-
pase proti Púchovu. Dosiahli sme však piate 
víťazstvo v rade, z čoho máme veľkú radosť. 
Navyše sme si zabezpečili účasť v  play-off 

a posledné dve kolá si môže užiť bez toho, že 
budeme mať nôž na krku,“ povedal po vydare-
nom víkende Dušan Ďuríček. 

 Zostávajúce výsledky 19. kola: Nová Dubnica 
– Brezno 11:11 (1:5, 4:3, 6:3). Likavka – Topoľ-
čany 6:9 (1:2, 3:2, 2:5). Trnava – Sabinov 3:8 
(0:3, 2:2, 1:3). Piešťany – Detva 0:5 (0:2, 0:1, 
0:2). Snipers Bratislava – Spišská Nová Ves 
4:10 (0:2, 1:5, 3:3). 
 Zostávajúce výsledky 20. kola: Trnava – Spiš-
ská Nová Ves 7:4 (2:2, 3:0, 2:2). Topoľčany – 
Púchov 7:7 (2:5, 3:1, 2:1). Detva – Nová Dub-
nica 10:4 (3:0, 2:1, 5:3). Snipers Bratislava – 
Sabinov 2:3 (2:0, 0:1, 0:2). Brezno – Piešťany 
20:5 (7:2, 7:1, 6:2).

TABUĽKA ZČ
1. YA Spišská N. Ves   20  16  3   1   227:125  35
2. Predator Sabinov       20  16  2   2   182:124  34
3. FBC 11 Trnava     20  13  1   6   138:97   27
4. Snipers Bratislava       20  13  1   6   136:103  27
5. Meteníci Likavka     20  11  2   7   120:113  24
6. Harvard Partizánske  20   9  1   10  128:128  19                      
7. FBK Púchov     20   8  3    9   143:140  19
8. DTF Joxers Detva      20   9  0   11  119:119  18
9. Žochár Topoľčany      20   6  2   12  145:162  14
10. Horehronec Brezno 20   6  1   13  165:173  13
11. VS Nová Dubnica    20   3  2   15    93:177   8
12. FBC Páv Piešťany   20   1  0    19   56:191   2

PÚCHOV – HARVARD PARTIZÁNSKE 1:9 (1:2, 0:2, 0:5)
V 7. min otvoril skóre stretnutia Ivanka, ktorého 
nie práve najvydarenejší pokus skončil za chrb-
tom domáceho brankára Tomáša. Hneď po vha-
dzovaní sa však obranou hostí poľahky predral 
Fléger a   po štyroch sekundách vyrovnal. V  tej 
chvíli ale nikto v  púchovskej hale netušil, že to 
bude zároveň posledný gól domácich v  tom-
to zápase. V  14. min pekne zakombinoval mla-
dučký útok Harvardu a  Ferai poslal Partizánske 
znovu do vedenia. Hostia pozorne bránili a do-
mácich nepúšťali do gólových situácií.  V druhej 
tretine Harvard ušiel na rozdiel troch gólov, keď 
sa tvrdou strelou prezentoval Baštrnák a po ňom 
v presilovke Poliak upravoval na 1:4. Na začiatku 
poslednej tretiny sa pred brankárom Tomášom 
dobre zorientoval Adrián Botka, ktorý loptičku 
po Takácsovej vyrazenej strele beckhendom za-
vesil pod hornú žŕdku. Následne Púchovčania 
zlepšili pohyb, no počas vydarenej osemminú-
tovky výborne chytajúceho Laciku neprekona-
li. Naopak, po oddychovom čase hostí Poliak 
v 52. min poslal Libora Botku do brejku a ten si 

