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O učebných odboroch Spojenej školy v Partizánskom

REMESLÁ BEZ ZLATÉHO DNA?
Kde sú tie časy, keď Stredné odbor-

né učilište v Partizánskom, pokračova-

teľ slávnej Baťovej školy práce, praskalo 

vo švíkoch? Záujem o remeslá v odbore 

obuvník v Baťovom meste je minimál-

ny, a malý je záujem aj o ďalšie remeslá, 

ako sú krajčír, pekár, cukrár. Tieto a ešte  

ďalšie ponúka súčasná Spojená škola v 

Partizánskom a jej organizačná zložka 

Stredná odborná škola.

„V súčasnosti má naša škola asi sedemsto 

študentov v 19 študijných a učebných odbo-

roch. Z toho, ak chceme konkretizovať reme-

selné odbory, máme v šiestich trojročných a 

dvoch dvojročných učebných odboroch cel-

kom 152 žiakov,“ informuje Vladimír La-

dziansky, riaditeľ Spojenej školy v Parti-

zánskom. Zdôraznil, že podľa plánu výko-

nov, schvaľovanom zriaďovateľom - Tren-

čianskym samosprávnym krajom, môžu v 

strednej odbornej škole každý rok otvoriť v 

trojročných učebných odboroch len tri trie-

dy v šiestich učebných odboroch a jednu 

spoločnú triedu v dvoch dvojročných učeb-

ných  odboroch. Z trojročných učebných 

odborov sa im darí vytvoriť jednu spoločnú 

triedu  z budúcich mechanikov - opravárov 

strojov a zariadení, a elektromechanikov za-

meraných na automatizačnú techniku. Ďal-

šie dve triedy vytvoria  z príbuzných  učeb-

ných odborov - kuchár, čašník, pekár, prí-

padne predavač. Tu rozhoduje momentálny 

záujem zo strany uchádzačov o štúdium. Už 

deväť rokov otvárajú na škole aj jednu trie-

du pre tých, ktorí končia  základnú školu v 

nižšom ako 9. ročníku. Štúdium je dvojroč-

né a konkrétne ide o učebné odbory –  výro-

ba obuvi a výroba koženej galantérie. 

Je teda určené pre žiakov zo základnej 

školy, ktorí nemajú inú možnosť dokončiť 

si povinnú školskú dochádzku. Výstupom 

z tejto formy štúdia je však iba vysvedče-

nie o záverečnej skúške. Je smutné, že o 

trojročný  učebný odbor –  obuvník, kde 

V posledný januárový 

deň sa na nás po zachmú-

rených dňoch konečne 

usmievalo slniečko. Na 

väčšinu školákov aj učite-

lia, ktorí im odovzdávali 

polročné vysvedčenia. Ne-

bolo tomu inak ani v zák-

ladných školách v Parti-

zánskom. Ale prváčikovia 

zo ZŠ na Nádražnej ulici 

okrem výpisov z vysvedče-

ní dostali aj niečo navyše. 

Do školy medzi deti v ten-

to deň zavítal pán Jozef 

Mečár, bývalý učiteľ, aby 

každému prváčikovi po-

daroval nezvyčajnú hrač-

ku – šaša gymnastu, kto-

rého pre nich sám vyrobil z 

odpadového materiálu. A 

verte, že hračka medzi ma-

lými školákmi zožala veľký 

úspech.

Text a foto: 

Martina Vavrová

Pre prváčikov aj niečo navyše...

Živnostenské podnikanie v regióne po zmenách zákonov

Elektronická agenda urýchľuje procesy
Najvýznamnejšie zmeny v živnostenskom zákone sa stali účinnými ešte v decembri 

roku 2011, resp. od 1. januára 2012. Ich prínos sa prejavil až v priebehu celého roku 2012. 

Veľký vplyv na podnikateľskú sféru má však všeobecná kríza. Bližšie informácie nám po-

skytla Ing. Vladimíra Ďuračková, vedúca odboru živnostenského podnikania Obvodné-

ho úradu Prievidza, pod ktorý patrí aj okres Partizánske.

? Dôležitou zmenou v živnostenskom zá-

kone bolo zavedenie elektronickej ko-

munikácie s úradom. Ako sa táto forma osved-

čila?

Od začiatku roka 2012 je možné ohlásiť živ-

nosť elektronicky prostredníctvom internetu. 

Ohlásenie sa podáva cez ústredný portál ve-

rejnej správy www.portal.gov.sk a musí byť 

podpísané zaručeným elektronickým podpi-

som. Táto forma je pre podnikateľov zaujíma-

vá najmä z pohľadu vybavovania živnosten-

skej agendy nielen z pohodlia svojho domo-

va, ale z ktoréhokoľvek miesta vo svete. Elek-

tronické vybavovanie živnostenskej agendy 

je pre podnikateľskú verejnosť zaujímavé aj z 

pohľadu správnych poplatkov, ktoré sú zníže-

né, napríklad za jednu remeselnú alebo via-

zanú živnosť z 15 eur na 7,5 eur. Voľné živ-

nosti ohlásené elektronicky sú od správneho 

poplatku oslobodené. Všetky zmeny sú pod-

nikateľskou verejnosťou prijímané veľmi po-

zitívne a zavedením elektronického jednot-

ného kontaktného miesta od začiatku roku 

2012 prispeli k ešte výraznejšiemu zníženiu 

administratívnej  zaťaženosti. Urýchlil sa pro-

ces získania živnostenského oprávnenia, čím 

sa zvýšil komfort pri vstupe do podnikania. 

? Zmenili sa kompetencie živnostenských 

úradov, resp.  ich pracovísk?

Od 1. decembra 2011 všetky živnosten-

ské úrady - dovtedy iba živnostenské úra-

dy v sídle kraja – vydávajú osvedčenia o 

povahe a dĺžke praxe v činnostiach, kto-

ré sú živnosťou, potvrdenia o tom, že po-

skytovanie služieb na základe živnosten-

ského oprávnenia nie je obmedzené ale-

bo zakázané ale aj potvrdenie o prijatí 

oznámenia o cezhraničnom poskytova-

ní služieb na území Slovenskej republi-

STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI!
Hoci je len začiatok roka, redakcia Vydavateľstva Tempo, ktorá 

pripravuje pre región stredné Ponitrie stolový kalendár, má už pre 

rok 2014 nový námet – Štyri ročné obdobia. Ak chcete pri tvorbe 

kalendára s nami spolupracovať, zamierte svoj fotoobjektív na po-

zoruhodné zátišia obcí a ich chotárov už teraz, v zimnom období. 

Možno to bude práve fotografia od vás, ktorá sa vďaka svojej ori-

ginalite objaví v kalendári!

Umenie zo snehu 

Takýto koník zdobil hlavnú ulicu vo Veľkých Uherciach 
pred domom číslo 354. Fotoúlovok umeleckého diela sa 
podarilo zvečniť a poslať do redakcie našej čitateľke L.K. 
včas, kým sa neoteplilo...

V histórii justície by sme našli veľa kurióznych prípa-

dov. Za pozornosť stojí aj kauza, ktorá doslova pobúrila 

občanov Klátovej Novej Vsi. Do siene Okresného súdu v 

Partizánskom sa dostala 30. januára 2013. 

Objektom sporu sú pozemky a štátom chránená historická 

pamiatka – zemianska tvŕdza z polovice 16. storočia, na kto-

rú si uplatňuje reštitučný nárok potomok povojnového uží-

vateľa kúrie...

Ako dopadlo súdne pojednávanie František B. verzus Sloven-

ská republika a obec Klátova Nová Ves , sa dočítate v budúcom 

vydaní Tempa.

na zemiansku tvŕdzu zo 16. storočia 

Dnes v TEMPE
� Prvé stretnutie jubilantov v Partizánskom  (str. 2)

�  Šesťdesiatim topoľom pri Chynoranoch 

   držíme palce   (str. 2)

�  V Hradišti plesali včelári a ženy driapali perie     (str. 5 a 6)

� Ako sa žije so slávnym menom 

 Jurajovi Jánošíkovi z Veľkých Uheriec       (str. 7)

v Klátovej Novej Vsi rozhodoval súd

V spore o vlastnícke práva   

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 3)
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Uchádzate sa o nájomný byt?
Ak áno, neprehliadnite výzvu Správy majetku mesta, n. o., 

Partizánske! Do pozornosti všetkých žiadateľov, ktorí sú za-

radení do zoznamu uchádzačov o nájomný byt v meste Par-

tizánske, dáva termín 15. február 2013. Dovtedy treba, aby 

svoju žiadosť aktualizovali osobne u pani Barborkovej v bu-

dove SMM na Ulici 29. augusta v Partizánskom v kancelárii 

č. 3 na prízemí, alebo telefonicky na čísle 038/749 2090. 

V prípade, že uchádzači nebudú svoju žiadosť aktualizo-

vať, budú zo zoznamu vyradení!  

Pri dobrej hudbe, káve, čaji, či 

bielom vínečku spomínalo vyše 

štyridsať jubilantov na roky svo-

jej mladosti...

Na pozvanie primáto-

ra mesta Partizánske Jozefa 

Božika sa v Klube spoločen-

ských organizácií 26. januára 

zišli seniori, ktorí v priebehu 

posledných dvoch mesia-

cov oslávili okrúhle životné 

jubileá. Ich prvé tohtoročné 

stretnutie otvorila Tatiana 

Böhmová z oddelenia sociál-

nych vecí a spoločenských 

vzťahov MsÚ, všetkým prí-

tomným srdečne zablaho-

želala a popriala im to najdô-

ležitejšie – zdravie. Následne 

jubilantov pozdravil spevác-

ko-dramatický súbor Jeseň, 

ktorý im s láskou a radosťou 

v srdci zaspieval zo svojho 

repertoáru piesne ich mla-

dosti. Netrvalo dlho a k speváckemu súboru 

sa poniektorí prítomní pridali. Po pesničkách 

Jesene zavítal medzi jubilantov primátor Jo-

zef Božik, ktorý vo svojej úvodnej reči zbilan-

coval úspechy samosprávy za minulý rok a 

stručne načrtol jej plány na tento rok. 

Po kolektívnom prípitku na zdravie všet-

kých prítomných, jeho osobné gratulácie a 

kvietok smerovali najskôr k najstarším 85-

ročným oslávencom - Ladislavovi Kopálo-

vi, Anne Szabovej a Štefanovi Saskovi, aj 

o päť rokov mladším hosťom - Rozálii Birko-

vej, Margite Dorčiakovej, Štefanovi Dubi-

novi, Margite Gajdošovej, Márii Gieciovej, 

Alojzovi Matušíkovi, Rudolfovi Michnovi, 

Františkovi Obselkovi, Irene Priehodovej, 

Jarolímovi Vankovi a Štefanovi Zvalovi. 

Veľa zdravia zaželal aj jubilantom, ktorí oslá-

vili krásnych 75 rokov. Medzi nimi boli aj Sta-

nislav Apolen, Irmgard Baniarová, Helena 

Benková, Zdenka Červeňanská, Anna Fra-

neková, Mária Jančovičová, Gustáv Janík, 

Eleonóra Jarolímková, František Kováč, 

Jolana Laššová, Zuzana Mečiarová, Má-

ria Mikušková, Jozef Mokrý, Anna Suľová, 

Jozefína Tunegová a manželia Mária a Jú-

lius Žiškovci. Ešte veľa krásne prežitých chvíľ 

poprial aj jubilantom, ktorí oslávili okrúhle 

70. narodeniny - Paulíne Bedušovej, Anto-

novi Bližniakovi, Jolane Cifríkovej, Stani-

slavovi Husárovi, Eve Jančichovej, Ľudo-

vítovi Kopčekovi, Oľge Kováčovej, Helene 

Matulíkovej, Anne Mavrákovej, Ade Miku-

lášovej, Alene Šabíkovej, Jozefovi Trizmo-

vi a Viktorovi Zábojníkovi. 

Aj my sa pripájame a želáme všetkým jubi-

lantom, aby si obdobie jesene svojho života 

užívali v zdraví, šťastí a láske v kruhu svojich 

najbližších.
Text a foto: Martina Vavrová

Prvé tohtoročné stretnutie jubilantov

Osemdesiatročná Rozália Birková s primátorom

Šesťdesiatim „topoľom“ pri Chynoranoch držíme palce
Pri zimnom sčítavaní vodného 

vtáctva na rieke Nitre aktivisti nat-

rafili pri Chynoranoch na zaujímavý 

jav – na šesťdesiat nezvyčajne opíle-

ných topoľov, ktoré ešte do minulé-

ho roka vytvárali alej vedľa bývalej 

poľnej cesty spájajúcej obec a val rie-

ky. Osud tohto stromoradia a dnes už 

len „kmeňoradia“ nás zaujímal. Preto 

sme sa pýtali kompetentných...

Nakoľko nás, ale aj okoloidúcich trochu 

šokoval spôsob radikálneho „opílenia“ to-

poľov, ako prvú sme oslovili starostku 

obce Chynorany Máriu Lachkovičovú, 

nakoľko je to práve obec, ktorá vydáva po-

volenie na výrub, resp. vypílenie stromov, 

ktoré rastú v katastri obce. Tu je odpoveď 

pani starostky: „Obecné zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí 7. septembra 2012 na žia-

dosť Poľnohospodárskeho družstva Chyno-

rany vydalo súhlasné stanovisko k opíleniu 

topoľov na poľnej ceste, parc. č. 2726, ktorá 

vedie od prevádzky DMV až ku rieke Nitre s 

tým, že opílenie stromov zabezpečí Poľno-

hospodárske družstvo Chynorany v súlade s 

platnou legislatívou. Určite nebol daný sú-

hlas na vypílenie stromov.“

Aký bol dôvod takýmto spôsobom 

opíliť topole, na to sme sa už opýtali ve-

denia družstva. Stanovisko sme získali 

od podpredsedu PD Chynorany Stani-

slava Magdolena: 

„Spomenuté topole boli vysadené naši-

mi pracovníkmi v období, keď sme využívali 

priľahlý objekt na chov hospodárskych zvie-

rat. Časy sa však zmenili. Stavebný objekt 

sme odpredali, stromy rástli a postupne za-

rástla aj cesta. Nakoľko stromy dosahovali 

už riadnu výšku, niektoré boli uschnuté ale-

bo polámané, resp. aj popadané na zemi, 

rozhodli sme sa uskutočniť omladzovací 

rez. Po prerokovaní žiadosti obecným za-

stupiteľstvom sme dostali kladné stanovis-

ko s tým, že výška odpíleného pňa by mala 

dosiahnuť aspoň 170 cm. K tejto približnej 

výške nás viedla aj názorná ukážka už opí-

lených topoľov pri objekte firmy DMV, ktoré 

sú po pár rokoch opílenia pekne obrastené 

novými konármi, vyzerajú dobre, ale hlav-

ne nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo. K 

opíleniu nás viedlo aj časté padanie koná-

rov na naše plodiny, ktoré sme potom me-

chanizmami museli na vlastné náklady od-

straňovať. O toto topoľové drevo nemal nik 

záujem a tak sa hromadilo medzi ostatný-

mi stromami. Taktiež konáre nám znemož-

ňovali plné obrábanie pôdy našimi stroj-

mi. V minulosti nám hrubší kus spadnuté-

ho konára spôsobil mechanické poškodenie 

žacieho stola obilného kombajnu. A keďže 

popod stromy vedie aj poľná cesta vedú-

ca k rieke, po ktorej celoročne chodia deti i 

dospelí na prechádzky, hrozilo ublíženie na 

zdraví pohybujúcich sa osôb. Nie posled-

ným dôvodom bol aj veľmi intenzívny ná-

let alergénov v podobe bielych chumáčov, 

ktoré počas kvitnutia topoľov zamorova-

li ovzdušie občanov bývajúcich v blízkosti 

stromov. Veríme, že topole v budúcnosti vy-

ženú nové konáre a budú rásť ďalej.“ 
(ab)

Chirurgické oddelenie nemocnice 

s novou posilou
Chirurgické odde-

lenie v Nemocnici s 

poliklinikou v Par-

tizánskom má nové 

vedenie. Novým pri-

márom je MUDr. Mar-

tin Rus.

Svoju odbornú prax 

začínal v Nemocnici s 

poliklinikou Ilava. Svo-

je skúsenosti ďalej roz-

víjal ako zástupca primára v súkromnej nemocnici Zdravie v Púcho-

ve a neskôr ako primár chirurgického oddelenia v Bánovciach nad 

Bebravou – v 1. súkromnej nemocnici, s.r.o. 

„Chirurgické oddelenie je momentálne na vysokej úrovni v poskyto-

vaní zdravotnej starostlivosti pacientom. Verím, že spoločne s kolektí-

vom a mojimi skúsenosťami budeme pokračovať v tomto náročnom, 

ale úspešnom napredovaní,“ hovorí primár Martin Rus o plánoch do 

budúcnosti oddelenia.

Počas svojej 22-ročnej chirurgickej praxe nadobudol mnoho ve-

domostí a certifikovaných zručností. Úspešne zložil atestáciu pr-

vého aj druhého stupňa z chirurgie. Dokonale ovláda chirurgické 

úkony ako moderné staplerové techniky, laparoskopické operácie 

prietrže (hernioplastika) a slepého čreva (appendectomia), odstrá-

nenie hemoroidov a prolapsu Longovou metódou, ultrazvuk bruš-

nej dutiny u dospelých a mnohé iné.   (r)

Mestská polícia
v Partizánskom od 22. do 29. januára 

� V areáli bývalých ZDA 

našli mestskí policajti my-

šiaka. Vďaka oznámeniu po-

zorného občana a vďaka od-

chyteniu ornitológom bol 

dravec zachránený.

� Obyvatelia domu č. 

1040/43 na Veľkej okružnej 

sa obávali o svoj život a zdra-

vie zo skládky chemikálií ich 

suseda v pivničných priesto-

roch. Hliadka mestskej polí-

cie v nich po obhliadke zistila 

uskladnenie kyseliny sírovej, 

kyseliny dusičnej, peroxidu 

vodíka, nafty... Ako ich maji-

teľ uviedol, má ich pre vlastnú 

potrebu na záhradku. Šetre-

nie nepotvrdilo oprávnenosť 

obáv obyvateľov.

� Z pivničných priesto-

rov domov č. 1015 na Veľkej 

okružnej vykázali mestskí 

policajti opakovane bezdo-

movca, ktorý sa tu rozhodol 

„prezimovať“ a troch bezdo-

movcov z priestorov želez-

ničnej stanice. 

� Na túlavého psa so znám-

kou upozornila neľahostaj-

ná občianka. Hliadka mest-

skej polície čierneho psa vo 

Veľkých Bieliciach odchytila a 

umiestnila do karanténnej sta-

nice, kde bude čakať na svojho 

majiteľa.

� Rodinné nedorozume-

nia nekončia ani po rozvode. 

Potvrdilo to aj oznámenie o 

obťažovaní bývalou man-

želkou, ktorá od  exmanžela 

aj po majetkovom vyrovna-

ní požadovala svoje osobné 

veci.

� Anonym upozornil na ru-

šenie nočného pokoja na Náb-

režnej ulici. Oznámenie bolo 

opodstatnené. Na 2. poschodí 

rušil nočný pokoj občan s trva-

lým pobytom na Strojárenskej 

ulici. V dome č. 207 sa hlučne 

správala i mládež. K rušeniu 

nočného pokoja došlo opa-

kovane aj na ulici Februárovej 

hlučným správaním suseda. 

� Dňa 26. januára o 22.55 

h oznámil občan, že jeho a 

priateľov napadli traja Ró-

movia. Hliadka mestskej po-

lície zistila, že došlo k ver-

bálnemu napadnutiu. Po-

škodený však nevedel pá-

chateľov opísať.

� Dňa 27. januára MsP pre-

verila oznámenie ženy bývajú-

cej v podnájme o vyhrážaní fy-

zickým napadnutím zo strany 

majiteľa bytu. Z dôvodu obáv 

o seba a dcéru svoj pobyt rad-

šej zmenila. V ten istý deň na-

hlásil občan, že si poškodil 

motorové vozidlo na obrubní-

ku kvôli neodhrabanému sne-

hu z komunikácie. A do tretice 

– v ten istý deň oznámila ob-

čianka mesta, že jej na moto-

rovom vozidle rozbili okno a 

ukradli z neho rádio. Tento prí-

pad prevzala štátna polícia.

Spracovala M. Rapková

Foto: A. Borszéková
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Zápisy prvákov 4. a 5. februára
Mesto Partizánske určilo termín zápisu na prvý februárový týž-

deň. Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2013/2014 sa usku-

toční v pondelok a utorok 4. a 5. februára 2013, v čase od 13. do 

16. hodiny v každej ZŠ v Partizánskom. 

absolvent môže získať aj výučný list, záujem 

nie je vôbec. „Ešte minulý školský rok a štyri 

roky predtým chodil do Partizánskeho po na-

šich učňov, budúcich obuvníkov autobus z bá-

novskej firmy Gabor. Polovicu odborného vý-

cviku tak naši žiaci absolvovali priamo v pre-

vádzke. Tento školský rok už tomu tak nie je. 

Firma Gabor očakávala, že si takýmto spô-

sobom vychová budúcich zamestnancov do 

obuvníckej výroby. V súčasnosti je počet žia-

kov v kožiarskych odboroch štúdia taký nízky, 

že táto forma prepojenia školy s praxou je pre 

firmu nerentabilná. Škoda, že v našom meste o 

takúto výchovu mladých odborníkov  záujem 

zo strany obuvníckych firiem nie je. Žiaci tak 

získavajú praktické  zručnosti len v školských 

dielňach,“ informuje Vladimír Ladziansky. 

Mesto Partizánske už dávno nie je mes-

tom obuvi, dôvody sú snáď jasné každé-

mu. Ešte stále je tu však množstvo výrob-

cov obuvi, ktorí vyučených odborníkov po-

trebujú. Ale potrební sú nielen obuvníci, ale 

aj krajčíri, pekári, cukrári... Štatistiky ukazujú, 

že 50 až 55 % deviatakov z okresu Partizán-

ske odchádza na stredné školy do okolitých 

okresných miest. Treba však zdôrazniť, že aj 

v týchto stredných školách je záujem o re-

meslá malý. Je to celoslovenský trend. Všet-

ci mladí ľudia chcú byť počítačoví odborní-

ci, ekonómovia, obchodní manažéri. Nikto 

nechce vyrábať, všetci chcú byť v kancelárii 

alebo v obchode, proste niečo manažovať. 

Za dvadsať rokov budovania „kapitalizmu“ 

je oveľa viac tých, ktorí predávajú a riadia, 

ako tých, ktorí vyrábajú. Možno je dôvodom 

automatizácia výroby, ale... Kto nám opraví 

topánky? Upraví alebo skráti šaty, nohavi-

ce? Kto upečie tortu podľa želania? Kto vy-

robí stôl či skriňu na mieru? Ukuje ozdobnú 

mrežu? Vymaľuje byt? Opraví vypínač?  Re-

meselníkov budeme potrebovať vždy. Hoci 

príslovie, že remeslo má zlaté dno, už dáv-

no neplatí. 

Ako sa darí našim učňom, budú-

cim remeselníkom z odboru obuv-

ník, kuchár, mechanik, opravár či 

elektromechanik, sa dozviete v bu-

dúcich vydaniach Tempa z repor-

táží priamo z odborného výcviku 

Spojenej školy v Partizánskom. 

Alena Borszéková 

Z tlačovky primátora

Nárast chrípky o 76 percent!
Mimoriadne opatrenia v nemocnici

Hasiči v akcii
Mrazivá a predsa horúca pol-

noc – tak ju prežili 24. januára 

obyvatelia rodinného domu v 

Hornej Vsi, ktorým sa vznieti-

li sadze  v nevyčistenom komí-

ne. Tri dni na to, 27. januára zasa 

pred svitaním o 5.10 hodine za-

larmoval požiar rodinu v Hra-

dišti. V drevenej prístavbe pri 

dome im zhoreli zásoby dreva 

na kúrenie. V oboch prípadoch 

zasahovala jednotka HaZZ v 

Partizánskom a zabránila ďal-

ším škodám. Jej pomoc ocenil 

aj vodič, ktorý 28. januára pred 

pol ôsmou ráno dostal šmyk na 

križovatke v Oslanoch a skončil 

zakliesnený vo vozidle v kanáli 

a záveji. Hasiči a záchranári vo-

zidlo vytiahli aj s vodičom, kto-

rý vyviazol z dopravnej nehody 

bez zranení.          (bab)

Čo sa mestu Partizánske podarilo počas uplynulých dvanás-

tich mesiacov a čo plánuje v roku 2013 – tieto témy predostrel 

médiám na pôde magistrátu primátor Jozef Božik. Kľúčovým 

bodom tlačovej besedy, na ktorú pozval novinárov posled-

nú januárovú stredu, bolo zosumarizovať hlavné minuloroč-

né investičné akcie mesta. Finančné prostriedky, ktoré mesto 

vynaložilo na ich realizáciu, boli podľa slov poslancov MsZ a 

primátora použité efektívne. V tomto duchu chcú pokračovať 

aj v roku 2013, ktorý sa pre mesto bude navyše niesť v zname-

ní 75. výročia jeho založenia. Už v týchto dňoch sú prípravy na 

septembrové oslavy v plnom prúde. Tie by mali napokon zahr-

núť aj premenovanie centrálneho parku na Park Jana Antoní-

na Baťu či vytvorenie unikátnych pohľadníc. Samostatné disku-

sie prebiehajú aj o projekte malej muzeálnej expozície o histó-

rii Partizánskeho, ktorá by mala byť výsledkom partnerstva s 

mestom Zlín.  Martina Petrášová

Aké investičné aktivity a projekty zrealizovalo Par-

tizánske v roku 2012?
Rekonštrukcie Domova, n. o., Kultúrny dom v Návojovciach, opra-

va strechy Domu kultúry v Partizánskom, vybudovanie a oprava pia-

tich parkovacích plôch, rozšírenie cintorína na sídlisku Šípok, vybu-

dovanie chodníka na Hrnčírikovej ulici, oprava a zateplenie Domu 

služieb, výmeny okien na ZŠ a MŠ, rekonštrukcia Mestskej športovej 

haly, Zimného štadióna, Futbalového štadióna Karola Jokla, začia-

tok opráv budovy pošty v Šimonovanoch, rekonštrukcia komuniká-

cie od kruhovej križovatky k železničnému priecestiu a vybudova-

nie bypassu a iné...

Aké sú priority samosprávy v tomto roku?
Rekonštrukcia Ulice R. Jašíka, vybudovanie Kultúrneho domu vo 

Veľkých Bieliciach, chodníka na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach, 

realizácia kamerového systému, pokračovanie v opravách budo-

vy pošty v Šimonovanoch, výstavba poldra v Návojovciach, ďalšie 

opravy Domu kultúry v Partizánskom, vybudovanie chodníka na 

Ulici Fraňa Kráľa a časti chodníkov na Nádražnej ulici, schválenie 

územného plánu mesta a iné...

Batôžková zábava v Šimonovanoch
 

S podtitulom – Kto si čo prinesie, to si aj zje - pripravuje VMČ 

v Šimonovanoch FAŠIANGY vo Vodnom hrade, tento rok ako ba-

tôžkovú zábavu. V sobotu 9. novembra o 15. hodine začne 

dobrú náladu mestskou časťou šíriť fašiangový sprievod vinšov-

níkov v karnevalových maskách. Basu pochovajú o 19. hodine.

O učebných odboroch Spojenej školy v Partizánskom

REMESLÁ BEZ ZLATÉHO DNA?
Od 1. februára 2013 boli nariadené v Nemocnici Partizánske 

protiepidemické opatrenia - zákaz návštev, neprijímanie pa-

cientov na diagnostické účely, obmedzenie operácií len na ur-

gentné, vylúčenie chorého personálu z pracovného procesu, 

izolácia pacientov z ARO počas hospitalizácie a dodržiavaníe 

prísnych hygienických opatrení. 

Presne pred rokom sa na medzinárodnej výstave stredných škôl a Učeň v Trenčíne  pre-

zentovala Stredná odborná škola Partizánske (V. Ladziansky na foto vľavo) výrobkami 

žiakov dvojročného učebného odboru - výroba obuvi a koženej galantérie

Živnostenské podnikanie v regióne po zmenách zákonov

Elektronická agenda urýchľuje procesy
ky a sprostredkúvajú aj vznik oprávne-

nia na podnikanie v činnostiach, ktoré sú 

podnikaním podľa vybraných osobitných 

predpisov a nie živnostenského zákona.

? Pripomeňme ešte našim čitateľom, čo 

všetko môžu vybaviť na kontaktnom 

mieste, napríklad aj v Partizánskom...

Živnostenské úrady sú v postavení jed-

notného kontaktného miesta už od 1. ok-

tóbra 2007. Prostredníctvom týchto miest 

je možné vybaviť živnostenskú agendu - 

ohlásiť živnosť, pozastaviť prevádzkova-

nie živnosti, ukončiť podnikanie, ohlásiť 

zmeny a pod. Taktiež niektoré úkony súvi-

siace s podnikateľskou činnosťou na jed-

nom mieste, napríklad požiadať o prvozá-

pis do obchodného registra, prihlásiť sa 

do systému povinného zdravotného po-

istenia, či zaregistrovať sa na daňovom 

úrade. Okrem týchto služieb poskytujú 

jednotné kontaktné miesta aj podrobné 

informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia 

na podnikanie. 

? Očakávajú sa nejaké zmeny aj v tomto 

roku, nakoľko dochádza k najväčšej re-

forme verejnej správy ?

Od začiatku roka 2013 nenastali význam-

né zmeny v živnostenskom zákone. Refor-

mou štátnej správy a zrušením špecializova-

ných krajských úradov sa v poskytovaní slu-

žieb jednotných kontaktných miest (JKM) 

na živnostenských odboroch nič nezmenilo 

a podnikatelia môžu naďalej využívať služ-

by JKM na odbore živnostenského podni-

kania v Prievidzi a na pracovisku v Partizán-

skom, ktorého sídlo na Makarenkovej  ulici 

č. 812/25 sa nezmenilo.

? Pôžete nám vyhodnotiť  ako všeobecná 

hospodárska kríza, resp. zmeny v záko-

ne ovplyvnili živnostenské podnikanie v okre-

se Partizánske? 

V porovnaní s rokom 2011 Obvodný úrad 

Prievidza, pracovisko Partizánske  zazname-

nal v roku 2012 nárast vydaných osvedčení 

o živnostenskom podnikaní pre právnické 

osoby o 35 podnikateľských subjektov. Po-

kles vydaných osvedčení o živnostenskom 

oprávnení o 96 podnikateľských subjektov 

sme zaznamenali u fyzických osôb. Vzrás-

tol aj počet podnikateľských subjektov o 

81, ktoré ukončili podnikanie v roku 2012. 

Pokles o 46 podnikateľských subjektov sme 

zaznamenali oproti roku 2011 u podnikateľ-

ských subjektov,  ktoré pozastavili živnosť v 

roku 2012.       

Alena Borszéková

Pracovisko Partizánske Rok 2011 Rok 2012

Počet vydaných osvedčení pre fyzické osoby 710 614

Počet vydaných osvedčení pre právnické osoby 137 172

Oznámenie o ukončení podnikania 270 351

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti 292 246

Po intenzívnom snežení prudké oteplenie
Pri intenzívnom snežení z 27. na 28. januára, 

kedy od 4. hodiny popoludní do 10. hodiny na dru-

hý deň pripadlo okolo 25 cm nového snehu, boli 

Technické služby mesta Partizánske v nepretržitej 

permanencii. Pri sprejazdňovaní komunikácií boli 

nasadené všetky mechanizmy a 16 pracovníkov 

TSM po dobu 16 hodín. Ako redakciu informoval 

jeden zo štyroch dispečerov údržby Igor Fábry zo 

strediska vonkajšej údržby a verejného osvetlenia, 

po štyroch hodinách spánku opäť pokračovali v 

pluhovaní a posypávaní 125 km mestských komu-

nikácií. S ručným čistením chodníkov pomáhali aj 

aktivační pracovníci. Po prudkom oteplení v stredu 

30. januára na 7 až 8 stupňov nad nulou, vystrieda-

li problémy so snehom problémy s vodou, ktorá si 

ťažko hľadala cestu do ľadom obalených cestných 

vpustí. Na ich mechanickom uvoľňovaní bolo nasa-

dených päť pracovníkov TSM, mechanizmy – trak-

tor a multikára odhŕňali kašovitý sneh. (bab)

V piatom kalendárnom týž-

dni od 28. januára do 1. febru-

ára  došlo v okrese Partizánske 

k nárastu chorobnosti na chríp-

ku a chrípke podobné ochore-

nia o vyše 76 percent! Najvyšší 

nárast sme zaznamenali vo ve-

kovej skupine stredoškolákov 

od 15 do 19 rokov (nárast až o 

117 %) a u žiakov od 6 do 14 ro-

kov (o 54,5 %). Najvyššia špeci-

fická chorobnosť je ako tradič-

ne u najmenších detí od 0 do 

5 rokov. Doposiaľ boli izolova-

né vírusy pandemickej chríp-

ky AH1N1 u  štyroch pacientov 

z okresu Prievidza, v Partizán-

skom lekári neurobili žiaden 

odber na overenie cirkulujúce-

ho vírusu. 

Zatvorená bola jedna ZŠ a 

MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou, 

jedna ZŠ v Ostraticiach a Špe-

ciálna ZŠ v Partizánskom, ktoré 

vykazovali absenciu žiakov nad 

30 %.

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Prievidza

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

Foto: A. Borszéková
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Slovami mladých

Blahoželáme

Pri každom pohľade na krásu 
prírody si hovorím – ako môže 
byť príroda taká čarovná? Aký 
dar sme to dostali! A zároveň si 
uvedomím, že v živote je toľko 
mizérie, toľko opovrhnutiahod-
ného aj kvôli ľuďom, ktorí vedú 
spoločnosť, že ten pohľad je 
vždy aj smutný. Pýtam sa vtedy, 
ako je to možné, a nechápem 
ten rozpor...  Som ročník 1957, 
mám právo povedať, že prestá-
vam rozumieť dnešnému svetu. 
Nemyslím tomu, čo je na inter-
nete alebo v mobile, to ma ne-
trápi, nie som ani na facebooku. 
Vôbec necítim absenciu tech-
niky a jej vymožeností. Naozaj 
nepotrebujem vidieť denne sto 
zábavných videí, to si ich radšej 
vymyslím pri písaní sám. Nero-
zumiem však tomu, ako je vlast-
ne ten súčasný svet riadený. Nie 
som priaznivec sprisahaneckých 
teórií, to nie, ale myslím si, že sa 
riadenie sveta veľmi vzdialilo 
normálnym ľuďom a životu...

TOMÁŠ HANÁK
herec a publicista 

Myšlienka 

na tento týždeň

V budúcich dňoch oslávia 

meniny Agáta, Dorota, Van-

da, Zoja, Zdenko, Gabriela 

a Dezider.

Panoramatické kino
�� 5. a 6. februára – utorok a 

streda o 19.30 h – NIČ NÁS NE-

ROZDELÍ

��7. až 10. februára – štvrtok až 

nedeľa o 19.30 h - KONEČNÁ

�� 9. a 10. februára – sobota a 

nedeľa o 17.00 h – SAMMYHO 

DOBRODRUŽSTVÁ 2

SPY club
��8. februára - RUSSIAN NIGHT

��9. februára - HIT ZONE

Infinity club
�� 8. februára – MAD SKILL 

CLUB TOUR 2013

��9. februára – IMPULSE DAN-

CE PARTY II.

Jarné prázdniny 
s CVČ Relax Partizánske

V dňoch od 25. februára do 1. 
marca 2013 čakajú na našich ško-
lákov jarné prázdniny. Môžu ich 
stráviť aj v prímestskom tábore v 
Centre voľného času Relax v Parti-
zánskom. Týždeň s Relaxom je ur-
čený deťom vo veku od 7 do 15 ro-
kov. V poplatku 25 eur je zahrnutá 
strava, pitný režim, vstupenky na 
podujatia a celodenný výlet. Tá-
bor s dennou dochádzkou využijú 
deti od 7. do 16. hodiny na športo-
vé hry, súťaže, počítačové hry, zá-
bavu a pracovníci CVČ pre ne opäť 
pripravili aj prekvapenie. Už dnes 
môžete do jarného prímestského 
tábora prihlásiť svojich školákov v 
CVČ na tel. č. 038/749 22 23 od 8. 
do 16. h.

Program kina a klubov

v Partizánskom

Stretnutie s rodičmi deviatakov a ôsmakov

Ako si vybrať strednú školu
Vedenie mesta Partizánske pozýva na štvrtok 21. februára od 16. 

hodiny na spoločné stretnutie rodičov deviatakov a ôsmakov - bu-

dúcich prvákov stredných škôl s primátorom Jozefom Božikom a so 

zamestnancami oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ. Stretnu-

tia na tému Ako si vybrať strednú školu - vo veľkej zasadačke MsÚ sa 

zúčastnia aj riaditelia stredných a základných škôl v meste Partizán-

ske a riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. Rodičom bude poskytnutá odborná pomoc a  priestor na 

otázky ohľadom prijímacieho konania do 1. ročníka stredných škôl.

Tradičná školská slávnosť detí deviateho roč-

níka ZŠ s MŠ Veľká okružná v Partizánskom po-

tešila všetkých zainteresovaných. Rodičov detí, 

triedne učiteľky Katarínu Strakovú a Adriánu 

Hýllovú, riaditeľku Janu Beňuškovú a zástupky-

ňu Zuzanu Laukovú... Všetci prítomní obdivova-

li, ako mladí ľudia - absol-

venti kurzu spoločenské-

ho tanca a správania sa 

pod vedením učiteľov tan-

ca Rudolfa a Ľudmily Iva-

novičovcov sú uvádzaní 

do kultúrnej spoločnosti 

a prežívajú svoj prvý spo-

ločenský večer. Dievča-

tá a chlapci z oboch tried 

deviateho ročníka boli 25. 

januára na nepoznanie. V 

krásnych spoločenských 

šatách boli pripravení vstúpiť do spoločenského 

života. Súčasťou slávnosti bol tanec s rodičmi a 

voľba kráľov venčeka.

Text: Katarína Straková

Foto: Marek Ďurčo

K o r u n -

ky kráľa 

a  kráľovnej 

venčeka zís-

kali Domini-

ka Paulenová 

a Dávid Kli-

žan

Venčeková slávnosť na Veľkej okružnej

Na Kostarike som bola štyri mesiace, bez troš-

ky slovenskej pôdy vo fľaši na poličke, či sloven-

skej knihy, ktorej slovo by som mohla obdivovať. 

Nehovorila som po slovensky a nepočúvala slo-

venčinu. Z času na čas som sa pozrela na moje 

okno, kde je slovenská vlajka namiesto záclony. 

Na druhej strane to nebolo tak smutné. Rozhodla 

som sa, že z pobytu s cudzincami vyťažím čo naj-

viac. A tak som si obliekla indické sárí na oslavu 

sviatku svetla - Diwali a naučila sa, že v niekto-

rých krajinách Ázie ešte nikdy nevideli hrýzť do 

jablka bez toho, aby ho predtým ošúpali a nakrá-

jali na kocky. Ale stále tu niečo chýba, však? Ne-

mohla som okúsiť tú vzácnu slanosť bryndze, kto-

rá sa ničím iným nedá nahradiť, či niekde v diaľke 

započuť hoci aj keď iba slovenský povzdych.

Keď mi chýbali staré slovenské popové pes-

ničky, ktoré som aj tak nikdy nepočúvala, a jedlá 

ako ryžový nákyp, ktoré by som v školskej jedálni 

aj tak nikdy nezjedla, uvedomila som si, že niečo 

na tom Slovensku bude. A nemyslím dovolenko-

vú destináciu, myslím Slovensko - domov. Mys-

lím našu krajinu ako miesto, kam sa môžem vrá-

tiť a ona ma objíme aj so svojimi všetkými prob-

lémami, krízami a úpadkami. Myslím domov ako 

miesto, ktorého kultúra bude tá, ktorou budem 

ospravedlňovať všetky svoje slovanské neresti, a 

jej ľudové piesne budú tie, ktoré si budem podve-

dome pohmkávať.

Už teda asi viete, že Slovensko mi veľmi chýba-

lo, mohla som povedať, že mi chýbal domov. A 

dôvod prečo som si tak silne každým dňom uve-

domovala vážnosť príslušnosti k nejakej krajine, 

bolo jedno dievča.

Volá sa Sabrina, má 17 rokov, je moja spolu-

žiačka a je z, počkať, neviem, spýtam sa. „Sabri-

na odkiaľ si?“ – veľmi dôležitá otázka na medzi-

národnej škole. „Narodila som sa v Taliansku,“ 

odpovedala bez mihnutia oka. A ja som si ne-

bola istá, či som urobila chybu v štylizácii mo-

jej otázky alebo sa ona vyhýba odpovedi. „Dob-

re, ale odkiaľ si?“ chcela som vedieť viac.  „Mama 

je z Pobrežia Slonoviny a otec z Talianska,“ zno-

vu odpovedala neurčito. Pri tejto odpovedi som 

zneistela a nepýtala sa na pôvod ďalej. Neskôr, 

o skoro celé dva mesiace som sa dozvedela celý 

príbeh. Sabrinin otec pracuje v OSN, skvelá prá-

ca, veľa cestuje a je naozaj z Talianska, kde sa 

Sabrina narodila. No žila tam len prvé dva me-

siace svojho života. Presťahovala sa do Nepálu, 

potom do Švédska, Kolumbie, späť do Talianska, 

na Kubu, do Spojených štátov, Malajzie, Veľkej 

Británie, pred rokom do Indie a mesiac pred za-

čatím školy na Kostariku. Veľa hovoriť, nie prežiť. 

V žiadnej škole nebola viac ako rok a jazyky, kto-

rými rozpráva s rodinou, sa plynule prelínajú. Po-

viete si, šťastné dievča, vie reči, pozná ako to cho-

dí vo svete, vie o najrôznejších kultúrach. Každý 

by si pomyslel, že na otázku odkiaľ je, môže od-

povedať v 15 rôznych kolónkach na imigračných 

oddeleniach. No opak je smutnou pravdou. Keď 

sa Sabriny opýtate odkiaľ je, povie, že odnikiaľ. 

Pozná všetky kultúry, ale ani jedna nie je tá jej, 

pozná mnoho jazykov, ale ani v jednom nepocí-

ti ten uvoľňujúci pocit, posťažovania sa vo vlast-

nej reči.

V i e m , 

že príbeh 

S a b r i n y 

je extrém, 

no rovna-

ko viem, 

že niektorí 

Slováci by 

si domov 

mohli vá-

žiť viac. Aj keď ja som bola taká istá. Odišla som 

z krajiny a myslela si, že za hranicami ma čaká 

nebo. A zo Slovenska ma pritom vidlami nevyhá-

ňali. Ide len o to staré známe: „To, že sme niečo 

milovali, spoznáme až keď to stratíme.“

V decembri som si pamäť oživila, znova som 

pocítila chlad a tešila sa z toho, že počujem ľudí, 

ako sa sťažujú, že zdražejú energie. Ale ako krás-

ne sa sťažovali, každé ich slovo mi hladkalo 

sluch ako báseň. Každý pohľad z autobusu bol 

ako nádherné umelecké dielo, ktoré by malo byť 

uchované v Louvri, nie za neumytými oknami. 

Mala som chuť zakričať na tých ľudí: „Prestaňte 

driemať, pozrite sa von na tú krásu.“ Ale oni tú 

krásu mali na dlani, ja som si ju musela uložiť do 

svojej internej pamäte a odniesť na Kostariku. A 

vedzte, že každý tón krásnej slovenčiny a každá 

skala, ktorá akoby vyrastala z Váhu blízko Kraľo-

vian, je tu so mnou každý deň. A keď sa ma nie-

kto opýta odkiaľ som, bez zaváhania či rozmys-

lu môžem povedať, že zo Slovenska. To je pocit!

 Veronika Cibulková

Ako som sa stala milovníčkou Slovenska

Zima si užíva svojej nadvlády nad prírodou i nad ľuďmi, všetko je 

snehobiele a občas i mrázik vyštípe všetkým líčka. Čas vhodný na prí-

jemné posedenie a počúvanie pútavých a napínavých príbehov v po-

daní víťazov školských kôl súťaže v prednese povestí, ktorá sa po Slo-

vensku organizuje už 20 rokov a nesie názov Šaliansky Maťko. 

Všetci sme sa 22. ja-

nuára dopoludnia v 

CVČ Relax v Partizán-

skom dali zlákať na po-

tulky po zaujímavých 

a nádherných sloven-

ských miestach i mes-

tách a vypočuli si prí-

behy o interesantných 

osobnostiach z histó-

rie, o ktorých nám reci-

tátori prostredníctvom 

ich povestí porozprá-

vali.

V I. kategórii porotu najviac zaujalo chlapčenské duo, na 1. mieste 

Dávid Melichárek zo ZŠ R. Jašíka, 2. miesto patrilo Jakubovi Meký-

šovi zo ZŠ Veľké Bielice a 3. miesto obsadila Lucia Pizúrová zo ZŠ Veľ-

ká okružná. V II. kategórii si prvenstvo odniesla Lenka Dovalová, ZŠ 

R. Jašíka, 2. miesto Lucia Lengyelová zo ZŠ Veľké Bielice a na 3. mies-

te opäť chlapec Filip Ďuriš zo ZŠ Skačany. V III. kategórii najstarších 

a najskúsenejších recitátorov na prvej priečke stála Eliška Beniako-

vá zo ZŠ V. Beniaka Chynorany, na 2. mieste Emma Bačová zo ZŠ Ža-

bokreky nad Nitrou a na 3. mieste Veronika Michalíková zo ZŠ Nád-

ražná. Za výrazný prednes si čestné uznanie odniesla Romana Králi-

ková zo ZŠ Skačany. 

Veru bolo čo počúvať a neraz sa nám i dych na malú chvíľu zastavil. 

Všetkým, ktorí sa radi zapojili do tejto súťaže, blahoželáme, pretože sa 

stali víťazmi sami nad sebou - zmysluplne strávili svoj voľný čas!

Denisa Horváthová

Šaliansky Maťko

Dávid Melichárek a Jakub Mekýš 

Ocenené recitátorky z najstaršej kategórie

Víťazi druhej kategórie
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V Kultúrnom dome v Hradiš-

ti to 26. januára doslova bzuča-

lo ako v úli. Členovia okresnej 

organizácie Slovenského zvä-

zu včelárov v Partizánskom pod 

vedením predsedu Jozefa Pau-

lena tu roztočili svoj v poradí 

tretí reprezentačný ples a zno-

vu dokázali, že sú organizátor-

mi na výbornú. Svedčí o tom aj 

stále rastúci počet záujemcov o 

ich ples, z ktorých mohli uspo-

kojiť len 190. Prišli z celého kra-

ja, najviac však z nášho okresné-

ho mesta. Je potešiteľné, že naj-

mä veľa mladých ľudí. Prilákal 

ich dobrý chýr o bezprostrednej 

dobrej zábave a bohatá tombo-

la, v ktorej dominovali úle a kva-

litné výrobky zo včelích produk-

tov. Bola to včelárska paráda s 

tancujúcimi ako žihadlá...

Text a foto: Alena Borszéková 

Tretí reprezentačný ples včelárov

V Partizánskom Polooblačno
Na 50. sezónu Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka pre svoj 

súbor napísal novú komédiu Polooblačno. V našom meste ju radošinci odo-
hrali v januári v náhradnom termíne, keďže pre chorobu jedného herca sa 
pôvodné novembrové predstavenie neuskutočnilo. Hra mapuje dejinné 
udalosti v Radošine v prvej polovici 20. storočia. A čo sa v malom vydaní 
dialo v tejto neveľkej obci, to sa vo veľkom dialo i na celom Slovensku. Roz-
právačom deja je svojský tulák, ktorý pozoruje dianie okolo seba, komentu-
je ho, prenáša informácie od jednej postavy k druhej. Na meniacu sa politic-
kú a spoločenskú situáciu reaguje svojimi vtipnými poznámkami aj starosta 
Radošiny a veliteľ hasičov v podaní Stana Štepku. Samozrejme, že nechýba 
ani vykreslenie medzigeneračných vzťahov a ľúbostné romániky. Nosnou 
témou je však politika a spoločenské zmeny. A tak môžeme sledovať, ako na 
Slovensku začiatkom storočia vyčíňala maďarizácia, ktorej v postave nitrian-
skeho grófa prekážalo napríklad aj to, že nová železničná stanica v Radoši-
ne nemá názov v „úradnom jazyku“. Potom Slovenskom otriasla prvá sveto-
vá vojna, po nej vznikla Československá republika. Dej nám ukázal, ako bol 
najprv velebený a neskôr zatracovaný Andrej Hlinka, aký vplyv na osudy na-
šich ľudí mala druhá svetová vojna, spomenutý bol vznik Slovenského štá-
tu, vypuknutie Slovenského národného povstania, víťazstvo nad fašistami 
a nástup komunizmu. Výčitka by sa dala vzniesť proti tomu, ako jednostran-
ne autor hry vykreslil partizánsku činnosť (že veď mnohí ani poriadne nebo-
jovali) a ako vykreslil ruských vojakov pri oslobodzovaní našej krajiny (iba 
pijú a znásilňujú). Ináč komédii niet čo vytknúť, bolo v nej mnoho humoru, 
pekné piesne rôznych žánrov od ľudových cez swing až po tango, výborné 
herecké výkony osvedčených i mladých hercov. Diváci svoju spokojnosť vy-
jadrili obrovským potleskom v stoji. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšiu časť, 

ktorá nás zavedie do druhej polovice minulého storočia. Patrik D.

Spoločenstvo kresťanov v Partizánskom, ktoré 
nesie názov Radostné srdce, zorganizovalo posled-
nú januárovú nedeľu koncert hudobnej skupiny ES-
CaPE so speváčkou Ester Wiesnerovou (na foto) Té-
mou večera v knižničnom klube bol Život v závislosti. 
Z tohto dôvodu pozvali medzi seba vzácneho hos-
ťa – vynikajúceho rečníka a kazateľa z Čiech Roma-
na Povalu. V Partizánskom nebol prvýkrát, pravidel-
ne na túto tému organizuje besedy a prednáša stre-
doškolákom. Roman si v minulosti prešiel drogovým 
peklom, z ktorého je už niekoľko rokov vonku a teraz 
pomáha nielen závislým, ale radí aj ich rodičom, ako 

sa z tohto pekla dostať. Keďže si s drogami vo svojom 
živote prežil viac než dosť, bolo jeho rozprávanie veľ-
mi pútavé a hlavne poučné. Roman sa s prítomnými 
podelil o svoj životný príbeh a, samozrejme, ochotne 
odpovedal na otázky. Rodičov napríklad zaujímalo, v 
čom sa drogy líšia a aké sú príznaky užívania, ale aj či 
je za legalizáciu marihuany na medicínske účely, atď.

„Sú otázky, na ktoré nie sú odpovede. Ale na všetky 
otázky existuje nádej, že sa veci môžu zmeniť...“ zdô-
raznil Roman. Po skončení koncertu sa vybral medzi 
svojich poslucháčov, aby im v prípade potreby pora-
dil.  (mv)

Názor 

jednej poslucháčky
Keď som sa v Tempe dočítala, že v 

knižničnom klube bude koncert ES-

CaPU spojený s drogovou témati-

kou, povedala som si, že sa tam pôj-

dem pozrieť. Bola som už na viace-

rých takýchto besedách, ale zväčša 

bol prednášajúci tak nudný, že som 

sa nevedela dočkať konca. Tento-

raz som bola však príjemne prekva-

pená. Nielen skupinou, ktorej mla-

dá speváčka Ester má naozaj krásny 

hlas, ale aj rozprávačom Romanom, 

ktorý ma nenechal ani na minútu 

zablúdiť myšlienkami inde. Pozor-

ne som ho počúvala a v jeho slovách 

som sa sama nachádzala. Počas ve-

čera viackrát odzneli  pojmy - nádej a 

dôvera, ktoré sa medzi ľuďmi poma-

ly vytrácajú. Páčilo sa mi, že člove-

ka, ktorý už viac nie je spútaný dro-

gami, nazval slobodným človekom a 

nie abstinujúcim narkomanom. Dve 

hodiny ubehli ako voda a ja by som 

bola ochotná tam sedieť ešte dlhšie 

a počúvať. Zažila som po dlhej dobe 

vskutku príjemný večer a za to im ďa-

kujem! slobodný človek

Koncert skupiny ESCaPE

Najaktívnejšou organizá-

ciou v Malých Uherciach je 

miestna Jednota dôchod-

cov Slovenska. Presne pred 

desiatimi rokmi stála pri jej 

zrode Mária Ferenceiová, 

ktorá vo funkcii predsedníč-

ky zotrvala až do roku 2009, 

kedy žezlo prevzala Irena 

Vanková. Za desať rokov 

majú veru na čo spomínať...