vychutnal domáceho brankára. V  57. min pek-
ne zakombinoval prvý útok hostí a Adrián Bot-
ka zvýšil na 1:7. Vzápätí neudržal svoje nervy na 
uzde domáci obranca Ševčík, ktorý za nešporto-
vé správanie videl červenú kartu. Hostia dohrá-
vali zápas v  početnej výhode o  jedného hráča 
a gólmi Libora Botku a Takácsa stanovili zaslúže-
ne víťazstvo na 1:9. 
 GÓLY: 6:23 Fléger – 6:19 Ivanka (Skuká-
lek), 14. Ferai (Vlčko), 27. Baštrnák (L. Bot-
ka), 37. Poliak (Sklenár), 41. A. Botka (Ta-
kács), 52. L. Botka (Poliak), 57. A. Botka 
(Skukálek), 58. L. Botka (Druska), 60. Ta-
kács (Druska).  VYLÚČENÍ: 3:0 na 2 min, R. 
Ševčík (Púchov) na 5 min.  PRESILOVKY: 
0:2.  OSLABENIA: 0:0.  ROZHODOVA-
LI: Glonek a  Kučera – 65 divákov.  HAR-
VARD: J. Lacika – S. Druska, E. Takács, M. 
Sklenár, J. Korec – I. Skukálek, P. Ivanka, A. 
Botka – L. Poliak, L. Botka, P. Baštrnák – D. 
Vlčko, R. Ferai, O. Krajčovič, tréner: D. Ďu-
ríček.  

HARVARD PARTIZÁNSKE – LIKAVKA 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)
Úvodná tretina gól nepriniesla aj napriek tomu, 
že domáci mali výhodu jednej a  hostia dvoch 
presiloviek. Skóre zápasu otvoril až v  31. min 
domáci obranca Druska. Ten istý hráč si pres-
ne o minútu v presilovke nabehol na prihrávku 
Skukáleka a Harvard viedol 2:0. V poslednej mi-
núte druhej tretiny výborne hrajúci Druska opäť 
v presilovke napriahol od poliacej čiary a svojím 
tretím gólom prekonal brankára hostí Lukáča. 
V 42. min sa Martonovi podarilo v oslabení znížiť 
na 1:3. Podobný kúsok sa podaril o tri minúty do-
mácim, keď v oslabení skóroval Ivanka. Meteníci 
z Likavky sa však nevzdávali a v 46. min Marton 
svojím druhým gólom znížil na 4:2. Domáci si ale 

víťazstvo postrážili a dokonca v záverečných mi-
nútach svoj triumf ešte prikrášlili na konečných 
6:2, keď sa presadili Ferai s Adriánom Botkom.
 GÓLY: 31. a  40. Druska (L. Botka), 32. 
Druska (Skukálek), 45. Ivanka (Vlčko), 59. 
Ferai (Vlčko), 60. A. Botka (Vaňo) – 42. a 46. 
Marton.  VYLÚČENÍ: 4:6 na 2 min.  PRE-
SILOVKY: 2:1.  OSLABENIA: 1:1.  ROZ-
HODOVALI: Keblovský a  Kučera – 90 di-
vákov.  HARVARD: J. Lacika – S. Druska, 
E. Takács, J. Korec, M. Sklenár, D. Vlčko – I. 
Skukálek, P. Ivanka, A. Botka – L. Poliak, L. 
Botka, P. Baštrnák – J. D. Vaňo, Š. Hrkotáč, 
R. Ferai, tréner: D. Ďuríček.      (mp, dď) 

I. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV 

Bánovčanky obhájili triumf
Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebra-
vou bola uplynulú sobotu dejiskom 24. ročníka 
hádzanárskeho turnaja žien O pohár primáto-
ra Bánoviec nad Bebravou. Spomedzi štyroch 
prvoligistov sa jeho suverénnym víťazom  bez 
straty bodu stali prvoligové hádzanárky domá-
ceho HK Sokol RMK, ktoré počas troch zápasov 
nestratili ani bod a obhájili minuloročný triumf. 
Druhé miesto obsadili Šurany, tretí skončil Mo-
čenok a štvrtú priečku obsadili Topoľčany. Na 
turnaji mal štartovať aj bronzový medailista 
z  vlaňajška Slávia Sereď, ale kvôli maródke na 
poslednú chvíľu účasť zrušil. Za najlepšiu bran-
kárku turnaja bola vyhlásená Lucia Čížová z do-
máceho Sokola, najlepšou hráčkou sa stala jej 
oddielová spoluhráčka Laura Bridová a cenu pre 
najlepšiu strelkyňu si z rúk predsedu usporiada-
teľského hádzanárskeho klubu Miroslava Nagy-
ho prevzala Eva Takáčová zo Šurian, ktorá zazna-
menala 22 gólov.  