V polovici januára tohto 

roku sa členovia JDS zišli v spo-

ločenskej miestnosti Obecné-

ho domu, aby si nielen pripo-

menuli výročie vzniku orga-

nizácie, ale aby zablahoželali 

všetkým svojim členom, ktorí 

v poslednom štvrťroku 2012 

oslávili životné jubileum. „Bla-

hoželáme každému, nielen tým, 

ktorí majú okrúhliny. Veď pre 

nás je každý rôčik dobrý. A robí-

me tak štyrikrát do roka. Ľudia 

si na to zvykli a radi chodia na 

tieto posedenia,“ hovorí pani 

Vanková aj o poslednej stre-

távke, kde si vyslúžila srdečný 

vinš a pamätný list ako pred-

Malouherské seniorky oslavovali desaťročnicu

sedníčka jubilujúcej organizácie aj od sta-

rostu Štefana Čepku. V súčasnosti majú 34 

členov, drvivá väčšina je žien, ktoré sa aktivi-

zujú nielen pri stavaní mája či tradičnej vatre 

k výročiu Povstania, ale aj na brigádach naj-

mä v okolí kostola. K najobľúbenejších akci-

ám však patria výlety, buď na vinobranie do 

Pezinku, či do Uherského Hradišťa.  (ab)

Jubilantky 

za posledný 

štvrťrok

Mária Ferenceio-

vá (vľavo) prebe-

rá kytičku od sú-

časnej predsed-

níčky Ireny Van-

kovej

Foto: archív obce
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Eliška Levická z Topoľčian sa naro-
dila 25. januára mamičke Renáte a 
oteckovi Jánovi. Jej pôrodná váha 
bola 3050 g a dĺžka 50 cm. Z ma-
lej sestričky sa tešili aj Alexandra a 
Katarína.

ZDRAVOTNÍCKA 
POHOTOVOSŤ

Skúška 
lásky

Rýchla lekárska záchranná 
služba – tel. 155 a 112, poho-
tovostná lekárska služba - 749 
2451, ambulancia lekárov po-
hotovostnej služby 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pra-
covných dňoch od 15.30 do rána 
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. V Partizán-
skom je v stredisku ambulancií 
na Hrnčírikovej ulici a pre deti je 
v NsP v detskom oddelení, v Bá-
novciach nad Bebravou v hlav-
nej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v pracov-
ných dňoch od 15.30 do 20.00 h, 
v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 
8.00 do 20.00 h) zabezpečuje v 
Partizánskom od 4. do 10. feb-
ruára Lekáreň Sunpharma v Kauf-
lande. V Bánovciach nad Beb-
ravou (v pracovných dňoch od 
15.30 do 18.00 h, v sobotu, nede-
ľu a vo sviatok od 8.00 do 18.00 h) 
od 4. do 8.2. Lekáreň Schneider, 
9.2. Lekáreň Valika a 10.2. Leká-
reň Lipa.

Pohotovosť stomatológov v 
Partizánskom je zrušená, v Bánov-
ciach nad Bebravou v hlavnej bu-
dove NsP do 13. hodiny.

Výročná schôdza 
diabetikov

Zväz diabetikov Sloven-

ska, Základná organizácia v 

Partizánskom pozýva svo-

jich členov na výročnú člen-

skú schôdzu, ktorá sa bude 

konať vo štvrtok 14. februá-

ra 2013 o 15. hodine v Klube 

spoločenských organizácií.

Do pozornosti
darcom krvi
Dobrovoľní darcovia krvi 

môžu svoju krv darovať v 
utorok 5. februára v Nemoc-
nici s poliklinikou v Partizán-
skom v čase od 8. do 10.30 h. 
Odber organizuje NTS z Tren-
čína. Ďalší odber je napláno-
vaný na utorok 19. februára. 

(Dokončenie z minulého čísla)

Henrieta sa nakoniec po srdcervúcich 

prosbách svojej kamarátky rozhodla upus-

tiť od štúdia na vysokej škole. A tak o nece-

lý mesiac po ukončení strednej školy mali 

už nahlásené prechodné bývanie v Brati-

slave. Hľadanie práce im ale trvalo dlhšie, 

než plánovali. Baby boli bez roboty viac 

ako dva mesiace, podnájom samozrejme 

platili Henrietini rodičia. Niežeby v hlav-

nom meste bola o robotu v tom čase nú-

dza, ale Milada jednoducho chcela, aby 

robili na jednom mieste, a v tom bol ten 

problém!  Nakoniec si našli prácu v obcho-

de s oblečením. Henrieta vedela, že má na 

viac ako len na predavačku, ale Milade ten-

to flek bohate stačil. „Milada, ale ja v tých 

handrách nevidím žiadnu perspektívu do 

budúcnosti, vôbec ma to tam nebaví...“, ho-

vorievala Henrieta skoro každý večer. Mila-

da jej na to zakaždým odpovedala to isté: 

„Ešte to tam nejaký čas so mnou vydrž. Veď 

s kým by som sa tam potom bavila? Robia 

tam samé sliepky!“ 

Fakt, že Milada v kolektíve vôbec nie je 

obľúbená, si všimla aj Henrieta a často od 

známych dostávala otázky typu: „Ako to s 

ňou môžeš vydržať? Tebe sa vôbec nezdá 

falošná?“ Len Henrieta mala akési klap-

ky na očiach, ktoré jej zabraňovali vidieť 

Miladinu odvrátenú stránku osobnosti. Aj 

keď dali výplaty dokopy, stále mali na ži-

vot vo veľkomeste málo. Na živobytie im 

prispievali každý mesiac Henrietini rodičia, 

ktorým sa to prestávalo páčiť...

V jeden jarný deň, po dvoch rokoch ži-

tia v cudzom meste, narazila Heňa v ma-

lej bratislavskej kaviarni na svoju životnú 

lásku. Na prvý pohľad vedela, že to je ten 

pravý. A jej srdce sa veruže nemýlilo. Rozu-

meli si, ako by sa poznali celý život a po 

roku stretávania ju Michal požiadal, v spo-

mínanej kaviarni, o ruku. Povedala áno. 

Túto radostnú novinu sa bála povedať Mi-

lade, aby sa nezopakovalo to, čo po stred-

nej škole, aj keď s lepšou prácou by už moh-

la začať vlastný život... Nakoniec sa odvá-

žila a napodiv sa Milada tejto situácii veľ-

mi tešila. Dokonca sa ponúkla, že pre svo-

ju kamarátku zorganizuje takú rozlúčku so 

slobodou, na ktorú do smrti nezabudne. 

A tak sa aj stalo! Na rozlúčku so slobodou 

prišli kamarátky zo strednej školy, aj spo-

lupracovníčky z obchodu. S postupujúcim 

časom, stúpala aj hladina alkoholu v krvi 

všetkých zúčastnených. Milada nalievala 

do budúcej nevesty jeden panák za dru-

hým. Pri pohľade na Henrietu by ste v ten 

večer povedali, že namiesto krvi jej koluje 

v žilách alkohol. Takže keď sa v byte zjavila 

partia mladých chalanov, vôbec jej to ne-

prišlo zvláštne. Práve naopak. Milada za 

ňou podišla a začala jej hovoriť: „Kým si 

slobodná, mala by si si poslednýkrát užiť 

s iným chlapom...“ Toto bola posledná vec, 

ktorú si Henrieta z tej noci pamätala. Po-

tom prišlo okno... 

Na druhý deň ráno sa budúca neves-

ta zobudila s riadnym bolehlavom a ne-

skutočnou chuťou na kávu. V kuchyni ju 

už čakala Milada a veru mala pre ňu pri-

chystané niečo, čomu sa ani silná káva ne-

vyrovná. „Včera si podviedla Michala a ja 

mu to dnes poviem!“ oznámila jej Milada 

s úplným pokojom. Henrieta nechcela ve-

riť vlastným ušiam. Poznala Michala dob-

re a vedela, že by jej neveru nikdy neodpus-

til. Svadba by sa nekonala. „Milada, prečo 

mi to robíš? Čo som ti urobila?“ Na tieto 

otázky odpoveď nedostala. Ale na oplátku 

jednu dostala: „Nakoľko by si ocenila svoj 

budúci život?“ Po tejto otázke to Henriete 

celé došlo. Jej „najlepšia kamarátka“ sa ju 

snažila vydierať. A koniec koncov sa jej to 

aj podarilo. Michal sa síce nič nedozvedel, 

ale Henrieta musela Milade vložiť na účet 

„nemalý“ finančný obnos, aby jej zapchala 

ústa aspoň na chvíľu... Martina Vavrová

„Najlepšia“  kamarátka „Najlepšia“  kamarátka 
Príbeh  zo  života

Jakub Laurinec z Veľkých 
Uheriec potešil svojím prí-
chodom na svet 24. janu-

ára rodičov Máriu a Štefana a tiež 
trojročného bračeka Šimonka. Ja-
kubko vážil 3340 g a meral 51 cm.

Terézia Dobiašová z Partizánske-

ho je druhorodeným dieťatkom 

rodičov Miroslavy a Vladimíra a 

sestričkou 16-mesačného Mateja.  

Terezku, ktorá sa narodila 25. ja-

nuára s váhou 3780 g a dĺž-

kou 51 cm, s radosťou oča-

kávala celá rodina.

Vivien Tomanová z Veľkých Bielic 
sa 23. januára prihlásila na svet ro-
dičom Jane a Petrovi a doma ju ča-
kal trojročný braček Samuel. Vivien 
pri narodení vážila 2800 g a mera-
la 48 cm.

Diana Nemčická zo Solčian má doma 
zakrátko trojročného bračeka Dávida. 
Rodičom Petre a Mariánovi sa dcérka 
na svet prihlásila 28. januára s hmot-
nosťou 3540 g a dĺžkou 53 cm.

Matúš Buday z Partizánskeho je dru-
horodeným synčekom rodičov Danie-
ly a Jozefa. S váhou 3300 g a dĺžkou 
50 cm prišiel na svet 25. januára a po-
tešil aj trojročného bračeka Samuela.

Lukáš Kuciak z Partizánskeho urobil 
radosť svojím príchodom na svet 28. 
januára rodičom Renáte a Eugenovi i 
trojročnej sestričke Linde. Vážil 3250 g 
a meral 51 cm.

Sára Štift zo Stupavy uzrela svetlo 
sveta v pôrodnici v Partizánskom 
25. januára s váhou 3820 g a dĺžkou 
52 cm. Z prvorodenej dcérky sa te-
šili rodičia Júlia a Stanislav.

Druhého februára slávia veriaci sviatok 

Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj 

Hromnice. Názov hovorí, čo sa udialo na šty-

ridsiaty deň po Ježišovom narodení. V Evanje-

liu podľa Lukáša sa dočítame v druhej kapitole 

o tom, ako Jozef s Máriou prinášajú malého Je-

žiša do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa 

Mojžišovho zákona predstavili Pánovi a aby zá-

roveň za neho ako prvorodeného syna prinies-

li obetu...

Hromnice
A ako to bolo s týmto sviatkom u našich 

predkov Slovanov? Východní Slovania pred pri-

jatím kresťanstva v tomto čase slávili slávnosť 

- Sretenie, t.j. stretnutie zimy s letom. Rok sa to-

tiž u nich pôvodne delil na leto a zimu. Delenie 

roka na štyri ročné obdobia je novšieho dáta. U 

západných Slovanov bol tento deň pravdepo-

dobne sviatkom boha ohňa a hromu – Perúna. 

Aj tieto pohanské zvyky dostali kresťanský cha-

rakter. Pri svätej omši sú posvätené sviece, ktoré 

si z chrámu odnášala každá rodina. Tieto sviece 

sa zapaľovali počas živelných pohrôm, zvlášť 

však v čase búrky a hromobitia, aj preto dosta-

li meno hromničky. V spomínaných situáciách, 

keď je človek bezmocný, sa okolo hromničiek 

schádzali celé rodiny, modlili sa a prosili o Bo-

žiu pomoc a ochranu. Táto svieca sa zapaľova-

la aj keď niektorý z členov rodiny zomieral...  
(www.upac.sk)

Žienky z Hradišta sa počas jedného dlhého januárového večera stretli u pani 

Oľgy Habalovej. Dôvodom bolo množstvo peria, ktoré bolo potrebné vydria-

pať, aby nevyšlo navnivoč, veď kvalitnú perinu v rodine ocení každý. Na dria-

pačkách v príjemnom prostredí si zaspievali i spoločne zaspomínali na časy z 

detstva, kedy bolo driapanie peria bežnou udalosťou. Vyskúšali si aj viazanie 

husacích pierok, ako masteničku na mastenie koláčov a iných dobrôt, ktoré 

prítomným žienkam spolu s oldomášom pripravila hostiteľka Oľga Habalová. 

Vrúcne medzi sebou privítali aj hostí – chlapov, najmä Ľubomíra Fodoru, ktorý 

túto nevšednú udalosť zachytil fotoobjektívom...  (pk)

Driapačky peria v Hradišti

Ďakujem !

Za nákup v supermarketoch platím zvyčajne kartou. Tak 

tomu bolo aj v sobotu 26. januára o druhej hodine popolud-

ní v jednom z obchodných reťazcov v Partizánskom (nákup mi 

blokoval mladý sympatický muž). Až na druhý deň som zbada-

la, že som si kartu nevzala späť. Nebolo mi všetko jedno. Mám 

na nej všetky peniaze, no našťastie, zásadne nenosím so sebou 

PIN kód. Na informáciách mi pracovníčky kartu vrátili, za čo im 

veľmi pekne ďakujem a rovnako mladému pokladníkovi. Bo-

daj by takýchto čestných ľudí bolo medzi nami stále dosť.

 Stála zákazníčka 

Z listov našich čitateľov

Pre koho bola výstava?
V poslednom Tempe ma medzi inými zaujala aj pozvánka 

na výstavu Poznaj svoje mesto, ktorá bola venovaná k 75. 

výročiu Partizánskeho. Predpokladám, že to bolo isto veľmi 

zaujímavé podujatie. Žiaľ, tak ako mnoho iných pracujúcich, 

v čase medzi 9. a 16. hodinou, kedy je výstava otvorená, som 

si ju nemohol pozrieť. Cez víkend by som mohol, ale výstava 

nevystavuje. Pre koho je potom? Pre mamičky s deťmi, aby 

mali kde stráviť čas kočíkovania? Pre školopovinných v rám-

ci výučby, aby videli a vedeli, ako vznikalo naše mesto, alebo 

práve naopak pre dôchodcov, aby si zaspomínali, ako mesto 

budovali? Možno pre 3322 uchádzačov o zamestnanie, ktorí 

sa popri hľadaní roboty môžu zastaviť aj na kultúre? Aspoň, 

že je vstup voľný...  (ak)
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Namiesto očí jablká, namies-
to zubov búrske oriešky. No a 
kožúšok – ten je celý zo snehu. 
Bieleho strážneho maxipsa si 
na rohu ulíc postavili členovia 
rozvetvenej rodiny Bohušovcov 
z Veľkých Uheriec. Do redakcie 
nám síce v tomto čase prichá-
dzajú rôzne postavičky zo sne-

hu, no na tohto obra, ktorého 
dospelí s prispením detí mode-
lovali takmer tri hodiny, nemá 
ani jedna. Na dĺžku sme mu od-
krokovali štyri metre a na výšku 
odhadli vyše dva. Na ceste do-
mov zo školy pri snehovej soche 
zapózovali traja miestni školáci. 
  (bab)

Veľkouherský maxipes
Od rána 26. januára prichádzali do budovy pošty v Šimonovanoch kar-

tári nielen z Partizánskeho a jeho blízkeho okolia, ale aj z ďalekých kútov 

Slovenska. Konal sa tu už v poradí XIII. ročník Memoriálu Jozefa Striženca 

v mariáši, ktorého sa zúčastnilo 57 hráčov, čo bolo oproti minulému roku 

takmer o polovicu viac. Po výdatných raňajkách prišla súťažiacim popriať 

šťastie v hre predsedníčka výboru tejto mestskej časti Mária Znášiková a 

primátor Jozef Božik. K nim sa so želaním dobrej zábavy pridala aj pat-

rónka turnaja Dagmar Strižencová, ktorá v kuchyni spoločne s ďalšími Ši-

monoviankami chystala od skorého rána pre súťažiacich výdatný obed. 

Organizátor Štefan Hodoško privítal zúčastnených a turnaj odštartoval 

krátko po 9. hodine. Po piatich napínavých kolách sa absolútnym víťazom 

tohtoročného memoriálu stal Jozef Pavlík z Bratislavy (25 bodov), druhé 

miesto obsadil Pavol Bar-

cík z Novej Bane (23 bodov) 

a na treťom mieste skon-

čil s 21 bodmi Partizánčan 

Milan Chuťka (na fotogra-

fii s hlavným organizátorom 

Štefanom Hodoškom). Vďa-

ka štedrej podpore spon-

zorov si ceny neodniesli len 

títo traja hráči, ale aj ďalších 

dvadsať. Medzi ocenenými 

bol aj najstarší tohtoročný 

mariášista, 81-ročný Vojtech 

Bublavý z Dolných Lopašo-

viec. (mv)

Memoriál Jozefa Striženca v mariáši v Šimonovanoch

RealityšouRealityšou
Pri zimných radovánkach ne-

smieme zabúdať ani na našich 

operencov. Doslova nám „klop-

kajú“ na okno. Sýkorky nalieta-

vajú do škár okolo okna a vyťa-

hujú ukrytý hmyz. A na balkó-

ne máme  doslova divadlo.  Vtá-

čiky sa tu bijú o každé sústo. Či 

sú to sýkorky uhliarky, alebo tie 

najmenšie belasé, alebo čiper-

né pestrofarebné stehlíky či ich 

súkmeňovci – zelienky. Dokon-

ca sa neboja ani statného droz-

da. Zvykli sme sa na ne pozerať 

priamo od stola cez okno s odhr-

nutou záclonou. Najlepšia reali-

tyšou!  Úžasnú radosť mali vnuč-

ky z prítomnosti hladnej žlny či 

glezga. A to stačí, ak im nasypete 

mak, ovsené vločky, orechy, kto-

ré sa nájdu v každej domácnosti. 

Ak chcete na kŕmidle väčšiu náv-

števnosť, stačí si len zájsť, tak ako 

my, do záhradkárskych potrieb, 

kde za jedno euro dostanete kr-

mivo pre vtáčiky na celú zimu. 

Veď snehová perina v našich 

končinách zvyčajne potrvá me-

siac. Potom sa už vtáčiky o seba 

vedia postarať... (ab)

To, čo nestihla tohtoročná zima ponúknuť de-

ťom počas vianočných prázdnin, doháňa teraz v 

januári. Vodná rybárska plocha Bager pri Šimo-

novanoch takmer dva týždne bola miestom, kde 

si korčuliari, najmä milovníci hokejového športu, 

prišli na svoje. Veď je to niečo celkom iné prehá-

ňať sa so svojimi ratolesťami na čerstvom vzdu-

chu, kde je priestor tak pre tých najmenších a ich 

oteckov, ako aj pre dospelých, ktorí si tu pri zápa-

soch plnia svoje detské sny... Ale ani na rybníku sa 

nevypláca podceňovať bezpečnosť. Teplejšie dni 

bez mrazu môžu ľad roztopiť... Foto: A. Borszéková

Zimné radovánky 

Medzi významnými jubilea-

mi, ktoré pripadajú na tento rok, 

určite nezanikne ani 300 rokov 

od konca života slávneho zboj-

níckeho kapitána Juraja Jánoší-

ka. Ľudového hrdinu, ktorý bo-

hatým bral a chudobným dával, 

popravili na šibenici v Liptov-

skom Mikuláši 18. marca 1713. 

Priezvisko Jánošík je všeobec-

ne na Slovensku veľmi frekven-

tované, náš región nevynímajúc. 

V evidencii obyvateľov sme našli 

aj niekoľkých nositeľov mena Ju-

raj Jánošík. Ako sa s ním žije sú-

dobým Jurajom, sme sa zaujíma-

li vo Veľkých Uherciach, kde žije 

18-ročný Juraj Jánošík. Miestom 

nášho stretnutia bola autodielňa 

v neďalekom Kolačne, kde vypo-

máhal kamarátovi.

? Ako si sa stotožnil so sláv-

nym menom?

Keď som bol menší, tak si zo 

mňa robili spolužiaci, ale aj kama-

ráti srandu. Vtedy ma to aj hneva-

lo, ale dnes sa na prirovnaní – Ju-

raj Jánošík – zbojník smejem aj 

ja. A vlastne som rád, že mám 

takéto meno. Som naň hrdý. V 

našej rodine Jánošíkovcov som 

prvý Juraj.

? Predstav sa stručne našim 

čitateľom...

Na základnú školu som naj-

skôr chodil v Partizánskom na 

Šípku,  pred piatimi rokmi sme sa 

presťahovali do Veľkých Uheriec. 

Teraz som študentom maturit-

ného ročníka v odbore technika 

a prevádzka dopravy na Strednej 

odbornej škole polytechnickej v 

Prievidzi, ktorá bola po zlúčení 

premenovaná na strednú staveb-

nú. Po maturite už chcem len ro-

biť. Stále sa vŕtam v motoroch, tak 

uvidíme, či zostanem pri nich...

? Okrem koní pod kapotou je 

tvojím ďalším veľkým koníč-

kom futbal. Odkedy sa mu venuješ?

Začal som ho hrávať asi v de-

siatich rokoch. Najskôr za šimo-

noviansky Slovan, po presťahova-

ní z Partizánskeho som prešiel do 

Veľkých Uheriec. Nemám veľké 

ambície. Aspoň niečo robím pre 

svoje zdravie a som rád, keď sa mi 

darí kopať góly. To ma najviac teší, 

keď ich dám za zápas aspoň dva.

? Aj počas sviatkov dávali v te-

levízii film, nedávno novú 

verziu – pravdivá legenda o Jánoší-

kovi. Pozeral si?

Samozrejme, jasné... Ako by 

to bolo, aby som aspoň trochu 

nepoznal život svojho slávneho 

menovca?    

 (bab)

Ako sa žije so slávnym menom

Jurajovi Jánošíkovi z Veľkých Uheriec

NA TURISTIKU
� TK Horec Partizánske organizuje v sobotu 9. februára prechod 

Malej Magury. V rámci stredne náročnej zimnej túry vystúpite na 

vrchol Magury a konečná bude v Bojniciach. Spoločný odchod vla-

kom o 5.26 h do Prievidze. 

Veľkouherčania na lyžiach

Brezovská 15-tka a karneval
Klub slovenských turistov Veľké Uherce organizuje v sobotu 9. 

februára preteky na lyžiach Brezovskú 15-tku, ženy a deti majú tra-

su o polovicu kratšiu. Pozvaní sú nielen súťažiaci - bežkári, ale aj 

povzbudzovači – diváci. Treba veriť, že snehová nádielka do soboty 

vydrží, inak by sa preteky odložili, resp. zrušili.

Pozvánku adresujú veľkouherskí turisti aj tým, ktorí sa chcú roz-

lúčiť s obdobím veselosti na tradičnom fašiangovom karnevale pri 

turistickom zrube Brezová. Na masky čakajú pekné ceny a vítané sú 

všetky vekové kategórie od 0 do 99 rokov. Viac informácií získate na 

novej webovej stránke klubu www.kstvuherce.sk

Výročná schôdza turistického klubu Horec Partizánske sa usku-

točnila koncom januára v knižničnom klube za účasti 36 členov a 

sympatizantov. Schôdzu otvoril predseda Peter Horváth a správu 

predniesol Ľubo Mazán. V súčasnosti má klub 63 aktívnych členov. 

Minulý rok sa podarilo zorganizovať 15 turistických akcií. Medzi tie 

najvydarenejšie patril zimný výstup na Ďumbier, návšteva južnej 

časti Slovenského raja s Nálepkovými vodopádmi, prechod hrebe-

ňom Zvolena a návšteva geografického stredu Slovenska v Ľubie-

tovskom Vepore. Okrem naplánovaných túr sa horci autami vybrali 

aj do Rakúska, kde zdolali nádherný výhľadový vrch Gippel a vo Vy-

sokých Tatrách vyšli Jordánovou cestou na Lomnický štít.

Správu o hospodárení prečítala Renáta Boriková. Výročná schô-

dza prerokovala a schválila plán akcií na rok 2013. V tomto roku nav-

štívime Skalku a Vyhnátovú, prvý raz zájdeme na Muránsku planinu, 

v Slovenskom raji prejdeme tiesňavu Piecky a východnú časť Prie-

lomu Hornádu, v Malej Fatre sa bočným hrebeňom dostaneme na 

Veľký Kriváň a Chleb, v Roháčoch vystúpime na Salatín a Brestovú, 

vibramami podupeme hlavný hrebeň Veľkej Fatry, navštívime aj níz-

kotatranský Salatín, na jeseň nás osud zaveje do Malých Karpát na 

Záruby a hrad Ostrý kameň, v Štiavnických vrchoch nás čaká Zlatý 

vrch a v závere roku ešte zdoláme Oselnú skalu a Dobrolínske ska-

ly.

Schôdza prerokovala aj činnosť cyklistického oddielu a plán na 

tento rok. Predseda cyklosekcie Juraj Jenis informoval, že minulý 

rok cyklooddiel absolvoval deväť cyklotúr. Najatraktívnejšou akciou 

bol dvojdňový 170-kilometrový výlet do Štiavnických vrchov. Tré-

novaní cyklisti bez problémov zvládli i niekoľko ďalších stokilomet-

rových cyklotrás.

Výročná schôdza odmenila štyroch najaktívnejších turistov v mi-

nulom roku. Bezplatný poukaz na autobusový zájazd získala Renáta 

Boriková, Peter Horváth, Ľubica Ivanková a Jozef Hlavna. V diskusii 

predseda spomenul nášho najstaršieho člena Ľudvíka Haviara, kto-

rý s nami až do svojich osemdesiatich rokov chodieval i na tie naj-

náročnejšie túry. Teraz so strojčekom na srdci odpočíva v penzióne. 

Po skončení oficiálnej časti si turisti premietli fotografie zo všetkých 

akcií uskutočnených v minulom roku a taktiež tri dokumentárne fil-

my, ktoré natočili a zostrihali členovia klubu.

 Ľubo Mazán

Výročná schôdza Výročná schôdza 
turistického klubu Horecturistického klubu Horec
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Človek odchádza, ale všet-
ko krásne čo nám dal, ostáva 
v nás.
Dňa 2. februára 2013 uplynu-
lo desať rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko

Ján ĎURČO
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, spolu s nami ti-
chú spomienku.
Spomínajú dcéry a syn s rodi-
nami. (100))

Dňa 3. februára 2013 uply-
nuli štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
mama a stará mama

Ľudmila FABIANOVÁ
z Veľkých Bielic.

Ďakujeme všetkým, ktorí ve-
nujú našej drahej tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú 
manžel, dcéry a vnúčatá. (025))

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 3. februára 2013 uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy opus-
til náš manžel, otec a dedko

Dezider KRAJČÍK
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (107)

Dnes 4. februára 2013 si pri-
pomíname šesť smutných ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec a dedko

Ing. Ján HARANT
z Partizánske.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú 
manželka a dcéry s rodinami.

 (099))

(0
34

)

Dňa 25. januára 2013 uplynu-
lo päť rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, 
stará mama a prastará mama 

Janka LETTRICHOVÁ
rod. Ďurišová

z Partizánskeho.
Dcéry s rodinami takto na ňu 
spomínajú:
Tvoje oči  často do kníh hľadeli 
a tak rady povzbudenie pre 
život i dušu získavali.
Tvoje ústa často Pána nášho 
spevom velebili.
Tvoje ruky mnoho krásnych 
a užitočných vecí pre nás a 
blízkych zhotovili.
Tvoje nohy Ťa do svätostánku 
rady nosili.
Dávno telo zmeravelo a ústa 
zmĺkli. No aj po rokoch na Teba 
nezabúdame a úctu, vďaku Ti 
vzdávame.
Spomínajte na ňu všetci, ktorí 
ste ju poznali. (096))

Po tmavej noci, keď svitol deň, 
odišiel snívať svoj večný sen.
Do večnosti odišiel spať, za-
plakal každý, kto ho mal rád.

Dňa 9. februára 2013 uplynie 
rok, čo nás vo veku 76 rokov 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Teodor KRÁL
z Veľkých Uheriec.

S láskou spomína manželka, 
synovia a dcéra s rodinami 
a vnúčatá. (091)

Dňa 9. februára 2013 si pripo-
míname smutné prvé výročie, 
čo nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a starý otec

JUDr. Milan VAŠKO
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodina-
mi (111)

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(1
10

2)

Tento rok uplynulo desať ro-
kov, čo nás navždy opustili 
naši drahí rodičia

Pavel JUNAS 

a Mária JUNASOVÁ
z Chynorian.

S úctou a láskou spomínajú 
dcéra Mária, synovia Peter a 
Anton s rodinami. (1440))

Ďakujeme príbuzným a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s 
naším drahým manželom, ot-
com a starým otcom

Jánom FÁBRYM
z Malých Uheriec,

ktorý nás navždy opustil 26. 
januára 2013 vo veku 72 ro-
kov.
Smútiaca rodina (114)

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s naším drahým otcom, 
starým otcom a bratom

Jozefom PETROM
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil  dňa 
20. januára 2013 vo veku 87 
rokov.
Ďakujeme za starostlivosť pra-
covníkom sociálneho zariade-
nia Domov v Partizánskom.
Smútiaca rodina (116)

Obec Chynorany, zastúpená Máriou Lachkovičovou, starostkou obce vyhlasuje v zmysle 
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy V. Beniaka s MŠ, 
Školská 186/13, 956 33 Chynorany

Kvalifikačné predpoklady:

-  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky uchádzača na vykonávanie funk-
cie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a o odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadav-
ky pre jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov,

-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor 
vzdelania pre uvedený druh školy,

-  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

-  absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej 
náhrady.

Iné kritéria a požiadavky:

-  predloženie písomného návrhu koncepcie 
rozvoja školy,

-  riadiace a organizačné schopnosti, 

-  znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a 
v oblasti školstva.

Požadované doklady:

-  prihláška o zaradenie do výberového ko-
nania,

-  overené kópie dokladov o najvyššom do-
siahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia 
o štátnych skúškach,

-  doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúš-
ky alebo jej náhrady,

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 me-
siace,

-  profesijný štruktúrovaný životopis,

-  doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

-  čestné vyhlásenie uchádzača na použitie 
osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania s po-
žadovanými dokladmi doručte najneskôr do 
15. marca 2013 do 12.00 h v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie na 
riaditeľa ZŠ V. Beniaka s MŠ“ na adresu: Obec 
Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chyno-
rany. Termín, miesto a čas výberového kona-
nia oznámi uchádzačom príslušná rada školy 
písomne v dostatočnom predstihu pred ko-
naním. (105)

Spoľahlivé vedenie PÚ, JÚ, 

DPH a daní. Tel. 0902 064 

242.  (082)

OBEC  SKAČANY
vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na prenájom priesto-
rov  v zmysle § 9a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. – budova bývalej 
materskej školy na účely po-
skytovania sociálnych služieb.

Kritériá, podmienky a bliž-
šie informácie verejnej ob-
chodnej súťaže sú zverejne-
né na webovej stránke obce 
www.skačany.sk alebo na 
Obecnom úrade v čase úrad-
ných hodín. Uzávierka súťa-
že je 22.2.2013 do 12.00 ho-
diny. (121)

Hľadáme kozmetičku, maséra 

do salónu v Partizánskom. Živ-

nosť. Tel. 0914 113 999.  (115)

Predáme 1-izbový byt v osob-

nom vlastníctve na Februáro-

vej ulici oproti športovej hale 

v PE. Tel. 0903 143 044.  (077)

OPUSTILI NÁS
��Iveta BARTOŠOVÁ z Partizán-
skeho, 31.12.2012 vo veku 47 rokov,

�� Marián ZELEŇAK z Parti-
zánskeho, 1.1.2013 vo veku 80 rokov,

�� Viera JUNASOVÁ z Bošian, 
2.1.2013 vo veku 54 rokov,

�� Helena HALMOVÁ z Partizán-
skeho, 2.1.2013 vo veku 85 rokov,

��Valéria KRIŠTINOVÁ z Veľkých 
Krštenian, 2.1.2013 vo veku 92 rokov,

�� Peter ĎURIŠ z Partizánskeho, 
4.1.2013 vo veku 61 rokov,

��Anton MAŤAŠEJE z Ješkovej 
Vsi, 5.1.2013 vo veku 65 rokov,

�� Jozef GUBOV z Veľkého Klíža, 
5.1.2013 vo veku 65 rokov,

�� Jozef MAGDOLEN z Chyno-
rian, 5.1.2013 vo veku 86 rokov,

�� Karol SÚLOVSKÝ z Veľkých 
Uheriec, 6.1.2013 vo veku 73 rokov,

�� Lýdia MIKLÓŠOVÁ z Parti-
zánskeho, 6.1.2013 vo veku 85 rokov,

�� Pavel PECIAR z Janovej Vsi, 
8.1.2013 vo veku 86 rokov,

�� Karol CHRENKO z Klátovej 
Novej Vsi, 8.1.2013 vo veku 43 rokov,

�� Jozef PAULUS zo Žabokriek 
nad Nitrou, 9.1.2013 vo veku 65 rokov,

�� Anton BUJNA z Klížskeho 
Hradišťa, 10.1.2013 vo veku 88 rokov,

��Antónia KOSÁČOVÁ z Neda-
noviec, 12.1.2013 vo veku 90 rokov,

�� Peter MAŤAŠEJE z Klátovej        
Novej Vsi, 12.1.2013 vo veku 50 rokov, 

��Michal RADOBICKÝ z Veľkých 
Uheriec, 14.1.2013 vo veku 58 rokov,

�� Jozef MINAROVIČ z Nedašo-
viec, 14.1.2013 vo veku 51 rokov,

�� Pavlína MAKVOVÁ z Veľkých 
Krštenian, 14.1.2013 vo veku 89 rokov,

�� Pavol DVONČ z Partizánskeho, 
14.1.2013 vo veku 69 rokov,

�� Juraj KOPÁL z Veľkého Klíža, 
15.1.2013 vo veku 53 rokov,

�� Marta ČANGELOVÁ z Bro-
dzian, 15.1.2013 vo veku 86 rokov,

�� Alžbeta PANKOVÁ z Návojo-
viec, 16.1.2013 vo veku 82 rokov,

��Jaroslav GUBKA z Partizánske-
ho, 17.1.2013 vo veku 67 rokov,

�� Jaroslav PULMAN z Partizán-
skeho, 17.1.2013 vo veku 64 rokov,

��Mária RUMANOVSKÁ z Parti-
zánskeho, 17.1.2013 vo veku 73 rokov,

�� Mária RYBANSKÁ z Nadlíc, 
18.1.2013 vo veku 69 rokov,

��Mária KLIŽANOVÁ z Hradišťa, 
19.1.2013 vo veku 88 rokov,

��Jozef MALOVEC z Partizánske-
ho, 19.1.2013 vo veku 93 rokov,

�� Jozef PETRO z Partizánskeho, 
20.1.2013 vo veku 87 rokov,

�� Mária MODORYOVÁ z Parti-
zánskeho, 21.1.2013 vo veku 91 rokov,

��Jaroslav STOTKA z Ješkovej Vsi, 
21.1.2013 vo veku 49 rokov,

��Viola STRAKOVÁ z Veľkých Krš-
tenian, 23.1.2013 vo veku 75 rokov,

��Margita GRACHOVÁ z Krásna, 
23.1.2013 vo veku 79 rokov,

�� Magdaléna ONDRUŠKO-
VÁ z Partizánskeho, 23.1.2013 vo veku 
81 rokov,

�� Stanislav GRACH z Partizánske-
ho, 23.1.2013 vo veku 63 rokov,

��Eva VOLÁRIKOVÁ z Veľkých Uhe-
riec, 24.1.2013 vo veku 62 rokov,

��Mária STRUHÁROVÁ z Partizán-
skeho, 25.1.2013 vo veku 95 rokov,

��Pavol ŠARINA z Klátovej Novej Vsi, 
26.1.2013 vo veku 49 rokov,

�� Ján FÁBRY z Malých Uheriec, 
26.1.2013 vo veku 72 rokov,

��Dušan BENKO zo Sádku, 28.1.2013, 
vo veku 63 rokov,

�� Martina GRACHOVÁ z Partizán-
skeho, 28.1.2013 vo veku 38 rokov,

�� Helena KRÁTKA z Ješkovej Vsi, 
29.1.2013 vo veku 80 rokov,

�� Gabriela BEZÁKOVÁ z Chyno-
rian, 29.1.2013 vo veku 73 rokov,

��Anna KAPRIOVÁ z Partizánskeho, 
30.1.2013 vo veku 79 rokov,

�� Anna ADAMCOVÁ zo Skačian, 
30.1.2013 vo veku 96 rokov,

�� Stanislav ČANGEL z Kolačna, 
31.1.2013 vo veku 68 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!�

(112)
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Predám 2-izbový byt s výme-
rou 51 m2 v centre PE, za OD 
Cieľ, na 2. posch., po čiastoč-
nej rekonštrukcii, spolu s byto-
vým zariadením. Cena 38 tis. €, 
rýchle jednanie – výrazná zľa-
va. Tel. 038/749 17 03, e-mail: 
orim@dr-chrenko.de (024)

Predám prerobený 3-izbový 
byt 89 m2 v OV v PE, pod Šíp-
kom, pred panelákom sú park. 
miesta, škola, škôlka. Bytový 
dom je zateplený a má zrekon-
štruovanú strechu. Cena doho-
dou. Tel. 0948 066 417.  (066)

Predám 1-izbový byt na síd-
lisku Šípok – J. Kráľa. Byt má 
35 m2, čiastočne upravený. 
Dobrá občianska vybavenosť, 
vhodné parkovanie. Cena do-
hodou. Treba vidieť. Tel. 0905 
826 331.  (078)

Predám výhodne 2-izbový byt 
na prízemí na Októbrovej ulici 
v PE. Tel. 0905 235 710.  (083)

Predám 2-izbový čiastočne 
prerobený byt na Šípku. Cena 
20 tis. €. Tel. 0907 756 015.  (092)

Predám 3-izbový byt na Malej 
okružnej na Luhoch, prerobe-
ný. Cena dohodou. Tel. 0907 
227 355.  (093)

Predáme poldom s pekným 
pozemkom. Cena 52 tis. €. Tel. 
0908 210 049. (095)

Predám dom v Šimonovanoch. 
Pozemok 1795 m2, zateplený, 
plastové okná, výhľad na mes-
to, nová sedlová strecha. Treba 
vidieť. Tel. 0905 714 841. (095)
Predám stavebný pozemok v 
Šimonovanoch, 1550 m2. Tel. 
0905 714 841. (095)

Predám 1-izbový byt na Šípku 
v PE, s balkónom, dolu pri ško-
le. Tel. 0905 751 719.  (102)

Dám do prenájmu 3-izbový 
byt v centre PE, pri priemyslov-
ke, štandardne zariadený, sluš-
ný vchod a susedia, 250 € me-
sačne + energie (cca 70 € zálo-
hovo). Tel. 0902 677 101. (103)

Dám do prenájmu garáž v 
PE za autoservisom Peugeot, 
v dobrom stave, veľká 25 m2, 
32 € mesačne + kaucia. Tel. 
0902 677 101.  (103)

Predám záhradu pod Sala-
šom, 2 á, chatka. Tel. 0944 138 
951.  (108)

PREDÁM garáž na Škultéty-
ho ulici v PE. Garáž má 24 m2 
a jamu. Cena 5000 € - dohoda 
možná. Tel. 0907 086 761. (110)

Dám do dlhodobého pre-
nájmu garsónku v Parti-
zánskom. Cena dohodou. 
Tel. 0918 679 511 (068

Dám do prenájmu 2-izbový 
byt v centre Partizánskeho. Tel. 
0908 562 118.  (113)

Predám 3- izbový prízemný 
byt na Malej okružnej. Byt je 
po rekonštrukcii. Cena doho-
dou. Tel. 0904 282 163. (119)

Predám 1-izbový byt na sídlis-
ku Šípok, na Ulici Janka Kráľa. 
Plastové okná, bezpečnostné 
dvere, zateplený bytový dom. 
Cena 22 490 €. Tel. 0905 652 

863.  (123)

Kúpim odpílené orechové 
kmene alebo aj na koreni (prie-
mer 80 cm a viac). Tel. 0904 410 
340.  (047)

Predám 3-ročnú mrazničku zn. 
Zanussi, 210 litrová – 6 šuflíkov, 
ako nová. Cena 150 eur – do-
hoda možná. Tel. 0917 216 199, 
Partizánske.  (086)

Predám novú rozkladaciu dre-
venú posteľ s perinákom + 2 
matrace. Tel. 0905 673 313 (117)

Tomáš 
KUČERA

(florbal – FBK Har-

vard Partizánske): 

šestnásťročný talen-

tovaný hráč FBK Har-

vard Partizánske, ktorý je nielen kľúčo-

vou postavou družstva juniorov, ale sa 

stáva jednou z opôr extraligového tímu 

seniorov.

Jana 
MITALOVÁ

(atletika – ZŠ Rudol-

fa Jašíka Partizánske): 

všestranná športovky-

ňa; majsterka okresu a 

majsterka Trenčianskeho kraja vo vrhu guľou 

výkonom 11,06 m; na majstrovstvách Slo-

venska obsadila siedme miesto.

Martina 
PREKOPOVÁ 

(raketové modelár-

stvo – KRM Parti-

zánske): slovenská 

juniorská reprezen-

tantka; štartovala 

na majstrovstvách sveta, kde obsadila 

18. miesto v kategórii S1A a 20. miesto 

v S5B; majsterka Slovenska v kategórii 

S3A a S6A; 2. miesto v kategórii S1A a 3. 

miesto v kategóriách S4A a S9A na maj-

strovstvách Slovenska; 2. miesto v no-

minačnej súťaži v S3A a S4A. 

Vladimír 
TKÁČ 

(futbal – FK Tempo Par-

tizánske): fyzicky dobre 

disponovaný útočník s 

perfektným prehľadom 

v hre, individuálnou technikou a s výbornou 

strelou; jeden z pilierov družstva starších žia-

kov, ktoré je jesenným lídrom III. ligy. 

Samuel 
VÝBORNÝ

(ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): 

člen výberu sloven-

skej reprezentácie 

do 15 rokov; opora družstva a piaty 

najproduktívnejší hráč I. ligy žiakov 8. 

ročníka športových hokejových tried; 

od novembra na hosťovaní v Slovane 

Bratislava.

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Dominik 
ČERNO

 (futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): jedna 

z opôr a výrazných 

postáv družstva, kto-

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

ly útočník hladný po góloch s razantnou 

strelou; s 5 gólmi najlepší strelec Slova-

na po jeseni.

Stanislav 
KORYTÁR

(autokros – STAN-

LEY TEAM Šimono-

vany): skúsený pre-

tekár, ktorý v tomto 

motoristickom od-

vetví patrí v kategórii do 2000 ccm k 

absolútnej slovenskej špičke; víťaz se-

riálu Autokros grande Slovakia a pre-

stížnych pretekov na plochej dráhe AU-

TOSLIDE 2012; v 5. kole Zóny strednej 

Európy obsadil druhé miesto v divízii 

štvorkoliek. 

* ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA * ČITATEĽSKÁ ANKETA *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tizánskom.

KATEGÓRIA
 DO 15 ROKOV

Dominik BU-
DAY 

(športové karate – 

DRAP Partizánske): 

majster Slovenska v 

kumite kadetov do 

57 kg a vicemajster Slovenska v kumi-

te družstiev; viacnásobný víťaz v kata i 

kumite v seriáli Pohára ZsZK a Sloven-

ského pohára; účastník medzinárod-

ných súťaží v Maďarsku a Poľsku.

Adam 
DAŇO

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): výraz-

ná opora a kapitán 

družstva mladších 

žiakov; rýchly, technicky dobre vybave-

ný hráč, výborný skokan; najlepší strelec 

– v uplynulej sezóne nastrieľal 251 bo-

dov s priemerom 7,84 bodu na zápas, v 

aktuálnej sezóne má priemer 11,57 b/z; 

priviedol družstvo k 1. miestu na turna-

joch v Ostrave a v Trenčíne a k 2. miestu 

v Uherskom Brode.

Michael 
DRÁBEK

 (ľadový hokej – HK 

Iskra Partizánske): ta-

lentovaný útočník a 

veľká nádej hokeja v 

Partizánskom; kapitán a jeden z najpro-

duktívnejších hráčov družstva piatakov, 

ktoré patrí k popredným tímom ligy; na-

stupuje aj v I. lige za družstvo siedmakov, 

kde rovnako podáva kvalitné výkony.

Zina 
HLAVAČKOVÁ 

(bedminton – BK 

Gymnázium Parti-

zánske): blikajúci 

talent nielen bed-

mintonu v Partizánskom; v priebež-

nom slovenskom rebríčku v kategó-

rii U11 jej patrí 3. miesto v dvojhre, 

rovnako 3. miesto v štvorhre a tak-

tiež v mixštvorhre. 

Denis 
JAVOŘÍK

 (raketové modelár-

stvo – KRM Partizán-

ske): jeden z najtale-

novanejších raketo-

modelárov vo svojej vekovej kategórii; 

1. miesto v nominačnej súťaži Memoriál 

Mareka Galoviča v kategórii S6A.

Martin 
JANUŠKA 

(futbal – FK Tempo 

Partizánske): kreatív-

ny stredopoliar druž-

stva starších žiakov, 

ktorí sú po jeseni lídrom III. ligy; tech-

nicky vybavený futbalista so zmyslom 

pre presnú prihrávku, ktorý vie aj góly 

strieľať; jeden z najkomplexnejších fut-

balistov FK Tempo.

Tatiana 
KARÁSKOVÁ

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších žiačok v Maj-

strovstvách kraja; so 

112 gólmi najlepšia kanonierka jesen-

nej časti ligy; všestranná športovkyňa, 

ktorá úspešne reprezentuje svoju ško-

lu v rôznych športoch. 

Dávid 
MASÁR

(futbal – ŠK Slovan 

Šimonovany): tech-

nicky vybavený 

priebojný útočník; 

kapitán družstva, ktorý svojím prístu-

pom k tréningovým a zápasovým po-

vinnostiam ide príkladom; všestran-

ný športovec.

Erik 
TAKÁCS

(florbal – FBK Harvard 

Partizánske): opora 

družstva žiakov, ktoré 

má namierené do bo-

jov o majstra Slovenska; taktiež je členom 

dorasteneckého družstva a zahral si aj vo fi-

nále mestskej florbalovej ligy mužov v Parti-

zánskom.

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Ján 
BENZÍR

(zjazd na horských 

bicykloch – DH-PO-

SITIVE Partizánske): 

počas celej sezó-

ny dosahoval najlepšie výsledky z tímu 

DH-POSITIVE; 4. miesto na majstrov-

stvách Slovenska juniorov; 4. miesto v 

3. kole Slovenského pohára juniorov; 

celkové 8. miesto v Slovenskom pohá-

ri juniorov.

Tibor
ĎURČEK

(športové karate – 

DRAP Partizánske): 

vicemajster Sloven-

ska v kumite družs-

tiev; 2. miesto v ku-

mite juniorov na medzinárodnom tur-

naji Galanta open; 1. a 2. miesto v ku-

mite juniorov v Pohári ZsZK; účasť na 

medzinárodnej súťaži International 

Karate Cup Open v Plzni.

Tomáš 
HIRKALA 

(hokejbal – ŠK Har-

vard Partizánske): slo-

venský reprezentant; v 

roku 2012 štartoval na 

majstrovstvách sveta 

v hokejbale osemnásťročných, kde s repre-

zentáciou vybojoval striebro; do štatistík si 

pripísal päť bodov za jeden gól a štyri asis-

tencie; jeho päťka sa stala najproduktív-

nejšou slovenskou formáciou na MS.

Naďa 
HORVÁTHOVÁ 

(bedminton – BK ŠŠK 

Gymnázium Parti-

zánske): opora druž-

stva v IV. lige, s kto-

rým sa z prvej priečky bez straty bodu 

prebojovala do prelínacej časti o po-

stup do III. ligy; v priebežnom sloven-

skom rebríčku jej patrí 5. miesto v dvoj-

hre, 3. miesto v štvorhre a 6. miesto v 

mixštvorhre.

Libuša
KUBÁŇOVÁ 

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

opora družstva star-

ších dorasteniek na 

poste spojky; bojov-

ná hráčka so zdravým sebavedomím; 

jedna zo svetlých nádejí hádzanej, ktorá 

je už vo svojich 17 rokoch členkou kádra 

interligového družstva žien.

Igor 
MALINKA

(ľadový hokej – HK Iskra 

Partizánske): kreativny 

obranca, ktorý vie gól 

streliť aj ho presnou pri-

hrávkou pripraviť; ne-

malou mierou sa pričinil o historický 

triumf Iskry v II. lige; s 26 bodmi za 10 

gólov a 16 asistencií je najproduktív-

nejším obrancom celej II. ligy.

Klaudia 
MICHNOVÁ 

(hádzaná – HK DAN-

LOG Partizánske): 

jedna z kľúčových 

postáv účastníka čes-

ko-slovenskej interligy žien WHIL; režisér-

ka hry družstva a obávaná kanonier-

ka interligy; v predošlej sezóne sa so 

189 gólmi stala najlepšou kanonierkou 

WHIL a v aktuálnom ročníku je opäť 

najlepšou strelkyňou interligy; so slo-

venskou reprezentáciou postúpila do II. 

fázy play-off o účasť na majstrovstvách 

sveta.  

Jaroslav 
NOROCKÝ

 (futbal – FK Tempo Par-

tizánske): jedna z najvý-

raznejších persón druž-

stva v IV. lige seniorov; 

nekompromisný pilier defenzívy Tempa, kto-

rý je silný na zemi i vo vzdušných súbojoch; 

univerzálny typ futbalistu, ktorý si vie 

zastať miesto ako v stredovej formácii, 

tak i v útoku. 

Juraj
PAPP 

(triatlon – Pegas Triatlon 

Partizánske): vicemaj-

ster Slovenska v kros 

triatlone; konečné 4. 

miesto v Slovenskom pohári v triatlone, 

kde skončil raz druhý a jedenkrát tretí; aj 

napriek vleklému zraneniu nohy opäť po-

tvrdil popredné postavenie vo svojej ka-

tegórii veterán na Slovensku v tomto ná-

ročnom športe. 

 Michal 
PREKOP 

(raketové modelárstvo 

– KRM Partizánske): slo-

venský seniorský rep-

rezentant; štartoval na 

majstrovstvách sveta, kde obsadil 37. miesto 

v kategórii S3A a 38. miesto v S6A; 2. miesto 

na majstrovstvách Slovenska v kategórri S3A 

a S4A.

Štefan
RAJČAN 

(florbal – ŠK Harvard 

Partizánske): bran-

kár, ktorý vyniká svo-

jou húževnatosťou, skvelými reflexmi a 

svojim svojským štýlom často privádza 

súperových hráčov k bezmocnosti; zá-

roveň jedna z najväčších opôr družstva 

v aktuálnom ročníku extraligy mužov; 

veľkou mierou sa podieľal na postupe 

ŠK Harvard z II. ligy do navyššej sloven-

skej súťaže.

Tomáš 
RAJTÍK

(stolný tenis – KŠK HEL-

LER/STK TEVOS Parti-

zánske): v uplynulej se-

zóne sa najväčšou mie-

rou podieľal na postupe 

KŠK HELLER do II. ligy mužov; v predošlej se-

zóne sa stal najúspešnejším hráčom III. ligy a 

v aktuálnej sezóne mu patrí miesto v Top 10 II. 

ligy; majster okresu v dvojhre i v štvorhre.

Mária 
STANOVIČOVÁ 

(horská cyklistika/

atletika – Honey-

well Partizánske): 

v náročnom cyklo-

maratónskom MTB 

seriáli obsadila výborný bronzový 

stupienok, keď raz zvíťazila, dvakrát 

skončila druhá a v štyroch prípadoch 

tretia; víťazka priemiérového roční-

ka seriálu Bánovskej bežeckej ligy v 

cezpoľnom behu v kategórii žien do 

39 rokov.

Roman 
SZABO

 (malý futbal – BE-

LASÍ Partizánske): 

tento niekdajší vý-

borný futbalista sa 

pričinil o prvý historický titul majstra 

Slovenska pre Partizánske v malom 

futbale; na majstrovstvách Európy ob-

sadil so slovenskou reprezentáciou 

štvrté miesto.  