 VÝSLEDKY: Sokol Bánovce n/B. – Močenok 
37:15 (21:4), góly Sokola: Bridová 6/1, Turková 
6, K. Obstová 6, Bencová 4, Halmová 4, Matušin-

cová 4/1, Šipláková 3, Chocinová 2, Hrubá 2. To-
poľčany – Šurany 21:26 (9:15). Sokol Bánovce 
n/B. – Šurany 25:17 (11:9), góly Sokola: Matu-
šincová 7/1, Hanová 3, Šipláková 3, Chocinová 
3, Bencová 2, Bridová 2, Halmová 2, K. Ostová 2, 
Turková. Močenok – Topoľčany 24:23 (12:9). 
Šurany – Močenok 20:12 (10:6). Sokol Bánov-
ce n/B. – Topoľčany 26:17 (13:9), góly Sokola: K. 
Obstová 5, Turková 5, Bencová 4, Bridová 3, Hal-
mová 3, Matušincová 3/2, Hrubá 2/1, Chocinová. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Sokol Bánovce n/B.  3  3  0  0  88:49  6
2. HKM Šurany               3  2  0  1  63:58  4
3. Junior Močenok          3  1  0  2  51:80  2
4. ŠKP Topoľčany           3  0  0  3  61:76  0
(Stretnutia sa hrali v hracom čase 2 x 25 minút.)

 Zostava Sokol RMK Bánovce nad Bebravou: L. 
Čížová, M. Sakalošová – J. Bencová, L. Brido-
vá, D. Hanová, E. Hrubá, E. Turková, Denisa 
Halmová, L. Chocinová, M. Šipláková, K. Ma-
tušincová, K. Obstová, tréner: R. Makýš.  
 (mp, rm)

Partizánske víťazom prvého kola ČSP ligy,
Tri slávistky v all stars turnaja

Otváracím turnajom sa v Mestskej športo-
vej hale v Partizánskom začala medzinárod-
ná Česko-slovensko-poľská liga v  hádza-
nej mladších žiačok. O prestížnu trofej tak 
ako vlani zabojujú dva najlepšie české tímy 
z Moravsko-sliezskeho kraja Sokol Poruba 
so Sokolom Karviná a zo slovenskej strany 
MHáK Martin s HK Slávia Partizánske, ktorý je 
lídrom ligy Trenčianskeho kraja. Po prvý raz 
v osemročnej histórii sa v medzinárodnej sú-
ťaži predstavia poľské družstvá zo Sliezske-
ho kraja KS Zgoda Ruda Śląska Bielszowi-
ce a  MTS Źory. Prvý turnaj ovládli dievčatá 
z HK Slávia Partizánske, ktoré zápasmi prešli 
bez straty bodu a na domácej pôde zaslú-
žene triumfovali. „Všetci sme sa na súťaž 
veľmi tešili, pretože sme si ju ťažko vybo-
jovali. S poľskými družstvami stúpla kva-
lita ligy, no najťažší zápas sme odohrali s 
Martinom, s  ktorým sa zo súťaže pozná-
me natoľko, že už snáď nie je ani čo nové 
vymyslieť. Naše vzájomné zápasy sú vždy 
vyrovnané. Sme radi, že sa nám podarilo 
vyhrať prvý turnaj. A  to sme sa naň ne-
mohli pripraviť, keďže dievčatá boli na ly-
žiarskom výcviku. O to je víťazstvo pre nás 
cennejšie,“ povedala jedna z trénerskej dvo-
jice mladších žiačok HK Slávia Irena Popluhá-
rová. Druhé miesto obsadil poľský celok KS 
Zgoda Ruda Śląska Bielszowice a tretí skončil 
MHáK Martin, ďalej nasledoval štvrtý v pora-
dí MTS Źory, piaty Sokol Poruba a šiesty So-
kol Karviná. V tábore Slávie zavládla radosť 
aj po vyhlásení all stars, keď sa až tri slávistky 
objavili v najlepšej sedmičke úvodného tur-