Jozef 
ŠTEVICA 

(atletika – KRB Par-

tizánske): suverén-

ny víťaz priemiéro-

vého ročníka de-

saťdielneho seriálu Bánovskej bežec-

kej ligy v cezpoľnom behu v hlavnej 

kategórii mužov do 44 rokov; do-

siahol deväť absolútnych prvens-

tiev na BBL.

Rastislav 
ZEMBA 

(basketbal – TJ Iskra 

Partizánske): v uply-

nulom roku najlep-

ší hráč druholigo-

vého družstva z postu pravého kríd-

la; vyniká všestrannosťou a variabil-

nou hrou pod vlastným i súperovým 

košom; výborný strelec spoza trojko-

vého oblúka; zodpovedný, obetavý 

a bojovný typ športovca so zmyslom 

pre fair play.
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FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV 
 V Mestskom parku v Bánovciach nad Bebravou sa 
úvodným kolom rozbehol 2. ročník Bánovskej be-
žeckej ligy. Úvodné podujatie tohtoročnej bežec-
kej ligy pritiahlo  tridsaťtri vytrvalcov a osem zá-
stupkýň nežného pohlavia. Štvorkilometrovú trať, 
ktorá pozostávala z ôsmich okruhov, v najlepšom 
čase 16:40,27 min zvládol Trenčan Milan Makiš, 
ktorý sa zároveň stal víťazom kategórie mužov od 
30 do 39 rokov. Najúspešnejší muž premiérového 
ročníka BBL Jozef Števica z KRB Partizánske si v čase 
17:03,87 min dobehol po prvenstvo v kategórii 
mužov od 40 do 49 rokov. Obhajkyňa vlaňajšieho 
triumfu v kategórii žien do 39 rokov Mária Stano-
vičová z Partizánskeho preťala cieľové čiaru tretia 
v čase 22:18,28 minúty. Najrýchlejšou ženou úvod-
ného podujatia nového ročníka BBL sa stala v čase 
19:42,11 min Trenčanka Veronika Bakalárová.

PORADIE V 1. KOLE BBL
� MUŽI do 29 rokov: 1. Kristián Podlucký (VIA LS 

Bánovce n/B.) 16:52,20 min, 2. T. Podpora (Trenčín) 
16:55,10, 3. Lukáš Bátora (Bánovce n/B.) 16:59,59, 
4. Juraj Makový (ŠHOK Bánovce n/B.) 17:05,79, 
5. M. Antal (Čachtice) 17:12,02, 6. Michal Števica 
(KRB Partizánske) 17:38,88, 7. Andrej Vlček (Žitná-
Radiša) 18:06,18, 8. Filip Pokrývka (Gymnázium 
Bánovce n/B.) 18:23,42, 9. Samuel Karas (Bánovce 
n/B.) 21:29,44. 
� MUŽI 30-39 rokov: 1. M. Makiš (Trenčín) 16:40,27 
min, 2. Stanislav Kobida 17:12,26, 3. Boris Göndöč 
(obaja Bánovce n/B.) 17:34,94, 4. Ján Hrčka (Hor-
né Naštice) 17:46,50, 5. Radoslav Gráč (Bánovce 
n/B.) 18:19,86, 6. Branislav Filo (Rybany) 18:25,74, 
7. M. Korec (Bratislava) 20:28,35, 8. M. Kováč (Tren-
čín) 21:23,21, 9. Tomáš Mihalička (Partizánske) 
24:33,62. 
� MUŽI 40-49 rokov: 1. Jozef Števica (KRB Par-
tizánske) 17:03,87 min, 2. Pavol Grňo (Brezolu-
py) 17:59,33, 3. Dušan Ďuračka (SOKOL Šišov) 
18:12,18, 4. Miroslav Podlucký (VIA LS Bánovce 

n/B.) 18:15,39, 5. I. Pšenek (Dubnica n/V.) 18:24,96, 
6. D. Masarik (Trenčín) 19:40,30, 7. Teodor Marko 
20:24,32, 8. Marián Adamkovič (obaja Bánovce n/
B.) 20:56,83, 9. Anton Igaz (Biskupice) 23:38,66.
� MUŽI 50-59 rokov: 1. J. Oprchal (Čachtice) 
19:06,63 min, 2. Drahomír Dubnička (Bánovce n/
B.) 19:54,70.
� MUŽI od 60 rokov: 1. F. Husár (Trenčín) 19:35,63 
min, 2. D. Kašička (Čierna Lehota) 21:45,19, 3. J. Kud-
la (Trenčín) 21:47,56, 4. Marián Giertl (Bánovce n/
B.) 22:16,65. 
�� ŽENY do 39 rokov: 1. V. Bakalárová (Trenčín) 
19:42,11 min, 2. B. Doskočilová (Čachtice) 19:55,16, 
3. Mária Stanovičová (Partizánske) 22:18,28, 4. 
Nina Vavrová (Bánovce n/B.) 23:05,61, 5. Barbora 
Kluvánková (Brezolupy) 24:02,67, 6. Lenka Karaso-
vá (Bánovce n/B.) 25:12,23.
�ŽENY od 40 rokov: 1. E. Pšeneková (Dubnica n/V.) 
23:54,39 min, 2. J. Masariková (Trenčín) 25:26,90.
 mp

Odštartoval 2. ročník Bánovskej bežeckej ligy

Behúl asistoval v dueloch so Švajčiarmi i majstrami sveta
Pred júnovým svetovým šampionátom mužov, ktorého 
dejiskom bude kanadské mesto St.John´s, absolvovala 
slovenská hokejbalová reprezentácia krátke sústredenie 
v Gajaroch. Počas prvej reprezentačnej akcie v novom 
roku slovenský národný tím zdolal 4:2 výber zohorských 
prvoligistov. V závere januára sa Slovenská reprezentácia 
presunula do českej Plzne, kde sa každoročne odohrá-
va jedno z najprestížnejších zimných podujatí. Turnaj za 
účasti troch krajín sa tento raz niesol pod názvom Pilsen 
Challenge. Tréner slovenskej hokejbalovej reprezentácie 
Jozef Ďuris nominoval na obe akcie dvadsaťtričlenný ká-
der hráčov. Slovenský dres opäť obliekol aj 27-ročný Parti-
zánčan Miroslav Behúl (na foto), pre ktorého to bol prvý 
ostrý štart za národný tím na medzinárodnom podujatí. 
V prvom vystúpení slovenskí hokejbalisti zdolali 5:0 re-
prezentáciu Švajčiarska. V 9. min sa Behúl pohral so Švaj-
čiarmi a po jeho prihrávke Rímsky zvýšil na 2:0. V druhom 
zápase Slováci podľahli domácej reprezentácii 3:5, Behúl 
sa do štatistík nezapísal, hoci si vytvoril tri sľubné príleži-
tosti na skórovanie. Víťazstvo 5:2 nad domácim extraligis-
tom HBC Plzeň však Slovensko posunulo do finále, kde 
podľa očakávania narazilo znovu na reprezentáciu Čes-
kej republiky. Slovenskí hokejbalisti odohrali s úradujúcim 

majstrom sveta vyrovnanú partiu a po nerozhodnom vý-
sledku 4:4 v riadnom hracom čase, podľahli trojnásobným 
svetovým šampiónom až po samostatných nájazdoch. V 
27. min si Behúl pripísal druhú asistenciu na turnaji, keď 
Beniačovi nabíjal na 3:2 pre Slovákov. ,,Nakoľko sme na 
turnaji obstáli dobre, hoci prvenstvo nám uniklo len o 
vlások, prevládajú vo mne len pozitívne dojmy. Ak sa 
nemýlim, s Čechmi slovenská reprezentácia nevyhra-
la od roku dvetisícštyri, o to viac nás mrzí tesná pre-
hra s nimi vo finále. Ale na druhej strane, s aktuálnym 
majstrom sveta sme hrali vyrovnanú partiu, dokonca 
si dovolím povedať, že my sme boli tímom, ktorý tvrdil 
muziku. Hralo sa mi veľmi dobre. Veď komu by sa aj ne-
hralo s najlepšími hráčmi Slovenska,“ neskrýval spokoj-
nosť kapitán extraligového ŠHBK Ružinov Bratislava Miro-
slav Behúl, ktorý vzápätí naznačil aj svoje predsavzatia do 
blízkej budúcnosti: ,,Človek sa dlhodobo snaží na sebe 
pracovať, ide za svojím cieľom a keď ten príde, tak si 
ho potom užíva. Samozrejme, tento turnaj bol len mo-
jím čiastkovým cieľom. Teraz ma čaká veľa práce na 
dosiahnutí úspechu s Ružinovom v extralige. A s tým 
ide ruka v ruke aj udržanie si výkonnosti hodnej nomi-
nácie na majstrovstvá sveta.“ mp

IV. ŠACHOVÁ LIGA
Stretnutiami 6. kola vstúpila IV. šachová liga 
skupina B22 päťčlenných družstiev do svo-
jej odvetnej časti. V susedskom derby Ryba-
ny navlas rovnakým výsledkom vrátili prehru 
Chynoranom z úvodného kola. A v tabuľke sa 
vrátili na tretiu priečku, z ktorej zosunuli práve 
Chynorancov.

� 6. KOLO: ŠO Poľnoslužby Rybany – OŠK 
Chynorany 4:1, ako hrali – 1. šachovnica: E. 
Bista (elo: 1731) – R. Bezák (1642) 1:0, 2.š.: Pe-
ter Valente (1816) –  Z. Marko (1594) 1:0, 3.š.: 
M. Krištof (1627) – J. Žaťko (1614) 0,5:0,5, 4.š.: V. 
Žaťko (1498) – P. Košík (1280) 0,5:0,5, 5.š.: P. Va-
lenta (1469) – J. Ďurček (1318) 1:0. Tatran Ka-
menec p/Vt. – MK SO Prievidza 2,5:2,5. ŠK 
Handlová B –  ŠK Handlová C 1,5:3,5.

TABUĽKA
1. ŠK Handlová C 6 6 0 0   20,5:9,5  18
2. ŠK Handlová B       6  3  1  2   17,5:12,5  10
3. ŠO Rybany 6 3 1 2   16,5:13,5 10
4. OŠK Chynorany          6  3 0  3   14,5:15,5    9
5. Tatran Kamenec p/Vt.  6  1  1  4   10,5:19,5     4
6. MK SO Prievidza          6  0  1  5   10,5:19,5     1

mp

II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV - ZÁPAD 
Tretia najvyššia florbalová liga mužov sa presťahova-
la do Mestskej športovej haly v Partizánskom, kde sa 
uskutočnilo štvrté dvojkolo. Florbalisti ,,béčka“ FBK 
Harvard Partizánske, v ktorom dostávajú príležitosť 
prevažne dorastenci a juniori doplnení o niekoľko star-
ších hráčov, najskôr  podľahli doterajšiemu suveréno-
vi z Púchova vysoko 6:17. V druhom zápase predviedli 
Partizánčania podstatne lepší výkon a po vyrovnanom 
priebehu porazili Panthers Trenčín tesne 6:5. V stret-
nutí s Púchovom posilnil Harvard aj extraligista Jakub 
Korec, ktorého v druhom dueli proti trenčianskemu 
Panthers vystriedal Igor Skukálek. ,,V zápase s Púcho-

vom bol však v polovici tretej tretiny katastrofál-
ny stav dva-sedemnásť a keďže som nechcel, aby 
sme doma dostali dvadsiatku, stiahol som hru na 
dve formácie, pričom som nechal päť mladých 
hráčov sedieť. Výsledkom bolo kozmetické upra-
venie výsledku na šesť-sedemnásť, ale od spokoj-
nosti som mal poriadne ďaleko. V šatni sme potom 
spolu s Dušanom Ďuríčkom chalanom dohovorili. 
V druhom zápase už podali podstatne lepší vý-
kon a konečne sme sa dočkali premiérového ví-
ťazstva. Našou slabinou je okrem tradične nízkej 
streleckej efektivity aj udržanie tempa počas ce-

lého zápasu. Mladí hráči musia na sebe ešte veľa 
pracovať, a to nielen po florbalovej stránke, ale aj 
pohybovej,“ nešetril kritikou tréner FBK Harvard Pe-
ter Ivanka. Zostávajúce výsledky 4. dvojkola: ŠK Re-
bels 91 Topoľčany – Panthers Trenčín 7:14 (2:4, 2:5, 
3:5). FBK sTC Púchov – ŠK Rebels 91 Topoľčany 11:9 
(7:2, 3:5, 1:2). 

TABUĽKA

1. FBK sTC Púchov 8    8   0   0     105:47  16
2. Panters Trenčín 8   5   0   3  79:63   10
3. Rebels Topoľčany              8    1   1   6      55:80     3
4. Harvard Partizánske  B    8    1   1   6      45:94    3

Šampiónmi Gális a Žemlová
Po kategórii mladšieho žiactva sa v Centre voľného času Relax Partizánske  strieľalo aj o okresné tituly v ka-
tegórii staršieho žiactva základných škôl. Majstrom okresu Partizánske v športovej streľbe zo vzduchovej 
pušky Slávia na 30 rán v ľahu sa v kategórii žiakov stal s prehľadom Róbert Gális zo ZŠ Nádražná Partizán-
ske, ktorý zaznamenal výkon 277 bodov po položkách 93, 88 a 96. Napodobnil tak svojho mladšieho brata 
Romana, ktorý predtým zvíťazil v kategórii mladších žiakov. Druhú priečku obsadil Michal Kližan (ZŠ Ru 
dolfa Jašíka Partizánske), ktorý nastrieľal 218 bodov a s nástrelom 210 bodov skončil tretí Miloš Liška (ZŠ 
Veľké Bielice). Aj v kategórii starších žiačok putoval titul do ZŠ Nádražná Partizánske, keď s výkonom 164 
bodov zvíťazila Kristína Žemlová. Druhú priečku so ziskom 145 bodmi obsadila Michaela Pauerová (ZŠ 
Skačany) a tretia so 114 bodmi skončila Patrícia Rohutná (ZŠ Veľká okružná Partizánske). A ZŠ Nádražná 
Partizánske získala aj do tretice majstrovský titul. V súťaži koedukovaných družstiev sa s výsledným súčtom 
673 bodov oň postarala trojica Róbert Gális (277 bodov), Roman Gális (232) a Kristína Žemlová (164). 
Strieborný stupienok obsadilo družstvo ZŠ Veľké Bielice v zložení Peter Peroutka (227), Denis Zajac (212) 
a Miloš Liška (210), kým tretia so súčtom 492 bodov skončila ZŠ Skačany reprezentovaná Matúšom Ďuri-
šom (209), Michaelou Pauerovou (145) a Adamom Šegitom (138). Víťazné družstvo si spolu s najlepšími 
jednotlivcami oboch kategórií zabezpečili účasť na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v Prievidzi.    mp 

Valentínska diabolka
Radi si zastrieľate zo vzduchovej pušky a ste zamilovaný 

pár, alebo len kamaráti? Prijmite pozvanie na piatok 15. 

februára do Centra voľného času Relax v Partizánskom 

na tradičný, už 13. ročník Valentínskej diabolky. Súťaž v 

streľbe zo vzduchovej pušky na 10 rán v stoji sa začína o 

14. hodine a potrvá do 17. hodiny. Vstup je voľný.

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIA-
CI) 7.2. o 13.30 h: Iskra Parti-
zánske – ŠHK 37 Piešťany 
(I. LIGA – ML. ŽIACI) 7.2. o 15.45 h: Iskra 
Partizánske – ŠHK 37 Piešťany 
(II. LIGA – MUŽI) 9.2. o 17.30 h: Iskra Parti-
zánske – DYNAMAX Nitra, 10.2. o 17.30 h: Is-
kra Partizánske – MHK Dubnica n/V.. 
(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 10.2. o 10.30 h: Iskra 
Partizánske – Dukla Trenčín.

STOLNÝ TENIS (III. LIGA – MUŽI) 9.2. o 10. 
h: STK Klátova Nová Ves – STK TEVOS Parti-
zánske B, STK Malé Chlievany – Bystričany, 
o 15. h: STK Klátova Nová Ves – Bystričany 
B, STK Malé Chlievany – STK TEVOS Parti-
zánske B. 
(IV. LIGA – MUŽI) 9.2. o 10. h: ŠKST Boša-
ny – STK TEVOS Partizánske C, STK Klátova 
Nová Ves B – STK Orol Otrhánky, SK Bánovce 
n/B. – Handlová, o 15. h: ŠKST Bošany – STK 
Orol Otrhánky, STK Klátova Nová Ves B – STK 
TEVOS Partizánske C, SK Bánovce n/B. – STK 
Veľké Uherce B. 

BASKETBAL (M-OBLASTI – ML. ŽIACI) 9.2. 
o 10. a 11.45 h: BBK Bánovce n/B. – Senec 
(športová hala), 9.2. o 14. a 16. h: Iskra Parti-
zánske – ONYX Levice (ZŠ Malinovského).  
(I. LIGA – KADETI) 9.2. o 14. h: BBK Bánov-
ce n/B. – Liptovský Mikuláš, 10.2. o 10. h: 
BBK Bánovce n/B. – Žiar nad Hronom (špor-
tová hala).

KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 9.2. o 15. h: BKK Bá-
novce n/B. – Slovan Šaľa. 

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 10.2. o 15. h: HK 
DANLOG Partizánske – Veselí nad Moravou.

FLORBAL (EXTRALIGA – MUŽI) 9.2. o 18. h: 
FBK Harvard Partizánske – Victory Stars Nová 
Dubnica (Mestská športový hala). 

V Mestskej športovej hale v Partizánskom sa prvým 
dvojkolom rozbehla Krajská florbalová liga dorasten-
cov regiónu Západ. O dve postupové miesta na záve-
rečný turnaj o majstra Slovenska sa v tejto vekovej ka-
tegórii pobijú len tri družstvá – FBK Harvard Partizán-
ske, Rebels Topoľčany a 1.FBC Trenčín. V prvom zápa-
se Partizánske vyhralo nad Topoľčanmi 5:3. ,,Boli sme 
lepší vo všetkých herných činnostiach. Po prvej 
tretine sme viedli dva-nula, súper však otvoril hru 
a podarilo sa mu vyrovnať. Ďalšie dva naše góly 
sme dali po dobre zvládnutých štandardných si-
tuáciách a piaty padol pri hre súpera bez branká-
ra,“ zhodnotil premiérové víťazstvo svojich zverencov 
tréner FBK Harvard Štefan Rajčan. V druhom vystúpe-
ní Partizánske prehralo s Trenčínom tesne 2:3 kurióz-
nym spôsobom. Rozhodcovia za nerozhodného sta-
vu 2:2 najskôr neuznali gól domácemu Vaňovi pre hru 
vysokou hokejkou. V momente, keď sa mladí florbalis-
ti Harvardu tešili, Trenčania založili rýchlu akciu a vsie-
tili víťazný gól do prázdnej bránky. ,,Bol to výborný 
zápas. Favoritovi z Trenčína sme boli po celý zá-
pas vyrovnaným súperom. Škoda toho záveru, 
kedy súper využil našu nepozornosť a obral nás o 
body. Chlapcov však musím pochváliť! Nenastúpi-
li sme na zápasy v najsilnejšom zložení. Pre choro-

bu nám chýbali hlavne starší hráči a preto sme do 
zostavy zaradili až šesť starších žiakov. Nezľakli sa 
a hrali výborne,“ i napriek nešťastnej prehre neskrý-
val spokojnosť Štefan Rajčan.

�1. KOLO: FBK Harvard Partizánske – ŠK Rebels 91 
Topoľčany 5:3 (2:0, 0:1, 3:2), góly: 9. Zelezník (Tur-
ček), 11. Antala (Vyskočil), 42. Anatala (Križan), 43. Ku-
čera (Turček), 45. Takács (Kučera) – 23. Bamonšal, 39. 
Bujna, 43. Baroš. HARVARD: J. Gulík – S. Zelezník, A. 
Staňo, M. Križan, D. Hudec, T. Vyskočil, J. Vaňo, T. Ku-
čera, V. Trepáč, J. Antala, D. Nechala, D. Turček, E. Ta-
kács, tréner: Š. Rajčan. 1.FBC Trenčín – FBK Harvard 
Partizánske 3:2 (1:0, 2:1, 0:1), góly: 12. a 17. Repko, 
25. Ďurík – 19. Vaňo (Vyskočil), 34. Trepáč (Vyskočil). 
HARVARD: J. Gulík – S. Zelezník, A. Staňo, M. Križan, D. 
Hudec, T. Vyskočil, J. Vaňo, T. Kučera, V. Trepáč, J. An-
tala, D. Nechala, D. Turček, E. Takács, tréner: Š. Rajčan. 
ŠK Rebels 91 Topoľčany – 1.FBC Trenčín 1:7 (0:4, 

1:1, 0:2).

TABUĽKA
1. 1.FBC Trenčín 2   2  0  0   10:3    4
2. Harvard Partizánske 2 1  0  1    7:6     2
3. Rebels Topoľčany  2   0  0  2     4:12  0

(mp, dď)

KRAJSKÁ FLORBALOVÁ LIGA DORASTENCOV – ZÁPAD 

Biatlonisti v Návojovciach
V poslednú januárovú sobotu sa v jahodovisku v Návojovciach uskutoč-
nil 4. ročník zimného biatlonu nesúceho názov Biela stopa. Organizátori 
tohto v okolí ojedinelého podujatia pripravili pre pretekárov v šiestich 
vekových kategóriách tri biatlonové trate s improvizovanou strelnicou, 
na ktorej sa strieľalo z malokalibrovej zbrane na terč v ľahu. Výborné sne-
hové podmienky a vynikajúca atmosféra prispeli k vydareniu akcie, ktorá 
spojila tri generácie vyznávačov tohto krásneho zimného športu. Víťaz-
kou kategórie dievčat do 12 rokov sa stala Pavlína Vicenová pred dru-

hou Terezou Vicenovou a treťou v poradí Monikou Líškovou. Kategóriu 
chlapcov do 12 rokov vyhral Matúš Košík pred druhým Petrom Perout-
kom a v kategórii chlapcov od 12 do 18 rokov zvíťazil Miloš Líška. Z pr-
venstva v kategórii mužov do 70 rokov sa tešil Miloš Jankeje, druhý skon-
čil Ondrej Beleš a tretiu priečku obsadil Jozef Tunega, kým mimoriadnu 
kategóriu mužov nad 70 rokov vyhral Viktor Zábojník. Medzi ženami 
triumfovala Iveta Matejovová, druhé miesto obsadila Lucia Kúdelová a 
bronzový stupienok obsadila Silvia Mekýšová. im

Najvyššia mužská florbalová súťaž mala na progra-
me stretnutia 19. a 20. kola, ktoré opäť nepriniesli 
radosť v tábore extraligového nováčika FBK Harvard 
Partizánske. Na východ republiky odcestoval Harvard 
oslabený o viacero hráčov, ktorí chýbali pre zrane-
nia a študenti boli v tom čase na lyžiarskom zájazde. 
V zostave Partizánskeho tak boli až traja extraligoví 
debutanti. Na prvý zápas po zlomenine kľúčnej kos-
ti nastúpil Vladimír Cibula, Marek Ďuriš doteraz pôso-
biaci predovšetkým na hokejbalovej scéne a tréner 
Dušan Ďuríček. V prvom meraní síl Partizánčania po 
nevydarenej prvej tretine, avšak výbornom výkone 
v ďalších dvoch, podľahli 3:8 v Košiciach domácemu 
ATU. ,,Odohrali sme výborný zápas, v ktorom sme 
favorita potrápili. Od druhej tretiny sme boli ne-
bezpeční a domácim v závere museli pomôcť aj 
diváci, ktorí nakoniec oboch aktérov odmenili po-
tleskom,“ zhodnotil stretnutie Harvardu jeho hrajúci 
tréner Dušan Ďuríček. Harvard sa chcel v dvojzápase 

sústrediť hlavne na nedeľný zápas v Michalovciach, 
ktorý mal prívlastok štvorbodový, keďže obe družstvá 
bojujú o záchranu v extralige. ,,Stretnutie v Micha-
lovciach bolo asi naším najhorším v sezóne. Nedo-
kázali sme sa dve tretiny presadiť a asi desaťkrát 
sme mierili len do tyčiek. Naopak, súperovi vyšlo 
všetko, na čo siahol. Táto prehra nás bude asi veľ-
mi mrzieť. Ak do konca sezóny neprekvapíme so 
silným súperom, dvere v extralige sa pred nami 
zatvoria,“ neskrýval sklamanie po prehre v dôleži-
tom stretnutí Dušan Ďuríček.
Zostávajúce výsledky 19. kola: FLORKO Košice – Mi-
kuláš Prešov 14:2 (3:1, 3:1, 8:0). Žilina – Sabinov 
6:6 (1:2, 3:2, 2:2). Dolný Kubín – Tvrdošín 2:12 (0:2, 
0:3, 2:7). Nová Dubnica – HURIKÁN Bratislava 4:14 
(1:3, 1:1, 2:10). 1. FBC Trenčín – Stupava 12:5 (2:2, 
5:2, 5:1). Michalovce – DRAGONS Ružinov Bratisla-
va 6:11 (1:2, 2:4, 1:5). Zostávajúce výsledky 20. kola: 
HURIKÁN Bratislava – 1. FBC Trenčín 7:5 (2:1, 1:2, 

4:2). ATU Košice – DRAGONS Ružinov Bratislava 
5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Sabinov – Dolný Kubín 10:4 (4:0, 
4:4, 2:0). Tvrdošín – Žilina 7:9 (3:5, 4:1, 0:3). Stupa-
va – Nová Dubnica 5:4 (1:0, 2:3, 2:1). 

TABUĽKA

 1. FTVŠ UK Bratislava       16   14  1    1   150:49  29 
 2. ŠK 1. FBC Trenčín          17  13  3    1  176:85   29
 3. Florko Košice                  16   12  2    2   146:69  26 
 4. ATU Košice                      16   10  4    2   112:80 24  
 5. Predator Sabinov         18   11  2    5   142:119 24 
 6. Dragons Bratislava        16   11  1    4   114:77 23 
 7. Grasshoppers Žilina      17    9  2    6    110:98 20
 8. Bogdau Stupava  17    8  0    9    113:120 16 
 9. Mikuláš Prešov                17   6  3    8    109:126  15 
10. FBK Tvrdošín                 18    6  1   11   110:137   13   
11. FBK Michalovce       19    4  0   15   120:204  8 
12. VS Nová Dubnica         18   3  1   14    109:161    7
13. Harvard Partizánske   17   2  0   15   93:158  4
14. Žatva 90 Dolný Kubín  18   0  2   16      76:197 2

ATU KOŠICE –  HARVARD PARTIZÁNSKE  8:3 (4:1, 0:2, 4:0)
Už v 3. min., desať sekúnd pred vypršaním presilovky Živčák poslal ATU do ve-
denia. V 11. min zobral zodpovednosť na seba kapitán hostí Dorica a po indivi-
duálnej akcii od polovice ihriska obišiel aj súperovu bránku a z ťažkej pozície 
prekonal čerstvého juniorského reprezentanta Mazáka. V prvej tretine sa ešte 
presadil ďalší reprezentant Gál a po ňom aj Kročko s Halásom a družstvá odchá-
dzali do šatne za stavu 4:1. V druhej tretine oklieštený Harvard zmenil taktiku 
a hlavne výbornou obranou zaskočil Košičanov, navyše sa rozchytal v bránke 
hostí Jursa, ktorý zneškodnil v druhej tretine všetky pokusy východniarov. Na-
opak, v 30. min zaskočil domáceho gólmana strelou od polovice Mikuš. V 32. 
min Michal Zajac   v nariadenom nájazde ťahal proti Mazákovi za kratší koniec. 
V následnej presilovke, ktorá trvala len šesť sekúnd, však Dorica znížil na 4:3 a 
Harvard bol späť v zápase. Partizánčania boli pri chuti a domáci favorit mohol 
aj prehrávať, keby Zajac, Maruš a Ivanka svoje čisté šance premenili. Od 48.min 
ale Košičania našli recept na výbornú obranu hostí a štyrmi gólmi rozhodli o 
svojom víťazstve 8:3. 
� GÓLY: 3. Živčák, 15. Gál, 17. Kročko, 18. Halás, 48. a 57. Szabo, 53. Hostin-
ský, 60. Chudina – 11. Dorica (Mikuš), 30. Mikuš, 32. Dorica. � HARVARD: 
M. Jursa, Chalitovič – Ľ. Dorica, I. Skukálek, M. Zajac, Marek Ďuriš, J. Korec, 
P. Ivanka, D. Ďuriček, M. Ondruška, V. Cibula, M. Maruš, A. Mikuš, hrajúci 
tréner: D. Ďuríček. 

MICHALOVCE –  HARVARD PARTIZÁNSKE 15:9 (7:1, 5:3, 3:5)
Proti tabuľkovému susedovi začali lepšie harvarďáci, keď skóre otvoril v 5. min 
Michal Zajac. O minútu už bolo vyrovnané a v priebehu ďalších dvoch minút 
východniari dokonca viedli 3:1. Hostia začali byť nervózni. V 15. min pri vylú-
čení Ivanku domáci zvyšovali v presilovke už na 5:1 a do konca tretiny na tabuli 
svietil stav 7:1. V úvode druhej časti hry domáci v oslabení prekonali bezmoc-
ného Chalitoviča, ktorý už v prvej tretine striedal Jursu. V 25. min Korec prestrčil 
loptičku popod vybiehajúceho brankára a bolo 9:2.  Hráči Harvardu otvorili hru, 
ale v tomto zápase sa nie a nie presadiť. Nebezpečné strely chytal buď výborný 
Síheľský alebo mu pomohla konštrukcia bránky. Tretí gól hostí padol až v pre-
silovej hre o dvoch hráčov, keď Partizánčania dokonca odvolali aj brankára a v 
presilovke o troch hráčov sekundu pred koncom druhej tretiny sa premiérovým 
gólom na 12:4 zapísal Michal Maruš. V poslednej tretine sa Harvardu podarilo 
aspoň skorigovať hrozivé skóre na 15:9, o čo sa postaral najmä Michal Zajac. 
l GÓLY: 6., 17. a 46. Štefan, 8. a 28. P. Matina, 9., 21. a 37. Martin Džupina, 
10., 15., 18., 25. a 54. Zuhan, 33. Matúš Džupina, 51. T. Matina – 5. Zajac 
(Skukálek), 25. Korec (Dorica), 36. Dorica (Maruš), 40. Skukálek (Maruš), 
45. a 50. Zajac (Skukálek), 55. a 57. Zajac (Dorica), 58. Dorica (Zajac). l HAR-
VARD: M. Jursa, Chalitovič – Ľ. Dorica, I. Skukálek, M. Zajac, Marek Ďuriš, 
J. Korec, P. Ivanka, D. Ďuríček, M. Ondruška, V. Cibula, M. Maruš, A. Mikuš, 
hrajúci tréner: D. Ďuríček.   mp

HARVARD PARTIZÁNSKE B – PÚCHOV 6:17 (0:4, 1:7, 5:6)
Ani slabšie rozcvičenie kvôli neskoršiemu príchodu nepribrzdilo Púchovčanov. 
Hlavne vďaka lepšiemu pohybu hostia po úvodnej tretine viedli 0:4. V druhej tre-
tine sa obraz hry nezmenil, Púchov pridal v rozmedzí 25. a 27. min tri góly a zvýšil 
na priepastných 0:7. Harvardu sa podarilo prvýkrát skórovať až v 35. min záslu-
hou Zvala, ktorému prihrával Kučera. Na konci druhej tretiny si Harvard opäť vy-
bral slabšiu chvíľu a po štyroch góloch v rýchlom slede bol stav na konci druhej 
tretiny už hrozivých 1:11. Po 6 sekundách tretej tretiny Kučera znížil na 2:11 po 
spolupráci s Korcom. Púchov však reagoval okamžite a do polovice poslednej 
tretiny stihol nastrieľať ďalších šesť gólov. Po tajmaute Harvardu a stiahnutí hry 
na dve formácie, začali hrať konečne aj domáci. Výsledkom bolo skorigovanie na 
konečných 6:17, keď za Harvard postupne trafili Hlatký, Kučera, Korec a Zvalo.
� Góly FBK Harvard: 35. Zvalo (Kučera), 41. Kučera (Korec), 53. Hlatký 
(Švec), 57. Kučera (Korec), 57. Korec (Kučera), 60. Zvalo (Korec). � FBK Har-
vard: M. Struhačka (31. D. Gregor) – A. Béreš, L. Urban, P. Švec, R. Cvopa, I. 
Beliansky, F. Bartoš, J. Antala, J. Hlatký, M. Maďara, T. Kučera, J. Korec, D. 
Zvalo, M. Krištín, A. Chochol, D. Nechala, tréner: P. Ivanka.

PANTHERS TENČÍN – HARVARD PARTIZÁNSKE B 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)
Už v 6. min z nariadeného trestného strieľania otvoril skóre zápasu Skukálek. Tren-
čania odpovedali o dve minúty neskôr. Vedenie na stranu domácich vrátil v 17. min 
Makva po peknej rýchlej akcii a spolupráci s Krištínom. Desať sekúnd pred kon-
com prvej tretiny po chybe domácej obrany panteri opäť vyrovnali. V druhej treti-
ne Harvard mierne poľavil, súper zvýšil aktivitu a v tejto fáze zápasu dominoval. V 
26. min síce Chochol peknou strelou zo štandardnej situácie poslal Harvard do ve-
denia 3:2, ale hostia dvomi gólmi skóre otočili. A to ešte domácich viackrát podržal 
výborne chytajúci Gulík. V poslednej tretine Partizánčania zlepšili pohyb a hneď v 
42. min Kučera po spolupráci so Skukálkom vyrovnal na 4:4. V 49. min išli Trenčania 
opäť do vedenia, ale už po štrnástich sekundách sa druhýkrát v zápase trafil Kuče-
ra a bolo opäť vyrovnané. Na začiatku 56. min Kučera pekným blafákom premenil 
trestné strieľanie a zavŕšením hetriku strhol víťazstvo na stranu Harvardu.
� Góly FBK Harvard: 6. Skukálek (ts), 17. Makva (Krištín), 26. Chochol (Hlat-
ký) 42. Kučera (Skukálek), 49. a 56. (ts) Kučera. � FBK Harvard: J. Gulík (M. 
Struhačka) – A. Béreš, L. Urban, P. Švec, R. Cvopa, V. Cibula, M. Maďara, J. An-
tala, J. Hlatký, A. Chochol, T. Kučera, I. Skukálek, D. Zvalo, M. Krištín, R. Makva, 
D. Nechala, tréner: P. Ivanka.    (mp, pi)

Š P O R T

Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou utrpeli v I. 
lige štvrtú prehru na domácich dráhach. V 16. 
kole im ju v pomere 7:1 na body uštedrila Druž-
ba Piešťany. Líder súťaže zvalil od Bánovčanov o 
134 kolov viac 3217:3083. O jediný bod Bánoviec 
sa postaral Anton Šujan. 

� 16. KOLO: BKK Bánovce n/B. – Družba Pieš-
ťany 1:7 (3083:3217), ako hrali: J. Lipták 506/0 
– Uváčik 537/1, A. Šujan 546/1 – Meliš 495/0, L. 
Kupka 510/0 – Majerčík 547/1, J. Bročko 508/0 
– Mička 557/1, M. Súkeník 503/0 – Dzuro 522/1, 
J. Podolák 510/0 – Gocký 559/1. Šaľa –  Hloho-
vec 1:7 (3115:3310). Stará Turá – Pezinok 
5:3 (3217:3129). Galanta – Cabaj-Čápor 2:6 
(3160:3228). Pobedim – ZKK Nové Mesto n/
V. 6:2 (3333:3208). Modranka B – Preseľany 
6:2 (3143:3078). Zlaté Klasy – Piešťany B 6:2 
(3386:3287).  

TABUĽKA

1. Družba Piešťany 16 13 0 3 84,5:43,5 26

2. KK Zlaté Klasy 16 11 3 2 80,0:48,0 25

3. Zentiva Hlohovec 16 11 1 4 85,5:42,5 23

4. MKK Galanta 16 10 2 4 78,0:50,0 22

5. KK Cabaj-Čápor 16 10 0 6 77,0:51,0 20

6. Slovan Šaľa 16 9 0 7 68,0:60,0 18

7. KK Preseľany 16 7 1 8 59,5:68,5 15

8. BKK Bánovce n/B 16 7 0 9 54,0:74,0 14

9. KK Pobedim 15 5 2 8 58,5:61,5 12

10. ŠK Modranka B 16 5 1 10 51,0:77,0 11

11. MKK Stará Turá 16 4 3 9 49,5:78,5 11

12. Victoria Pezinok 15 4 2 9 52,5:67,5 10

13. ZKK Nové Mesto n/V. 16 4 1 11 49,0:79,0 9

14. Družba Piešťany B 16 3 0 13 41,0:87,0 6

mp

I. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

Uplynulú nedeľu boli v Mestskej športovej hale v Bá-

novciach nad Bebravou na programe štvrťfinálové 

stretnutia jubilejného 10. ročníka Bánovskej halo-

vej ligy v malom futbale. A taktiež sa hrali stretnutia o 

umiestnenie na 9. až 12. mieste, ktoré určili nasledovné 

konečné poradie: 9. COLO COLO BN/B., 10. Chudá Leho-

ta, 11. FC BAYERN Krásna Ves a 12. Tatran Uhrovec.

� ŠTVRŤFINÁLE: ŠKP BN/B. – AMATÉRI BN/B. 5:2 (1:1), 

T. Mihalička 2, M. Gális, Maroš Šagát, A. Madaj – R. Gab-

riška, R. Žaťko. FC LIVERPOOL Veľké Držkovce – HEL-

LA BN/B. 8:2 (2:2), L. Jandák 3, R. Mrocek 2, D. Dudák, 

M. Mášik, J. Božik – J. Kňaze, P. Botka. EL FUŇO BN/B. – 

JASKLO BN/B. 5:5 (3:2), M. Mikloš 3, M. Ašverus 2 – Peter 

Benca 2, E. Škarba, A. Masarovič, J. Malina. BN TAXI BN/B. 

– SMERÁCI BN/B. 3:0 (0:0), M. Borcha, L. Vavro, T. Herda.       

� SKUPINA O 9.-12. MIESTO: COLO COLO BN/B. – Tat-

ran Uhrovec 5:0 kont.. FC BAYERN Krásna Ves – Chu-

dá Lehota 9:11 (6:6), I. Kern 4, P. Fekete 2, J. Adamus, 

M. Kováčik, I. Mikuš – D. Balažovič 4, L. Geleta 4, O Mera-

šický, M. Pál, M. Švajc.

� PROGRAM – 9.2. o 16. h: o 7. miesto HELLA BN/B. 

– SMERÁCI BN/B., o 16.50 h: o 5. miesto JASKLO BN/B. – 

AMATÉRI BN/B., o 17.40 h: semifinále ŠKP BN/B. – BN TAXI 

BN/B., o 18.30 h: semifinále FC LIVERPOOL Veľké Držkovce 

– EL FUŇO BN/B., o 19.20 h: o 3. miesto, o 20.10 h: finále. 

  (mp, jf)

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
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Samuel Ivanka

Skvelý Ivanka 
Január ponúkol z bedmintonového kalendára hneď niekoľko významných celosloven-
ských ,,áčkových“ turnajov zo seriálu GRAND PRIX. V kategórii žiactva a dorastu mal na 
nich svoje zastúpenie aj Bedmintonový klub Gymnázium Partizánske. A bedmintonové 
nádeje z Partizánskeho sa postarali o skvelé výsledky. Tie naznačujú medailové šance 
gymnazistov pred blížiacim sa slovenským šampionátom. 

� Na turnaji kategórie U11 v Hrachove získal Erich Pauček v dvojhre bronz, v štvorhre so 
Samuelom Lackovičom skončili na 5.-8. mieste a v mix-štvorhre so Zinou Hlavačkovou 
obsadili tretie miesto. Medailovou priečkou – bronzovou – skončilo vystúpenie Ziny Hla-
vačkovej v dvojhre, navyše v štvorhre s Košičankou Tomčovou obsadili druhé miesto. Ďal-
šie umiestnenie – dvojhra: 9.-16. Matej Hradiský, Erik Pauček, štvorhra: 5.-8. Samuel Lac-
kovič-Erik Pauček, 9.-16 Matej Hradiský-Miščík (Prešov), mix-štvorhra: 9.-16. Matej Hradis-
ký-Stieranková (Hrachovo), Erik Pauček-Karolína Čejková (Gymnázium Partizánske). 

� Na turnaji kategórie U15 si výborne viedol jediný zástupca BK Gymnázia Partizán-
ske Samuel Ivanka. V dvojhre nenašiel premožiteľa, v debli spolu s Vladanom Pevným z 
Hnúšte skončili druhí a v mix-štvorhre s Košičankou Lenkou Drotárovou si dokráčali po 
prvenstvo. S bilanciou dvoch zlatých a jednou striebornou medailou sa tak stal najúspeš-
nejším hráčom celého turnaja.

� Trenčín bol miestom konania turnaja kategórie U17. Aj tu si opäť dobre viedol Samuel 
Ivanka, ktorý s v mixe s Lenkou Drotárou vybojovali bronz, v štvorhre s Pevným obsadili 
5.-8. miesto a v singli mu patrilo 9.-16. miesto. Rovnaké umiestnenie v dvojhre dosiahol 
Pavol Holák, ktorý s Piešťancom Adamom Urminským obsadili 5.-8. miesto a v zmiešanej 
štvorhre po boku Nadi Horváthovej skončili na rovnakej priečke.  (mp, mh)

Š P O R T

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 15. kole kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy sa hral vyrovnaný duel medzi družstvami PAPEJO 
a AUTOKLEMAN. Rozhodujúci tretí bod pre druhý tím súťaže získal Jozef Vlčko víťazstvom 3:0 na 
sety nad Pavlom Rajčányim.

��15. KOLO: PREDPOSLEDNÍ - CHLADMONT 
3:2 (sety - 10:6), ako hrali: Ivan Gembický-Ján 
Vlčko - L. Kováčik-P. Paliatka 3:0, Gembický - Pa-
liatka 3:0, Vlčko - Kováčik 0:3, Gembický - Ková-
čik 1:3, Vlčko - Paliatka 3:0.
PRINT SERVIS - EXPRES PRINT 2:3 (sety - 
6:11), ako hrali: M. Kováč-M. Tomiš - J. Jaššo-P. 
Kršiak 0:3, Kováč - Jaššo 0:3, Tomiš - Gajdoš 3:2, 
Staňo - Gajdoš 0:3, Tomiš - Jaššo 3:0.
B+B - TEAM GSM 5:0 (sety - 15:1), ako hrali: R. 
Blaniar-J. Blaniar - T. Duda-R. Šútora 3:0, R. Bla-
niar - Šútora 3:0, J. Blaniar - Duda 3:1, R. Blaniar 
- Duda 3:0, J. Blaniar - Šútora 3:0.
PREMA - HAJAKLA 4:1 (sety - 14:4), ako hra-
li: J. Preťo-M. Magát - Š. Jambor-P. Klapka 3:1, 
Preťo - Jambor 3:0, Magát - Klapka 3:0, Preťo 
- Klapka 2:3, Magát - Jambor 3:0.
BELMONT KLIMA - GENTA 1:4 (sety - 8:12), 
ako hrali: Ján Belianský-A. Klapka - L. Ryban-
ský-M. Kleman 2:3, Belianský - Kleman 0:3, 
Klapka - Rybanský 1:3, Belianský - Rybanský 
3:0, Klapka - Kleman 2:3.
PAPEJO - AUTOKLEMAN 3:2 (sety - 9:7), ako 
hrali: P. Vácval-Jozef Vlčko - M. Mikoláš st.-P. Raj-
čányi 0:3, Vácval - Rajčányi 3:0, Vlčko - Mikoláš 
0:3, Vácval - Mikoláš 3:1, Vlčko - Rajčányi 3:0.
� DOHRÁVKY 14. KOLA: GENTA - PAPEJO 1:4 
(sety - 7:14), ako hrali: M. Kleman-L. Rybanský 
- Jozef Vlčko-P. Vácval 2:3, Kleman - Vácval 2:3, 

Rybanský - Vlčko 1:3, Kleman - Vlčko 3:2, Ry-

banský - Vácval 0:3. 

HAJAKLA - BELMONT KLIMA 1:4 (sety - 

6:14), ako hrali: Peter Hazucha-A. Klapka - T. 

Belianský-Ján Belianský 3:2, Hazucha - J. Be-

lianský 2:3, P. Klapka - R. Belianský 0:3, Hazucha 

- T. Belianský 1:3, P. Klapka - J. Belianský 0:3.

 TABUĽKA

1. B+B                       15 15 0 64:11  45

2. PAPEJO               15 14 1 56:19  43

3. GENTA                  15 12 3 52:23  39

4. BELMONT KLIMA  15 10 5 48:27  35

5. AUTOKLEMAN  15 9 6 46:29  33

6. PREMA                  15 8 7 38:37  31

7. CHLADMONT      15 7 8 31:44  29

8. EXPRES PRINT  15 5 10 33:42  25

9. PREDPOSLEDNÍ  15 4 11 20:55  23

10. TEAM GSM        15 3 12 27:48  21

11. PRINT SERVIS  15 2 13 17:58  19

12. HAJAKLA             15 1 14 18:57  17

� PROGRAM 16. KOLA - 5.2. o 17.30 h: AU-

TOKLEMAN - BELMONT KLIMA, TEAM GSM - 

PRINT SERVIS, GENTA - PREMA, o 19. h: HA-

JAKLA - B+B, EXPRES PRINT - PREDPOSLEDNÍ, 

CHLADMONT - PAPEJO, (stretnutia sa hrajú v 

herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).  mp

Najstaršia prípravka FK Spartak Bánovce 
nad Bebravou U11 sa predstavila na halo-
vom futbalovom turnaji, ktorý sa pod záš-
titou Dukly Banská Bystrica konal v Badíne. 
V konfrontácii ôsmich mimoriadne kvalit-
ných družstiev zverenci trénera Petra Ja-

nušku nedokázali nájsť premožiteľa ani v 
jednom zo zápasov a po troch výhrach a 
dvoch remízach sa zaslúžene radovali zo 
zisku pohárovej trofeje. V semifinále Bá-
novčania prešli cez Ružomberok po tes-
nom víťazstve 1:0, ktoré zariadil Dominik 

Hollý. Ten sa gólovo podpísal aj pod finá-
lové víťazstvo Spartaka nad Nitrou rovna-
ko v pomere 1:0. V bránke sa Bánovčania 
mohli spoľahnúť na Patrika Guniša, ktorý 
pustil za svoj chrbát len dve strely, čo mu 
vynieslo titul najlepšieho brankára turna-
ja. ,,Výborné kolektívne výkony v kaž-
dom zo zápasov, pri minime chýb slávi-
li náš úspech i proti tým najkvalitnejším 
tímom. Som rád, že i napriek podmien-
kam, aké v našom klube sú, sme sa do-
kázali tohto turnaja zúčastniť. Azda si 
niekto zo zodpovedných všimne a už 
podporí prácu s futbalovými talentami 
v meste,“ nechal sa počuť tréner najstar-
šej prípravky FK Spartak Peter Januška.  

� Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/
B. v základnej skupine: Spartak Bánovce 
n/B. – ŠK SFM Senec 2:0, R. Žákech, M. 
Rypák. Spartak Bánovce n/B. – FK Duk-
la Banská Bystrica 1:1, A. Lagín. Spartak 
Bánovce n/B. – MŠK Rimavská Sobota 
1:1, L. Krištof. Semifinále: Spartak Bánov-
ce n/B. – MFK Ružomberok 1:0, D. Hollý. 
Finále: Spartak Bánovce n/B. – FA Nitra 
1:0, D. Hollý.

� Konečné poradie: 1. FK Spartak Bá-
novce n/B., 2. FA Nitra, 3. MFK Ružombe-
rok, 4. ŠK SFM Senec, 5. Dukla Banská Bys-
trica, 6. FK Pohronie Žiar n/Hr., 7. MFK Det-
va a 8. MŠK Rimavská Sobota.    ra

Nádeje Spartaka nenašli premožiteľa

Gymnazisti

majstrom regiónu
Majstrom regiónu v stolnom tenise štu-
dentov stredných škôl sa stali gymnazis-
ti z Partizánskeho, ktorí nastúpili v zosta-
ve Radovan Slašťan, Vladislav Jordanov 
a Boris Šandrik. Tí zdolali gymnazistov 
z Prievidze v pomere 6:1 a postúpili na 
majstrovstvá Trenčianskeho kraja, kto-
ré sa uskutočnia v Prievidzi. Regionálny 
šampionát, ktorý prebiehal na zelených 
stoloch v telocvični ZŠ Veľké Uherce, sa 
však zúžil len na jedno stretnutie, keďže 
majster okresu Bánovce nad Bebravou 
nepricestoval.       

� VÝSLEDOK M-R: Gymnázium Prie-
vidza – Gymnázium Partizánske 1:6, 
body: Křenek 1 – R. Slašťan 2,5, V. Jorda-
nov 2,5, B. Šandrik 1.     mp 

Súťaži kadetov a mladších žiakov vstúpili do 
nadstavbovej časti o konečné umiestnenie. V 
boji o majstra Slovenska mladší žiaci Iskry Par-
tizánske utrpeli v Nitre vysoké prehry 23:88 a 
30:94, kým nádeje BBK Bánovce nad Bebravou 
nehrali kvôli chorobe. Kadeti BBK Bánovce n/B. 
v skupine o konečné 15. až 19. miesto vo vy-
rovnanom stretnutí prehrali 61:77 v Trnave.

I. LIGA ZÁPAD – KADETI 
SKUPINA O 9.-15. MIESTO

� 1. KOLO: Slávia Trnava – BBK Bánovce n/
B. 77:61 (31:29), BBK: R. Drevený 25, D. Filo 
15, R. Mikušiak 9, K. Podlucký 5, D. Podoba 5, P. 
Kopčan 2, P. Bobuš 0, J. Karas 0, tréner: V. Jáno-
šík. Štvrtiny: 18:8, 13:21, 26:14, 20:18. TH BBK: 
29/17. MŠK BK Žiar n/Hr. – 1.BK Michalov-
ce 57:70 (27:41). MBK Liptovský Mikuláš 
– voľno.   
� 2. KOLO: MBK Liptovský Mikuláš – 1.BK 
Michalovce 55:71 (27:40). MŠK BK Žiar n/
Hr. – voľno.

TABUĽKA

15. 1.BK Michalovce 2 2 0 141:112 4

16. Slávia Trnava  1 1 0 77:61 2

17. MŠK Žiar n/Hr. 1 0 1 57:70 1

18. BBK Bánovce n/B. 1 0 1 61:77 1

19. Liptovský Mikuláš  1 0 1 55:71 1

 MO SKUPINA B – MLADŠÍ ŽIACI 
SKUPINA O 1.-6. MIESTO

� 1. KOLO: Nitra – Iskra Partizánske 88:23 
(44:8), body Iskry: M. Šadibol 6, A. Daňo 5, A. 
Komora 4, A. Krkoška 4, J. Staňo 2, D. Ducho-
vič 2. Štvrtiny: 25:4, 19:4, 19:9, 25:6. OCH: 16 – 
16. TH: 19/6 – 11/1.3. Levice – Inter Bratislava 
83:12. BSC Bratislava – Karlovka Bratislava 
– nehralo sa.
� 2. KOLO: Nitra – Iskra Partizánske 94:30 
(51:8), body Iskry: M. Šadibol 8, F. Kulifay 6, A. 
Krkoška 6, T. Koprda 4, A. Daňo 4, D. Duchovič 
2. Štvrtiny: 23:0, 28:8, 26:12, 17:10. OCH: 18 – 
13. TH: 21/10 – 22/2. Levice – Inter Bratislava 
109:12. BSC Bratislava – Karlovka Bratisla-
va – nehralo sa.

TABUĽKA

1. Levice 10  10 0 849:270 20

2. Karlovka Bratislava  8 8 0 636:295 16

3. Nitra  10 6 4 611:402 16

4. Iskra Partizánske  10 4 4 442:643 14

5. Inter Bratislava  10 0 10 274:711 10

6. BSC Bratislava  8 0 8 161:652 8

SKUPINA O 7.-10. MIESTO
� 1. KOLO: Dunajská Streda – BBK Bánov-
ce n/B. – nehralo sa kvôli chorobe hráčov BBK. 
Senec – Trenčín 60:46.
� 2. KOLO: Dunajská Streda – BBK Bánov-
ce n/B. – nehralo sa kvôli chorobe hráčov BBK. 
Senec – Trenčín 61:41.