naja – pravá spojka Nina Kováčová, ľavá krí-
delníčka Ivona Vargová a stredná spojka Vik-
tória Horňanová. All stars tvorili aj brankárka 
Anna Wiaczkova (KS Zgoda Bielszowice), pra-
vá krídelníčka Erika Feldmanová (Sokol Poru-
ba), ľavá spojka Wiktoria Pietygra (KS Zgoda 
Bielszowice) a pivotka Klára Mozková (So-
kol Karviná). Cenu pre najlepšiu strelkyňu si 
z rúk primátora Partizánskeho Jozefa Božika 
prevzala Martyna Hajda z poľského celku KS 
Zgoda Ruda Śląska Bielszowice, ktorá v pia-
tich stretnutiach vsietila 45 gólov. Právo or-
ganizovania turnajov Česko-slovensko-poľ-
skej ligy majú len jesenní víťazi krajských líg. 
Po Partizánskom bude 4.–5. februára hostite-
ľom druhého podujatia česká Poruba a súťaž 
vyvrcholí 18.–19. februára v poľskom  mes-
te Źory. 

 VÝSLEDKY 1. TURNAJA: Slávia Partizánske 
– Martin 15:13 (13:7), góly Slávie: N. Ková-
čová 7, M. Ivanková 4, I. Vargová 2, V. Horňa-
nová, L. Ištvánová. Karviná – Poruba 12:16. 
KS Zgoda Bielszowice – Źory 18:15. Slávia 
Partizánske – Poruba 22:13 (10:6), góly Slá-
vie: N. Kováčová 8, V. Horňanová 8, L. Adam-
cová 2, I. Vargová 2, L. Ištvánová, M. Ivanková. 
Martin – KS Zgoda Bielszowice 5:14. Źory – 
Karviná 17:17. Poruba – Martin 8:11. Źory 
– Slávia Partizánske 10:24 (4:11), góly Slá-
vie: V. Horňanová 6, N. Kováčová 5, L. Adam-
cová 4, M. Ivanková 3, I. Vargová 3, S. Seidlo-
vá, D. Žiaková, L. Kopčanová. Karviná – KS 
Zgoda Bielszowice 8:16. Źory – Martin 
10:18. Slávia Partizánske – Karviná 19:10 

(11:3), góly Slávie: V. Horňanová 7, I. Vargová 
5, L. Adamcová 3, N. Kováčová 2, L. Ištvánová, 
M. Ivanková. KS Zgoda Bielszowice – Poru-
ba 16:11. Martin – Karviná 11:8. Poruba – 
Źory 12:19. KS Zgoda Bielszowice – Slávia 
Partizánske 10:21 (5:12), góly Slávie: N. Ko-
váčová 9, M. Ivanková 4, I. Vargová 4, V. Horňa-
nová 2, L. Kopčanová, L. Ištvánová.

TABUĽKA
1. Slávia Partizánske 5 5 0 0 101:56 10
2. Zgoda Bielszowice 5 4 0 1   74:60 8
3. MHáK Martin               5 3 0 2   58:55 6
4. MTS Źory                   5 1 1 3   71:89 3
5. Sokol Poruba             5 1 0 4   60:80 2
6. Sokol Karviná            5 0 1 4   55:79 1 
 Text + foto: mp

Družstvo mladších žiačok HK Slávia Partizánske – horný rad zľava: Irena Popluhárová 
(trénerka), Laura Ištvánová, Liana Kopčanová, Petra Kopčanová (vedúca družstva), Lea 
Adamcová, Monika Ivanková, Nina Kováčová, Viktória Horňanová, Monika Lukačovičová, 
Jana Seidlová (trénerka), dolný rad zľava: Dominika Žiaková, Ivona Vargová, Simona Ada-
musová, Sofia Seidlová, Barbora Grznárová a vpredu Silvia Bronišová

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN 

HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE

Tibor Csollár (HK Slávia Partizánske): „Bojovnosť 
v  tomto zápase sa nedá dievčatám vôbec 
uprieť. Musím povedať, že hlavne mladšie hráč-
ky išli na doraz svojich síl. Veľmi nás podržala 
najmä brankárka Súlovská. Škoda dvoch ne-
premenených nacvičených signálov v  závere 
stretnutia, ktoré mohli znamenať iný výsledok." 