TABUĽKA

7. Senec  6 6 0 429:195 12

8. BBK Bánovce n/B. 4 3 1 216:173 7 

9. Štadión Trenčín  6 1 5 260:337 7

10. Dunajská Streda  4 0 4 108:308 4
mp

BASKETBALOVÁ 
MLÁDEŽ

Gymnázium Partizánske má o dva okresné tituly viac. Okresný šam-
pionát v basketbale stredných škôl vyhrali ako študentky, tak i štu-
denti. Kým gymnazistkám stačilo na triumf jedno víťazstvo, gymna-
zisti museli pridať o jedno naviac. Oba víťazné tímy si zabezpečili 
účasť na majstrovstvách regiónu – študentky v Partizánskom, štu-
denti v Prievidzi.

� ŠTUDENTKY: Spojená škola Partizánske – Gymnázium Parti-
zánske 22:29 (8:16). PORADIE: 1. Gymnázium Partizánske (skóre 
29:22) 2 body, 2. Spojená škola Partizánske (22:29) 1.
Zostava víťazného družstva Gymnázia Partizánske: P. Legeňová, V. 
Ivanková, N. Horváthová, M. Svobodová, A. Klapková, P. Gregu-

šová, D. Súkeníková, L. Kubáňová, D. Krajčovičová, V. Gajdošo-
vá, S. Ondriškovičová, vedúca družstva: T. Popluhárová. 

�� ŠTUDENTI: SPŠ Partizánske – Gymnázium Partizánske 9:69. 
SOU Partizánske – SPŠ Partizánske 53:10. Gymnázium Partizán-
ske – SOU Partizánske 51:10. PORADIE: 1. Gymnázium Partizán-
ske (120:19) 4 body, 2. SOU Partizánske (63:61) 3, 3. SPŠ Partizán-
ske (19:122) 2.
Zostava víťazného družstva Gymnázia Partizánske: M. Hunka, J. Ka-
čina, S. Böhm, M. Pecho, T. Kollár, M. Baluch, T. Škoda, J. Pažický, 
vedúca družstva: T. Popluhárová. 
    mp

Dva basketbalové tituly pre gymnázium

Komisia mládeže Oblastného futbalového zvä-
zu Prievidza zorganizovala v telocvični ZŠ Horná 
Ves halový futbalový turnaj starších žiakov. Jeho 
víťazom sa stali mladí futbalisti FK Veľké Bielice, 
ktorí vo finále zdolali OŠK Chynorany prekvapi-
vo vysoko 5:0. Bronzový stupienok obsadil Slo-
van Šimonovany po víťazstve v dramatickej pre-
strelke 6:5 nad Žabokrekmi nad Nitrou v súboji o 
tretiu priečku. Piate miesto obsadil OFK Klátova 
Nová Ves, šiesty skončil OŠK Veľký Klíž,  siedmy 
Družstevník Horná Ves a ôsmy Družstevník Nad-
lice. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený 
Adam Hájovský z TJ AC Žabokreky nad Nitrou, 
za najlepšiu hráčku Kristína Hrádeľová (OFK Klá-
tova Nová Ves), cenu pre najlepšieho brankára 
získal Denis Chudý (OŠK Chynorany) a najlep-
ším strelcom sa 13 gólmi stal Andrej Suchý (FK 
Veľké Bielice).

TURNAJ VO VÝSLEDKOCH
� A-SKUPINA: Chynorany – Veľký Klíž 4:0, P. Ško-
rec 2, S. Magdolen, T. Marko. Žabokreky n/N. – 
Nadlice 7:0, A. Hájovský 2, M. Školka 2, J. Sekáč, P. 
Paľak, O. Krajčovič. Veľký Klíž – Nadlice 2:0, M. Bie-
lich, A. Hodál. Chynorany – Žabokreky n/N. 1:6, 
S. Magdolen – A. Hájovský 3, J. Mikula 2, P. Paľak. 
Žabokreky n/N. – Veľký Klíž 6:1, A. Hájovský 4, J. 
Mikula, P. Hájovský – A. Varga. Nadlice – Chynora-
ny 0:8, Ľ. Maťavková 2, M. Ondrejkovič, A. Bezák, 
T. Marko, M. Hunka, S. Magdolen. PORADIE: 1. Ža-
bokreky n/N. (skóre 19:2) 9 bodov, 2. Chynorany 
(13:6) 6, 3. Veľký Klíž (3:10) 3, 4. Nadlice (0:17) 0.

� B-SKUPINA: Veľké Bielice – Klátova N. Ves 4:1, 
A. Suchý, E. Benzír, K. Matušková, J. Olach – K. Borči-
nová. Šimonovany – Horná Ves 4:0, D. Masár 2, S. 
Fábry, R. Hrčka. Klátova N. Ves – Horná Ves 9:0, E. 

Stotka 3, K. Lacika, A. Vančo, L. Halmo, V. Alakšová, 
M. Mikuláš, K. Borčinová. Veľké Bielice – Šimono-
vany 1:3, E. Benzír – L. Szabo 2, R. Hrčka. Šimono-
vany – Klátova N. Ves 4:1, R. Hrčka 2, S. Fábry, V. 
Valaštín – V. Alakšová. Horná Ves – Veľké Bielice 
0:18, A. Suchý 8, E. Benzír 4, J. Olach 3, J. Volf 2, P. 
Košík. PORADIE: 1. Šimonovany (skóre 11:2) 9 bo-
dov, 2. Veľké Bielice (23:4) 6, 3. Klátova Nová Ves 
(11:8) 3, 4. Horná Ves (0:31) 0.

� SEMIFINÁLE: Žabokreky n/N. – Veľké Bielice 
4:5 po 6 m, A. Hájovský 2, J. Mikula, P. Paľak – A. Su-

chý 2, J. Olach 2, J. Volf. Chynorany – Šimonovany 
1:0, M. Ondrejkovič. 

� O 7. MIESTO: Horná Ves – Nadlice 3:0, J. Kollár 
2, R. Gális.

� O 5. MIESTO: Veľký Klíž – Klátova N. Ves 0:1, 
K. Lacika.

� O 3. MIESTO: Šimonovany – Žabokreky n/N. 
6:5, L. Szabo 2, D. Masár 2, S. Fábry, R. Hrčka – F. Mi-
kula, P. Hájovský, A. Hájovský, J. Mikula. 

* FINÁLE: Chynorany – Veľké Bielice 0:5, A. Suchý 
2, J. Olach, P. Košík, E. Benzír.  mp

Futbalové nádeje FK Veľké Bielice víťazom

Družstvo starších žiakov FK Veľké Bielice – horný rad zľava: Andrej Suchý st. (vedúci družstva), Klaudia 
Matušková, Erik Benzír, Andrej Suchý ml., Juraj Volf, Matúš Nižňanský, Zoltán Cibulka (tréner), dolný 
rad zľava: Peter Štefankovič, Andreas Beňuška, Juraj Olach, Peter Košík a vpredu Ladislav Sedláček.

MUŽI
V. LIGA

� 17. KOLO: STK TEVOS Partizánske D – STK 
Veľké Uherce C 10:8, T. Hoffmann 3, P. Vácval 
2,5, Jozef Vlčko 2,5, M. Slašťan 1, P. Rajčányi 1 
– P. Gubka 4,5, P. Kršiak 2,5, T. Vlčko 1. ŠKST 
Bošany B – Lazany C 10:8, J. Krchník st. 3,5, J. 
Krchník ml. 3,5, K. Hýrošš 2, J. Halmo 1 – Škar-
ba 4, Kmeť 1, Gebrlín 0,5, Važan 0,5. Nitrica – 
STK Žabokreky n/N. 6:12, M. Kleman 2,5, L. 
Rybanský 1,5, T. Liška 1, M. Rendek 1 – R. Bla-
niar 4,5, J. Blaniar 4,5, Ľ. Macho 3. Kanianka – 
Diviaky n/N. 10:8, O. Kušnír 3,5, J. Perniš 3,5, 
A. Schnierer 2, D. Píš 1 – R. Vajda 4,5, P. Ševce 2, 
T. Masaryk 1,5. Bystričany C – Oslany B 9:9, ? 
– M. Hudec 4,5, B. Šandrik 2, R. Šandrik 1,5, P. 
Mello 1. Tužina – Handlová B 9:9, ? – Z. Gaf-
rik 3, M. Čenteš 2, G. Ratkovský 2, Jozef Bla-
ho 2. Oslany – STK Prievidza B 5:13, Pinďura 
3,5, V. Kasala 1, J. Lacuška 0,5 – Křenek 4, Hed-
vigy 3,5, Škopec 3, M. Morovič 2,5.

 TABUĽKA
1. STK Prievidza B 17 13 0 4 202:104 43
2. TEVOS Partizánske D 17 10 2 5 158:148 39
3. Diviaky n/N.          17 10 0 7 176:130 37
4. STK Veľké Uherce C 17 9 2 6 158:148 37
5. Tužina                17 9 1 7 175:131 36
6. ŠKST Bošany B 17 7 5 5 166:140 36
7. Oslany                   17 8 2 7 150:156 35
8. Kanianka             17 7 3 7 146:160 34
9. Handlová B           17 7 2 8 149:157 33
10. Oslany B           17 6 3 8 164:142 32
11. STK Žabokreky n/N. 17 6 3 8 158:148 32
12. Lazany C           17 7 0 10 139:167 31
13. Nitrica                17 4 1 12 108:198 26
14. Bystričany C        17 3 2 12   93:213 25

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
� 13. KOLO: STO Uhrovec – STK Malé Chlie-
vany C 7:11, P. Mišina 4,5, M. Adameová 1, J. 
Fraňo 1, J. Sliepka 0,5 – M. Sečanský 3,5, B. Ko-
lembus 3,5, L. Machala 3, E. Hudecová 1. STK 
Malé Chlievany B – STK Orol Otrhánky B 
4:14, F. Petrík 1,5, P. Kobulnický 1,5, V. Košík 1 
– V. Nguyen 4, M. Blaniar 4, J. Chudoba 3,5, N. 
Tran 2,5. STO Prusy – Slovenský orol Miez-
govce 6:12, J. Tomášik 3, R. Praženec 3 – Ras-
tislav Zradula 3,5, F. Václavík 3,5, Radovan Zra-
dula 2,5, J. Sečkár 2,5. SK Bánovce n/B. B – 
OcÚ Dežerice 8:10, I. Božik st. 3,5, J. Hergézel 
3, P. Kováč 1, Korbel 0,5 – ?. OcÚ Žitná-Radiša 
– OcÚ Krásna Ves 11:7, I. Horník 3,5, J. Šišmiš 
3, E. Čečka 3, J. Botka 1,5 – I. Filin 4,5, M. Vali-
ent 1,5, B. Ragan 1. 

TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany B 13 10 0 3 133:101 33
2. OcÚ Žitná-Radiša       13 9 1 3 142:92 32

STOLNÝ TENIS
3. SO Miezgovce                13 7 1 5 126:108 28
4. STK Orol Otrhánky B 13 5 4 4 127:107 27
5. STO Uhrovec                  13 5 3 5 111:123 26
6. STO Prusy                       13 5 2 6 112:122 25
7. SK Bánovce n/B. B      13 4 3 6 116:118 24
8. STK Malé Chlievany C 13 4 3 6 104:130 24
9. OcU Dežerice                   13 4 2 7 101:133 23
10. OcÚ Krásna Ves             13 1 3 9   98:136 18

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
� 13. KOLO: STO Prusy B – STK Orol Otrhán-
ky D 18:0, T. Kutiš 4,5, P. Igaz 4,5, M. Kutiš 4,5, V. 
Kutiš 4, J. Kutiš st. 0,4. OcÚ Krásna Ves B – STK 
Malé Chlievany D 4:14, M. Došek 1, S. Došek 1, 
J. Líška 1, T. Valach 1 – J. Koleno 4,5, R. Košík 4,5, 
P. Bauer 4,5, A. Mitala 0,5. STK Orol Otrhánky C 
– TJ Horné Ozorovce 9:9. SK Bánovce n/B. C – 
STO Podlužany 12:6, I. Božik ml. 4,5, Korbel 4, 
J. Ondruška 2, J. Lutka 1,5 – Podlucký 2,5, Hrčka 
2,5, Buchel 1. STO Biskupice – voľno.

TABUĽKA
1. STO Prusy B                12 11 0 1 183:33 34
2. STO Biskupice            11 9 0 2 153:45 29
3. STK Malé Chlievany D 12 8 1 3 121:95 29
4. TJ Horné Ozorovce    12 6 2 4 112:104 26
5. SK Bánovce n/B. C     12 6 1 5 106:110 25
6. STK Orol Otrhánky C 12 4 3 5   95:121 23
7. OcÚ Krásna Ves B     11 2 2 7   72:126 17
8. STK Orol Otrhánky D 11 1 0 10   51:147 13
9. OcÚ Podlužany          11 0 1 10   43:155 12

JUNIORI 
I. LIGA NR+TN

� 2. KOLO (turnaj v Bošanoch): ŠKST Boša-
ny – STK TEVOS Partizánske 5:5, J. Krchník 
3, J. Repka 2 – M. Truska 2,5, T. Hoffmann 1,5, 
M. Slašťan 1. STK TEVOS Partizánske – Tren-
čianska Teplá 3:7, body STK TEVOS: T. Hoff-
mann 1, T. Valášek 1, M. Slašťan 1. ŠKST Bo-
šany – Trenčianska Teplá 2:8, body ŠKST: J. 
Repka 1,5, J. Krchník 0,5. (Turnaj v Leviciach): 
Levice – Nová Baňa/Podlužany 9:1. Hon-
tianske Trsťany – Čierne Kľačany 6:4. Malá 
nad Hronom – Zlaté Moravce 1:9. Levice 
– Čierne Kľačany 9:1. Hontianske Trsťany 
– Zlaté Moravce 0:10. Malá nad Hronom 
– Nová Baňa/Podlužany 6:4. Levice – Zla-
té Moravce 5:5. Hontianske Trsťany – Nová 
Baňa/Podlužany 7:3. Malá nad Hronom – 
Čierne Kľačany 6:4.

TABUĽKA 
1. Levice 5 4 1 0 36:14 14
2. Trenč. Teplá 5 4 1 0 36:14 14
3. Zlaté Moravce 6 2 3 1 38:22 13
4. ŠKST Bošany 5 2 2 1 25:25 11
5. TEVOS Partizánske 5 2  1 2 23:27 10
6. Hontianske Trsťany 5 2 1 2 22:28 10
7. Malá nad Hronom 5 2 1 2 21:29 10
8. Čierne Kľačany 6 1 0 5 23:37 8
9. N. Baňa/Podlužany 6 0 0 6 16:44 6

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
� 15. KOLO: Senica – HK DANLOG Partizánske 
23:31 (12:11), HK DANLOG: N. Beláková – P. Gregušo-
vá 3, L. Horníková 2, M. Svobodová, V. Gajdošová 10, E. 
Bettáková 1, V. Šudíková, M. Kompasová, L. Kubáňová 
5, Ľ. Vácvalová, V. Kapsová 6, D. Krajčovičová 3, P. Le-
geňová 1, trénerka: K. Beňušková. Bytča – Michalov-
ce 23:18 (11:9). Šaľa – UDHK Nitra 30:34 (15:14). 
Bernolákova Košice – Sereď 41:26. Brezová p/Br. 
– ŠKP Bratislava 25:28 (16:16). Šurany – Trenčín – 
odložené. Dunajská Streda a Prešov – voľno.

TABUĽKA 
1. UDHK Nitra          13 13 0 0 458:314 26
2. Michalovce         13 11 0 2 415:295 22
3. Bytča                  13 10 1 2 403:305 21
4. Šaľa                   13 9 1 3 380:301 19
5. Bernolákova Košice 13 8 1 4 373:344 17
6. Trenčín               12 7 0 5 369:321 14
7. DANLOG Partizánske 13 6 0 7 350:345 12
8. Šurany                11 5 1 5 269:246 11
9. Dunajská Streda 13 5 1 7 292:349 11
10. ŠŠK Prešov        13 5 1 7 253:299 11

11. ŠKP Bratislava 13 3 0 10 278:360 6
12. Brezová p/Br.      13 3 0 10 298:361 6
13. Senica               13 1 0 12 299:431 2
14. Sereď               12 0 0 12 267:433 0

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
� 15. KOLO: Bytča – Michalovce 32:29 (18:16). Vranov 
n/T. – Prešov 22:26 (11:13). Brezová p/Br. – ŠKP Bra-
tislava 19:27 (7:9). Šaľa – UDHK Nitra 22:24 (11:16). 
Bernolákova Košice – Močenok – odložené na 24.3.. 
HK DANLOG Partizánske a Trenčín – voľno. 

TABUĽKA 
1. ŠŠK Prešov        11 10 0 1 281:183 20
2. UDHK Nitra         11 10 0 1 331:243 20
3. Šaľa                     11 8 0 3 338:273 16
4. Bytča                   11 8 0 3 333:294 16
5. Michalovce            11 7 0 4 338:254 14
6. Trenčín                11 7 0 4 292:262 14
7. ŠKP Bratislava     11 5 0 6 311:288 10
8. Vranov n/T.           11 4 0 7 301:340 8
9. DANLOG Partizánske 11 2 0 9 240:330 4
10. Brezová p/Br.      11 2 0 9 198:303 4
11. Bernolákova Košice 10 1 0 9 216:312 2
12. Močenok           10 1 0 9 218:315 2

mp

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

SPARTAK BÁNOVCE N/B. – TEMPO PARTIZÁN-
SKE 3:0 (1:0), P. Valíček 2, M. Katrena, na umelej 
tráve v Topoľčanoch.

NITRIANSKE PRAVNO – SLOVAN ŠIMONOVANY 
4:4 (2:3), góly Slovana: M. Bárta, M. Gramantik, D. 
Černo, A. Reichel, na umelej tráve v Novákoch.

ViOn ZLATÉ MORAVCE B – NŽ VEĽKÉ UHERCE 
2:3 (1:3), góly NŽ: J. Šorec 2, Š. Briatka, na ume-
lej tráve.

FK VEĽKÉ BIELICE – KALNÁ N/HR. 3:3 (1:1), góly 
FK: P. Obert, Martin Šesták, M. Minárik, v Malých 
Bieliciach.

TJ SKAČANY – KRUŠOVCE 4:1 (0:0), góly TJ: M. 
Dragula 3, M. Borcha.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL – MUŽI 
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 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A
Základná časť A-skupiny tretej najvyššej slo-
venskej basketbalovej ligy mužov mala na 
programe stretnutia predposledného 9. kola. 
Basketbalisti Iskry Partizánske sa v boji o po-
stup do finálovej šestky predstavili pod Hra-
dom Matúša Čáka, kde narazili na lídra Šta-
dión Trenčín. Ten potvrdili papierové prognó-
zy favorita a Partizánčanov vyprevadil so se-
demnásť bodovou prehrou 78:61. Iskre tento-
krát chýbali body Petra Terlandu mladšieho a 
pivota Matúša Novotného. BBK Bánovce nad 
Bebravou Bánovce privítal rezervu B.S.C. Bra-

tislava, ktorá ešte v sezóne nevyhrala. Očaká-

valo sa, že to bude tak aj v tomto zápase. Bá-

novčania však nastúpili kvôli veľkej maródke 

len ôsmi a nemohli sa kvôli zraneniam spoľa-

hnúť ani na tohto sezónnee posily Pavlendu 

a Tragora. Stretnutie začali lepšie Bratislavča-

nia, ktorí sa ujali vedenia 6:16 a ešte v posled-

nej štvrtine bol stav 61:58. Z víťazstva 80:68 

sa však nakoniec tešili Bánovčania. Zostávajú-

ci výsledok 9. kola: DOMOV Topoľčany – STU 

Bratislava 69:55 (32:17). 

TABUĽKA 

1. Štadion Trenčín  9 8 1 634:527 17

2. DOMOV Topoľčany 9 6 3 602:538 15

3. Iskra Partizánske 9 5 4 666:602 14

4. STU Bratislava   9 5 4 580:551 14

5. BBK Bánovce n/B. 9 3 6 541:575 12

6. B.S.C. Bratislava B 9 0 9 469:699 9

� Program 10. kola – 16.2.: Iskra Partizán-

ske – BBK Bánovce n/B.,  STU Bratislava – 
Štadión Trenčín, B.S.C. Bratislava B – DOMOV 
Topoľčany. 

STARŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO 

� 12. KOLO: HK Levice – Iskra Partizánske 

1:5 (0:2, 1:0, 0:3), góly: 35. Ertl – 18. Miku-

la (Uhrovčík), 20. Tupý (Ladický, Beniak), 46. 

Domin (Uhrovčík), 48. Domin (Tupý), 53. La-

dický (Machovič), ISKRA: M. Gašparovič, M. 

Beňadik – T. Cigánik, M. Machovič, B. Gašpa-

rovič, R. Demovič, A. Sapár, M. D. Domin, F. 

Tupý, T. Ladický, I. Beniak, M. Porázik, D. Mi-

kula, Patrik Uhrovčík, A. Hudeček, D. Mas-

len, tréner: P. Lichanec.  HK Trnava – ŠHK 37 

Piešťany 0:5 (0:1, 0:4, 0:0). HK 96 Senica – 

ŠHK HOBA Bratislava 4:6 (3:1, 1:2, 0:3).

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL
V spoločnej slovensko-českej interlige v hádzanej žien hádzanárky HK Slávia 
DANLOG Partizánske odohrali divoký duel v Písku. Domáci Sokol viedol v prvom 
polčase už o šesť gólov 18:12, no stretnutie  vyústilo do detektívkového záveru. 
Ešte tri sekundy pred koncom duelu siahali na oba body Partizánčanky. To však 
už letela vzduchom lopta vyslaná z ruky Kutlvašrovej, ktorá skončila v hornom 
rohu bránky Danlogu. Znamenala konečný stav 31:31 a deľbu bodov. Predpos-

ledný Písek si tak pripísal na konto piaty bod a je stále v hre o české play of. Zostávajúce výsledky 17. 
kola: Slavia Praha – Šaľa 28:21 (13:8). UDHK Nitra – ŠKP Senec 25:29 (16:12). Veselí nad Mo-
ravou – Michalovce 15:24 (8:13). Jindřichův Hradec – Poruba 24:28 (14:14). Zlín – Most 21:29 
(9:14) – predohraté. Olomouc – voľno.

� PROGRAM 18. KOLA – 9.2. o 17. h: Most – Písek, o 17. h: Michalovce – Olomouc, o 18. h: Šaľa – Jin-
dřichův Hradec, ŠKP Senec – Zlín, UDHK Nitra – Poruba, 10.2. o 15. h: HK DANLOG Partizánske – Ve-
selí nad Moravou (Mandák – Rudinský), Slavia Praha – voľno.

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Aj v 22. kole sa hokejisti Iskry Partizánske pred-
stavili na súperovom ľade, tentoraz v Leviciach. 
A tak ako predtým v Dubnici, si po víťazstve 5:4 
odviezli plný bodový zisk, ktorý ich posunul na 
druhú priečku. Iskra ešte v 50. min viedla 5:1, 
no Levičania pridali na obrátkach a v rozpätí 
siedmich minút znížili na 5:4, ale v záverečnej 
powerplay nepochodili. V závere si to však ešte 
stihli rozdať v pästiarskej vložke domáci Me-
gyesy so Zeleným. Tri body do štatistík si pri-
písal Michal Goga, ktorý úvodné dva góly Iskry 
vsietil a na piatom sa podieľal asistenciou. No a 
Jakub Polerecký tentoraz zlikvidoval 41 striel z 

hokejok domácich hráčov. Zostávajúce výsled-
ky 22. kola: MHK Dubnica n/V. – HAMIKO-
VO Hamuliakovo 6:5 pp (3:1, 0:4, 2:0 – 1:0). 
DYNAMAX Nitra – HK Brezno 5:2 (2:1, 1:0, 
2:1). MIKRON Nové Zámky – voľno.   

TABUĽKA
1. DYNAMAX Nitra 19 15 2 0 2 99:62 49
2. Iskra Partizánske 20 10 2 0 8 115:97 34
3. MHK Dubnica n/V. 20 10 2 0 8 84:79 34
4. Hamuliakovo  20 9 2 2 7 110:81 33
5. HK Levice  20 6 0 4 10 84:101 22
6. HK Brezno 20 5 0 4 11 80:102 19
7. MIKRON Nové Zámky 19 4 2 0 13 69:119 16

� PROGRAM 23. KOLA – 9.2. o 17. h: HAMIKO-

VO Hamuliakovo – HK Levice, HK Brezno – MIK-

RON Nové Zámky, o 17.30 h: Iskra Partizánske 

– DYNAMAX Nitra, MHK Dubnica n/V. – voľno. 

� PROGRAM PREDOHRÁVKY 28. KOLA – 10.2. 

o 17. h: HK Brezno – HK Levice, o 17.30 h: Iskra 

Partizánske – MHK Dubnica n/V., DYNAMAX 

Nitra – MIKRON Nové Zámky 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) – 

predohraté, HAMIKOVO Hamuliakovo – voľno.

�PROGRAM DOHRÁVKY 14. KOLA – 10.2. o 

16.30 h: MIKRON Nové Zámky –DYNAMAX 

Nitra.