Peter Sabadka (HC Zlín): „Som veľmi rád, že 
sme dosiahli bod. Zápas z našej strany bol 
nervózny, ale sme naozaj veľmi radi, že za 
daných okolností a  v  domácom prostredí 
Slávie si z Partizánskeho odvážame cenný 
bod.“ 
 ek, mp

Medzinárodná slovensko-česká liga v hádzanej žien WHIL pokračovala stretnutiami 15. kola. V obuv-
níckom derby hádzanárky HK Slávia Partizánske na svojej palubovke vyzvali v boji o body český celok 
HC Zlín. Slávia nastúpila bez zranenej slovinskej spojky Laury Gerić, avšak tentoraz pod vedením tré-
nera Tibora Csollára. Už v 3. minúte Gabriela Očadlíková z krídla poslala loptu do hlavy domácej bran-
kárky Simony Súlovskej. Tá však aj napriek nepríjemnému zásahu pokračovala v hre ďalej a bola znovu 
ústrednou postavou duelu. Tieto momenty sa ale akosi „podozrivo“ opakujú práve pri brankárke Slá-
vie. Rovnako na jej hlavu mierila pred dvomi týždňami v prvej desaťminútovke stretnutia krídeľníč-

ka Iuventy Michalovce Yevgeniya Levchenko a na palubovke pražskej Slavie sa situácia opakovala po 
zakončení Jany Chlupovej. Stretnutie, v ktorom mali slávistky viackrát nakročené k víťazstvu, vyústilo 
do dramatickej koncovky, v ktorej Zlíňanka Annamaria Birkušová dvadsať sekúnd pred záverečným 
hvizdom vyrovnala so sedmičky na konečných 23:23. Hviezdou stretnutia bola slávistka Klaudia Mich-
nová, ktorá si s dvanástimi gólmi upevnila pozíciu líderky medzi kanonierkami interligy. V 8. minúte 
zápasu sa pri sedemetrovom hode Zlíňanky Michaely Sobieskej po prvý raz v interlige postavila medzi 
tri žrde Jessica Michnová, ktorá je sestrou kanonierky Klaudie Michnovej 

 Výsledky 15. kola a  góly Partizánčaniek: 
SHK Veselí nad Moravou – Duslo Šaľa 22:30 
(11:13). Baník Most – Iuventa Michalovce 
27:27 (14:16). Sokol Poruba – Bemaco Prešov 
29:26 (15:13), V. Gajdošová (Bemaco) 5. Sokol 
Písek – Slavia Praha 17:34 (12:17). AS Trenčín 
– ŠKP Bratislava 25:19 (13:9), S. Blažeková (AS) 
4. Zora Olomouc – voľno.
 Predohrávka 26. kola: Sokol Písek – Iuventa 
Michalovce 19:22 (11:10). 

 TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 15 14 1 0 508:325 29
2. Baník Most         14 11 2 1 431:287 24
3. Slavia Praha       14 11 1 2 396:300 23
4. Duslo Šaľa         13 10 0 3 365:314 20
5. Sokol Poruba      14 9 0 5 369:322 18
6. HC Zlín               14 7 1 6 343:321 15
7. Bemaco Prešov  14 7 0 7 385:386 14
8. Zora Olomouc    13 6 0 7 332:344 12
9. Slávia Partizánske 14 5 1 8 315:345 11
10. SHK Veselí n/M. 14 4 0 10 345:362 8
11. AS Trenčín       14 2 0 12 262:401 4
12. Sokol Písek      15 2 0 13 294:447 4
13. ŠKP Bratislava 14 0 0 14 276:467 0

 PORADIE KANONIEROK WHIL: 103 gólov – 
Klaudia Michnová (HK Slávia Partizánske), 95 
– Jana Šustková (Veselí n/M.), 85 – Olga Pere-
deryi (Michalovce), 83 – Markéta Jeřábková 
(Most), 80 – Yevgeniya Levchenko (Michalov-
ce), 79 – Martina Bačíková (Prešov), 73 – L. Ge-
rić (HK Slávia Partizánske), 71 – Michaela Sobie-
ská (Zlín), 64 – Veronika Galušková (Slavia Pra-
ha), 63 – Simona Szarková (Most)…

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – HC ZLÍN 23:23 (16:15)
Obuvnícke derby malo v prvých desiatich minútach vyrovnaný prie-
beh. Na začiatku 7. min po góle Michnovej slávistky viedli 4:3, no host-
ky držali s domácim tímom krok a dokonca do 13. min otočili skóre na 
5:7. Následne ale prišlo vylúčenie na 2 + 2 minúty zlínskej kanonierky 
Sobieskej za faul a protesty a v rozmedzí šiestich minút tri presné zása-
hy Karáskovej a dva góly Michnovej znamenali zmenu stavu na 11:7. 
Potom však prišli opäť slabšie chvíľky domácich hádzanárok, čo host-
ky využili a v 25. min Birkušová vyrovnala na 14:14. Do šatní napokon 
odchádzali s jednogólovým vedením 16:15 slávistky, o čo sa postara-
la Španihelová. Druhý polčas sa začal skvelým zákrokom opäť výbor-
ne chytajúcej  Súlovskej, ktorá kryla strelu Drotárovej. V ďalšom útoku 
Zlína ju ale Birkušová prekonala a v 32. min bol stav opäť nerozhod-
ný. Domáce opäť naštartovala najlepšia hráčka zápasu Michnová a jej 
tri góly po sebe znamenali, že sa opäť skóre priklonilo na stranu do-
mácich. V 36. min bolo 19:16 a Slávia bola na dobrej ceste k dvom bo-
dom. Takmer osem nasledujúcich minút ale domáce hráčky nerozvlnili 
sieť a navyše, nedokázali využiť ani dvojnásobné vylúčenie v tíme hostí 
v 41. minúte. Naopak, Zlín aj napriek oslabeniu išiel opäť do vedenia 
o gól, keď v 43. min svietilo na ukazovateli skóre 19:20. Domáce bojo-
vali a Michnovej ďalšie presné zásahy dostali Sláviu dvanásť minút pred 

koncom stretnutia do dvojgólového vedenia 23:21. V domácej bránke 
opäť čarovala Súlovská, ktorá v 49. min vychytala zo sedmičky najlep-
šiu strelkyňu hostí Sobiesku. V dramatickom vyvrcholení najlepšia ka-
nonierka ligy Michnová najskôr v 27. min neskórovala v dobrej pozícii 
z pravého krídla po nacvičenom signále a následne sa jej nepodarilo 
v 59. min skórovať ani zo sedmičky, keď nastrelila iba ľavú žrď Bene-
díkovej bránky. V samom závere podržala domáci tím opäť Súlovská, 
keď 36 sekúnd pred záverečným klaksónom kryla strelu Birkušovej. Tá 
istá hráčka ale zo sedmičky o pár sekúnd neskôr už bola úspešná a za-
riadila remízu 23:23. 
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, J. Michnová – T. Karásková 4, B. Králová, 
N. Szökeová 1, V. Bohunská, K. Mináriková, T. Horečná 1, N. Špani-
helová 4, K. Michnová 12/4, P. Korcová, Z. Hollá 1, tréner: T. Csollár. 
 HC: Benedíková, Stojárová – Sobieská 6/5, Nugrýnová 1, Gärt-
nerová, Očadlíková 1, Drotárová 2, Andrýsková 2, Hradilová, Ko-
lářová, Kamenářová 3, Birkušová 7/1, Kříčková 1, tréner: P. Sabad-
ka.  POK. HODY: 5/4 – 8/6.  VYLÚČENÉ: 2 – 5.  ROZHODOVALI: 
Zubo a Veselka – 300 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 3:1, 3:3, 4:3, 4:5, 5:5, 
5:7, 11:7, 11:10, 13:10, 13:12, 14:12, 14:14, 16:14, (16:15), 16:16, 
19:16, 19:20, 21:20, 21:21, 23:21, 23:23.  

  Program 16. kola – 1.2. o 17.30 h: Slavia Praha – Sokol Poruba, 4.2. o 15.30 h: ŠKP Bratislava – HK Slávia Partizánske, o 17.30 h: Zora Olomouc – Iuven-
ta Michalovce, o 18. h: Duslo Šaľa – AS Trenčín, Bemaco Prešov – Baník Most, 5.2. o 17. h: HC Zlín – Sokol Písek, SHK Veselí nad Moravou – voľno.
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