Už v 2. min išiel na trestnú lavicu Bosák, no boli to 
hostia, ktorí mali dôvod na radosť. A hneď dvojná-
sobnú. V 6. min Goga z pravej strany bez prípra-
vy po Kaiklovej prihrávke upratal puk do domá-
cej bránky. Ubehlo 36 sekúnd a Goga pohotovo 
usmernil do bránky Zeleného krížnu prihrávku. V 
16. min Vrťo získal na červenej čiare puk a z brej-
ku znížil. Následne Polerecký na dlhé minúty stia-
hol za sebou roletu a puky končili len v domácej 
svätyni. V 39. min Majerčík na dvakrát dorazil puk 
za Holzerov chrbát. O ďalších 17 sekúnd sa skó-
re prepisovalo znovu, keď po peknej kombinácii 
druhej útočnej formácie Iskry poslal puk medzi 
Holzerove betóny Gális. V 48. min sa do prečísle-

nia dostali Bosák s Gogom a prvý menovaný upra-
vil už na 1:5. Vzápätí sa na trestnú lavicu porúčal 
Gráčik a osem sekúnd pred vypršaním jeho tres-
tu sa presadil Bednárik. Na začiatku 51. min mali 
domáci výhodu trestného strieľania za Cigánikove 
podrazenie Pitlaniča v úniku, no ten svojím príkle-
pom Polereckého neprekonal. O jedenásť sekúnd 
sa však trafil Prandorfy a v 57. min Bednárik gólom 
na 4:5 zdramatizoval stretnutie. Viac ako minúto-
vá hra domácich bez brankára však už neprinies-
la zmenu skóre. 
� GÓLY: 16. Vrťo, 50. Bednárik (Megyesy, Ja-
vorčík), 51. Prandorfy (Matejov, Ostertág), 57. 
Bednárik (Segíň, Prandorfy) – 6. Goga (Kaikl), 

7. Goga (Zelený, Bosák), 39. Majerčík (Gráčik), 
39. Gális (Majerčík, Gráčik), 48. Bosák (Goga). � 
VYLÚČENÍ: 3:8 na 2 min, Zelený na 10 min.. � 
PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0. STRELY NA 
BRÁNKU: 45:31 (12:9, 8:15, 25:7). � ROZHO-
DOVALI: Jonák – Synek a Vacula – 54 divákov. � 
HK: Holzer (43. Búry) – I. Káčer, Javorčík, Megy-
esy, Ivan, Roško – Prandorfy, Ostertág, J. Mate-
jov – Segíň, Bednárik, Vrťo – Pitlanič, Littva, Be-
vilaqua – Kovácsik, tréner: M. Fliega. � ISKRA: J. 
Polerecký – Š. Peniaška, B. Zelený, J. Ondruška, 
M. Krchňavý, L. Cigánik – M. Goga, I. Kaikl, P. Bo-
sák – V. Gális, A. Gráčik, T. Majerčík – J. Švenda, 
M. Nechala, tréner: M. Adamik. mp

LEVICE – ISKRA PARTIZÁNSKE 4:5 (1:2, 0:2, 3:1)

ŠTADIÓN TRENČÍN – ISKRA PARTIZÁNSKE 80:61 (41:23)
V chladnej telocvični sa až v 4. min prvý presadil domáci Vavro – 2:0 – kým na strane hostí sa prvý ako-tak zahrial Varady, ktorý v 6. min znižoval 
na 6:2. Domáci, ktorí sa presadzovali predovšetkým cez vysokého pivota Mrázika, si do konca úvodnej štvrtiny vypracovali vedenie 15:9. Vo svojej 
prevahe pokračovali aj v druhej desaťminútovke a do šatní odchádzali s osemnásťbodovým náskokom 41:23. Ten ešte zvýraznili v poslednej troj-
minútovke tretej štvrtiny a Mrviš s klaksónom ďalekonosnou trojkou zvýšil na priepastných 66:36. V poslednej štvrtine sa Partizánčania predsa len 
prebudili a začali rozdiel v skóre postupne stenčovať. V 38. min svietil na ukazovateli skóre stav 78:54. Následne prišla sedembodová šnúra hostí 
hlavne zásluhou Novotného – 78:61 – no bodku za stretnutím urobili Trenčania košom na 80:61.

� ISKRA: Matúš Novotný 6, P. Terlanda ml. 2, L. Varady 17, P. Horňan ml. 2, Martin Sasko 0, (Michal Sasko 8, M. Talár 12, Michal Trčo 13, 

P. Terlanda st. 1, E. Jakubík 0), tréner: R. Trčo. � ŠTVRTINY: 15:9, 26:14, 25:13, 14:25. � TH ISKRY: 28/17. � ROZHODOVALI: Lacko ml. a L. 
Bartoš – 40 divákov.

BBK BÁNOVCE N/B. – B.S.C. BRATISLAVA B 80:68 (36:34)
Začiatok zápasu vôbec domácim nevyšiel. Bánovčania sa snažili zaskočiť súpera osobným pressingom, ale ten im vôbec nevychádzal a BSC poľah-
ky viedlo 6:16! Následný tajmaut a zmena obrany zastavila hostí v rozlete a Bánovce do konca štvrtiny upravili na 16:24. V druhej štvrtine BBK po 
menších zmenách v zostave opäť vytiahol na súpera osobný pressing. Tentoraz ale domáci ukázali svoju dominanciu a štvrtinu jasne vyhrali 20:10. 
Takmer podobný scenár mal aj úvod druhého polčasu. Bánovčania veľkým obranným tlakom na hostí získavali množstvo lôpt a nebyť niektorých 
nepresných zakončení, mohol byť náskok ešte vyšší. Do poslednej štvrtiny Bánovce vstupovali s desaťbodovým vedením 59:49 a so snahou súpe-
ra definitívne zlomiť. Lenže až prílišná opatrnosť na strane domácich dovolila Bratislavčanom stiahnuť skóre na rozdiel troch bodov 61:58. Domáci 
však zápas nepustili a po dvoch po sebe úspešných trojkových pokusoch Gajdoša odpor súpera definitívne zlomili.

� BBK: D. Makiš 18, A. Makiš 14, I. Kolačan 14, M. Bučko 12, D. Filo 7 (J. Gajdoš 15, M. Uhrin 0, A. Lahký 0), tréner: I. Turčan. � ŠTVRTINY: 

16:24, 20:10, 23:15, 21:19. � TH BBK: 23/15. � ROZHODOVALI: Macura a Loj – 50 divákov.  (mp, rt, tp)

Zimný štadión v Partizánskom bol na prelome 
januára a februára dejiskom 2. ročníka medzi-
národného hokejového turnaja International 
Cup - O pohár primátora Partizánskeho v žiac-
kej vekovej kategórii U11. Usporiadatelia sa 
opäť blysli, keď aj tentoraz ponúkli konfrontáciu 
kvalitných celkov zo štyroch hokejovo vyspe-
lých krajín. Spomedzi sedmičky zúčastnených 
tímov vyšiel víťazne zástupca ruskej hokejovej 
školy Bulldogs Petrohrad. Až na posledný duel 
s trenčianskou Duklou, ,,kamanda“ z jedného z 
najkrajších miest na svete, označovaného tak-
tiež Benátky severu, prešla náročným turna-
jom hrajúcim sa systémom každý s každým, 
ako nôž maslom. Petrohradskí buldoci v šiestich 
dueloch nestratili ani bod, dosiahli impozantné 
skóre 44:6, a  zaslúžene tak zodvihli nad hlavu 
trofej. Druhé miesto obsadil bieloruský Šachťor 
Soligorsk a tretia skončila Dukla Trenčín, ktorej 
k bronzovým medailám dopomohlo víťazstvo 
Slezana Opava nad bieloruským Dinamom Min-
sk v poslednom 21. turnajovom stretnutí. Český 
zástupca, ktorý obhajoval prvenstvo po svojich 
minuloročných predchodcoch, sa musel uspo-
kojiť so ,,zemiakovou“ priečkou. Nádeje Minska 
skončili až piate, hoci mali reálnu šancu získať 
tretie miesto. Družstvo domáceho usporiada-
teľa HK Iskra Partizánske síce na Petrohrad a ani 
Soligorsk nestačilo, no dokázalo zdolať v pome-
re 6:3 najlepší tím Stredoslovenskej divízie HKM 

Zvolen, ktorý tým odsunulo na poslednú sied-
mu priečku. A Partizánčania odohrali viac než 
vyrovnané partie s Minskom i Opavou a taktiež 
s lídrom Západnej divízie Trenčínom. Organi-
zátori ocenili aj najlepšie individuality turnaja. 
Cenu pre najlepšieho brankára získal Danil Vera-
meichyk zo Šachťoru Soligorsk, najlepším útoč-
níkom sa stal Vasily Ponomarev z Bulldogs Pet-
rohrad a za najlepšieho obrancu bol vyhlásený 
Matúš Hlaváč z Dukly Trenčín. Vydarené podu-
jatie, organizované domácim klubom HK Iskra 
spolu s mestom Partizánske a nadšencami ľa-
dového hokeja, poctil svojou návštevou aj dru-
hý najvyššie postavený muž slovenského hoke-
ja generálny manažér SZĽH Otto Sýkora, ktorý 
prijal pozvanie prezidenta HK Iskra Júliusa Grz-
nára. Ceny najlepším odovzdávali aj primátor 
Partizánskeho Jozef Božik a taktiež aj Zdeněk 
Chára, otec kapitána slovenskej hokejovej re-
prezentácie a družstva zámorskej NHL Boston 
Bruins Zdena Cháru.

� VÝSLEDKY: Partizánske – Soligorsk 2:9 (0:4, 
0:1, 2:4), 38. Drábek, 45. Greguš (Žiak) – 7. a 
12. Ivonchyk, 8. Palchyk, 13. a 32. Novik, 27. a 
31. Mishuk, 37. Kamarovski, 39. Arlov. Zvolen 
– Petrohrad 2:8 (2:4, 0:4, 0:0). Minsk – Tren-
čín 2:2 (0:1, 0:0, 2:1). Opava – Soligorsk 1:4 
(0:3, 1:1, 0:0). Partizánske – Zvolen  6:3 (1:1, 
2:2, 3:0), 11. Chreno (Gregušová), 16. Žiak (Grež-
ďo), 19. Drábek (Herceg), 31. Drábek (Žiak), 36. a 

39. Grežďo (Drábek) – 15. Kolenič, 17. Baláž, 26. 
Raniak. Petrohrad – Minsk 7:1 (3:0, 3:0, 1:1). 
Trenčín – Opava 3:3 (2:0, 0:1, 1:2). Trenčín – 
Zvolen 5:4 (0:1, 1:0, 4:3). Minsk – Partizánske 
5:2 (1:1, 2:1, 2:0), 3. a 41. Chernikov, 30. Dery-
ba, 30. Kalach, 34. Berezovik – 14. Grežďo (Drá-
bek), 17. Drábek. Opava – Petrohrad 0:8 (0:2, 
0:4, 0:2). Soligorsk – Trenčín 4:1 (1:0, 2:0, 
1:1). Partizánske – Opava 2:6 (0:1, 2:1, 0:4), 
19. Drábek, 27. Chreno – 14. Děkan, 16., 35. a 42. 
Hon, 42. Backa, 43. Kaša. Petrohrad – Soligor-
sk 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Zvolen – Minsk 1:3 (0:1, 
0:1, 1:1). Petrohrad – Partizánske 12:0 (3:0, 
5:0, 4:0). Soligorsk – Minsk 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 
Opava – Zvolen 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Trenčín 
– Petrohrad 2:4 (2:3, 0:0, 0:1). Zvolen – Soli-
gorsk 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Partizánske – Trenčín 
2:4 (0:0, 1:2, 1:2), 27. Drábek (Chreno, Grežďo), 
43. Dobošová (Ďurák) – 22. Faltínek, 28. Korbel, 
36. Petrovický, 42. Jackulík. Minsk – Opava 1:3 
(0:0, 0:2, 1:1)

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Petrohrad  6 6 0 0 44:6 12
2. Soligorsk  6 5 0 1 22:10 10
3. Trenčín  6 2 2 2 17:19 6
4. Opava  6 2 1 3 11:19 5
5. Minsk  6 2 1 3 11:14 5
6. Iskra Partizánske  6 1 0 5 14:39 2
7. Zvolen  6 1 0 5 13:25 2

Text + foto: mp

V Partizánskom kraľovali ,,rebjata“ z Petrohradu

Družstvo HK Iskra Partizánske U11 – zľava stojaci: Tomáš Hirkala (tréner), Ivan Valach (tréner), Maroš Janček, Martin Julínek, Martin Machovič, Kvetoslav Grež-
ďo, Paula Cagáňová, Dominik Tóth, Róbert Ivaška (tréner), Dominik Žiak, Simona Gregušová, Tamara Dobošová, Adrián Jandák, Dávid Fabo, Peter Mavrák, 
Adrián Ďurák, Maroš Miškeje (vedúci družstva), zľava kľačiaci: Marek Vlčan, Štefan Geschwandtner, Samuel Greguš, Michael Drábek, Martin Herceg, Lukáš 
Chreno, Sebastián Križan, Sebastián Petriska, Lukáš Miškeje, zľava dole brankári: Dárius Vítámvás, Adrián Bakita a Peter Utekal. 

SOKOL PÍSEK – HK DANLOG PARTIZÁNSKE 31:31 (18:14)
Domáce začali proti favoritovi bez ostychu a s ľahkosťou a po troch 
minútach viedli 3:0. Až v 4. min si gólový účet otvoril aj Danlog, keď 
presne namierila Hodošková a o dve minúty Kertészová znížila na 3:2. 
Lenže v ďalších minútach to boli s chuťou hrajúce hráčky Sokola, kto-
ré častejšie vlnili sieť. V prvopolčasovej prestrelke si dokázali vypraco-
vať šesťgólové vedenie. V 28. min Kutlvašrová preukázala dostatočný 
dôraz, presnou strelou k tyči navŕšila vedenie Písku na 18:12 a z Par-
tizánčankami to nevyzeralo dobre. Dva góly Hodoškovej – v 29. min 
a tesne pred koncom prvého polčasu – znamenali skorigovanie na 
18:14. Naháňačka hostiek pokračovala aj po prestávkovom ,,umývaní 
hláv“ a v 38. min Šáteková zrovnala skóre na 18:18. Domáce vzápätí 
ušli na rozdiel dvoch gólov, no v 46. min Šáteková prvýkrát posielala 
Danlog do vedenia 22:23. Od tohto momentu domáce neustále doťa-
hovali jednogólové vedenie hostiek a stretnutie vyústilo do dramatic-
kej koncovky. V 59. min Kertészová zo sedmičky naklonila misky váh 

na stranu Danlogu – 30:31 – a dokonca v poslednej minúte mali host-
ky loptu vo svojich rukách. Desať sekúnd pred záverečným hvizdom 
však o ňu prišli a Kutlvašrová strelou do vinkľa stanovila na 31:31.
��SOKOL: Brožová – Vrabcová, Boorová, Součková 3, Keslerová, 
Borovská 7, Lidová, Vyhnalová 6/2, Michková, Stojarová, Jan-
dečková, Kutlvašrová 4, Kalčíková, Malá 5, Dvořáková 6, tréner: 
J. Slavík. ��HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žiško-
vá 1, P. Legeňová, L. Kubáňová, N. Szökeová, Z. Janšáková 3, A. 
Šáteková 6, K. Michnová 5, E. Hodošková 4, A. Kertészová 9/2, E. 
Minarčíková 3, E. Bettáková, tréner: T. Hlavatý. � POK. HODY: 3/3 
– 2/2. � VYLÚČENÉ: 4 – 4. � ROZHODOVALI: Hájek a Macho – 145 
divákov. � PRIEBEH: 3:0, 3:2, 5:2, 5:3, 6:3, 7:4, 10:5, 11:7, 11:8, 
13:8, 14:9, 15:10, 15:11, 17:11, 18:12, (18:14), 18:18, 20:18, 21:20, 
22:20, 22:23, 24:24, 24:25, 26:26, 28:28, 30:30, 30:31, 31:31.
  (mp, tn)

TABUĽKA 
1. Most                   16 15 0 1 465:363 30
2. Michalovce         16 13 1 2 528:355 27
3. Poruba                 15 12 0 3 488:390 24
4. Veselí n/M.          15 10 2 3 392:340 22
5. DANLOG Partizánske 16 10 1 5 439:417 21
6. Slavia Praha        16 10 0 6 480:425 20
7. Šaľa                    15 9 0 6 452:384 18
8. Senec                  16 7 0 9 400:435 14
9. Olomouc             15 4 1 10 359:408 9
10. Zlín                   16 3 0 13 395:477 6
11. Jindřichův Hradec 16 3 0 13 334:464 6
12. Písek                 16 2 1 13 376:496 5

13. UDHK Nitra-Sereď 16 1 0 15 391:545 2

Víťazom jubilejného 20. ročníka hádzanár-
skeho turnaja žien O pohár primátora Bá-
noviec nad Bebravou sa bez straty bodu stal 
domáci prvoligista HK Gabor Bánovce nad 
Bebravou. Druhú priečku obsadil tretí tím 
prvej českej ligy hádzanárok SHK Kunovice, 
ktorý turnaju nasadil punc medzinárodný. 
Tretie miesto obsadil účastník prvej sloven-
skej ligy Zlatná na Ostrove a štvrtá priečka 
patrí domácej juniorke, ktorá na posled-
nú chvíľu nahradila Močenok. Za najlepšiu 
hráčku turnaja bola vyhlásená výborne hra-
júca Martina Novosadová z víťazného druž-
stva, z ktorého vzišla aj najlepšia brankárka 
Lucia Čížová. A najlepšou strelkyňou sa s 26 
gólmi stala Jarmila Štěrbová z Kunovíc.

� VÝSLEDKY: Gabor Bánovce n/B. – Ga-
bor Bánovce n/B. juniorky 30:13 (16:1), 
Turková 5, Srncová 5, Mikulášová 4, Ob-

stová 4, Rešková 4, Denisa Halmová 3, Do-
minika Halmová 3, Stránska, Kolárikova – 
Országhová 7, Piešťanská, Holodová, Kris-
tína Matušincová, Katarína Matušincová, 
Šiková, Šipláková. Kunovice – Zlatná n/O. 
19:13 (12:6). Gabor Bánovce n/B. – Zlat-
ná n/O. 31:19 (14:9), góly Gabora: Novosa-
dová 11, Denisa Halmová 8, Turková 3, Do-
minika Halmová 3, Mikulášová 2, Obstová 
2, Rešková, Vaňová. Gabor Bánovce n/B. 
juniorky – Kunovice 17:23 (6:9), góly Ga-
bora: Országhová 9, Piešťanská 4, Hanková, 
Holodová, Karolína Matušincová, Sikelo-
vá. Gabor Bánovce n/B. juniorky – Zlat-
ná n/O. 12:20 (4:12), góly Gabora: Ország-
hová 7, Piešťanská 3, Karolína Matušincová 
2. Gabor Bánovce n/B. – Kunovice 21:19 
(11:7), góly Gabora: Novosadová 7, Domi-
nika Halmová 6, Stránska 4, Turková 3, De-
nisa Halmová.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Bánovce n/B.  3  3  0  0 82:51 6 
2. Kunovice  3 2 0 1 61:51 4
3. Zlatná n/O.  3  1  0  2 52:62 2
4. Bánovce n/B. J  3  0  0  3 42:73 0

ZOSTAVY TÍMOV HK GABOR
�� Bánovce n/B. ženy: L. Čížová, Z. Ada-
meová – M. Novosadová, M. Šipláková, 
M. Obstová, E. Turková, P. Koláriková, M. 
Rešková, P. Vaňová, B. Mikulášová, M. Ďu-
račková, J. Srncová, R. Stránska, Denisa 
Halmová, Dominika Halmová, tréner: R. 
Makýš.
�� Bánovce n/B. juniorky: A. Sikelová – D. 
Országhová, M. Piešťanská, V. Holodová, 
Kristína Matušincová, Karolína Matušin-
cová, N. Šiková, M. Hanková, M. Šuhajdo-
vá, za juniorky nastúpili aj M. Šipláková a 
M. Ďuračková, tréner: R. Makýš. mp

Víťazný pohár zostal v Bánovciach

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA 

� VÝSLEDKY: LETCI Ludanice – HTTB Tovarníky 
14:5 (4:0, 3:3, 7:2), góly: 1. a 35. P. Škorec, 4. M. Mo-
koš, 8., 28. a 33. M. Hecl, 12. P. Bahorec, 25., 33. a 41. 
M. Guniš, 28. A. Holík, 28. a 43. I. Rosa, 44. M. Kišac 
– 19. a 34. P. Mihok, 20. E. Tvrdík, 23. M. Neumann, 
31. J. Švajlen, brankári: M. Šiška – J. Gieci. MOHI-
CANS Topoľčany – ICE BOYS Prievidza 7:3 (2:1, 
3:1), góly: 5. a 25. P. Adamkovič, 11. D. Ďuračka, 21. 
J. Krajčík, 34. J. Hlavenka, 39. Ľ. Goga, 39. R. Gogola 
– 14. a 26. P. Sitár, 45. L. Belanec, brankári: R. Mikuš 
– Peter Doka. 

TABUĽKA
1. LETCI Ludanice  19 17 0 2 160:55 51
2. THT Topoľčany  18 14 0 4 128:71 42
3. HTTB Tovarníky  20 10 3 7 137:156 33
4. Žabokreky n/N.  18 9 2 7 87:65 29
5. MOHICANS Topoľčany  20 8 2 10 85:92 26
6. OLD BOYS Partizánske  17 6 0 11 88:92 18
7. ICE BOYS Prievidza  20 4 1 15 63:132 13 
8. IL TIGRO Bánovce n/B.  20 4 0 16 52:137 12

�� PROGRAM – 8.2. o 20.30 h: Žabokreky n/N. – 
LETCI Ludanice, 9.2. o 20. h: THT Topoľčany – OLD 
BOYS Prievidza. 

II. LIGA
��VÝSLEDKY: SCORPIONS Topoľčany – ECS Parti-

zánske 3:4 (0:2, 2:1, 1:1), góly: 19. P. Paluš, 30. A. 
Jančovič, 31. J. Zifčiak – 4. a 20. Igor Valach, 8. a 36. 
J. Fabo, brankári: J. Hudák – B. Král. Dolné Veste-

nice – RAPTORS Partizánske 8:4 (2:2, 3:0, 3:2), 
góly: 3. a 29. M. Rychňavský, 10. a 21. A. Galovič, 
20. M. Súlovský, 40. Martin Buček, 43. a 45. M. Sidor 
– 1. A. Žuchovský, 10. Ľ. Goga, 39. M. Španko, 45. M. 
Daňo, brankári: M. Oršula – R. Stráňovský. BAŤOV-

KA Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske 4:1 

– nedohraté, góly: 4. a 6. I. Košík, 8. M. Vaštík, 9. M. 
Telek – 7. Ľ. Galovič, brankári: M. Oršula – D. Košúth. 
V 9. min potom, čo bol brankár hostí vylúčený na 
10 min, sa už v stretnutí nepokračovalo.

TABUĽKA
1. Dolné Vestenice  20 11 1 8 94:77 34
2. SCORPIONS Topoľčany  19 10 2 7 100:83 32
3. BAŤOVKA Partizánske  17 9 1 7 94:96 28

4. RAPTORS Partizánske  18 7 1 10 73:92 22

5. ECS Partizánske  17 7 3 7 66:55 24

6. LOKOMOTÍV Partizánske  15 4 2 9 80:98 14

��PROGRAM – 9.2. o 14. h: LOKOMOTÍV Partizán-
ske – ECS Partizánske, 10.2. o 14. h: RAPTORS Par-
tizánske – ECS Partizánske, o 20. h: BAŤOVKA Parti-
zánske – LOKOMOTÍV Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
� 1. ŠVRŤFINÁLE: RUPAS Prievidza – Bystri-

čany 4:0 (2:0, 1:0, 1:0), góly: 7., 24. a 37. T. Pa-
sovský, 13. A. Gazda, brankári: P. Brna – P. Mi-
kula. Žabokreky n/N. B – HOKO Horná Nitra 
6:2 (1:0, 3:0, 2:2), góly: 8. Š. Žák, 16. R. Broniš, 
20. a 23. D. Horkulič, 39. J. Lutonský, 43. Š. Žák 
– 36. J. Drobec, 42. V. Belanec, brankári: A. Bulaj 
– D. Košúth. Dolné Vestenice B – WARRIORS 
Topoľčany 1:2 sn (1:1, 0:0, 1:1), góly: 3. T. Kyt-
ka – 13. J. Zifčiak, rozhodujúci nájazd premenil 
P. Paluš, brankári: R. Stráňovský – J. Hudák. Nit-
rianske Sučany – TPS Topoľčany 2:8 (2:2, 0:2, 
0:4), góly: 3. R. Kočiš, 10. P. Masarik – 1. a 11. V. 
Pálenik, 29. M. Chovanec, 30. L. Matejovič, 35., 
37. a 43. M. Chovanec, 44. B. Mihok, brankári: P. 
Brna – E. Hajnal. 

� 2. ŠVRŤFINÁLE: Bystričany – RUPAS Prievi-
dza 4:2 (2:1, 1:0, 1:1), góly: 2. F. Lukáč, 12. a 
37. P. Lukáč, 23. M. Chudý – 7. R. Pasovský, 40. 
J. Holota, brankári: P. Mikula – P. Brna, na zápa-
sy: 1:1. HOKO Horná Nitra – Žabokreky n/N. 
B. 1:4 (0:2, 1:1, 1:1), góly: 21. M. Šimurda – 3. R. 
Blaniar, 15. J. Pilát, 20. D. Horkulič, 36. J. Luton-
ský, brankári: D. Košúth – A. Balah, na zápasy: 
0:2, Žabokreky postúpili.

��PROGRAM PLAY OFF – 9.2. o 12.30 h: WAR-
RIORS Topoľčany – Dolné Vestenice B. mp

TABUĽKA 

 7. ŠHK 37 Piešťany  11 9 2 0 50:22 20 

 8. HK Trnava  12 7 1 4 65:43 15

 9. HK 96 Senica  12 6 0 6 46:42 12

10. Iskra Partizánske  11 5 1 5 31:29 11

11. ŠHK HOBA Bratislava  12 4 0 8 43:64 8

12. HK Levice  12 2 0 10 33:68 4

MLADŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO 

� 12. KOLO: HK Levice – Iskra Partizánske 3:9 

(0:2, 2:3, 1:4), góly: 26. Vrbka, 38. a 49. Kosiba – 2. 

Hvizdoš, 20. Gajdoš, 25. Bezák, 27. Hvizdoš (J. Mar-

tiška), 34. Šiška (Pánik), 44. Hvizdoš (Gajdoš), 50. 

Kozinka, 50. Smatana (Paduch), 58. Pánik (Smata-

na), ISKRA: R. Raučina, P. Chrenko – J. Šiška, P. Ku-

báň, P. Cagáňová, J. Martiška, A. Ďurák, M. Martiš-

ka, E. Švec – N. Kozinka, J. Smatana, A. Bezák, A. 

Hvizdoš, I. Sapár, M. Pánik, R. Paduch, J. Gajdoš, 

tréner: P. Lichanec. HK Trnava – ŠHK 37 Piešťa-

ny 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). HK 96 Senica – ŠHK HOBA 
Bratislava 8:3 (2:2, 2:0, 4:1).

TABUĽKA 
 7. ŠHK 37 Piešťany  11 11 0 0 70:24 22 
 8. Iskra Partizánske  11 9 1 1 84:33 19
 9. HK Trnava  12 4 1 7 61:60 9
10. HK Levice  12 3 3 6 71:85 9
11. HK 96 Senica  12 4 1 7 51:72 9
12. ŠHK HOBA Bratislava  12 1 0 11 35:99 2

PRÍPRAVNÝ – 3. ROČNÍK  
� VÝSLEDOK: Iskra Partizánske – Topoľčany 
28:5, góly Iskry: Grežďo 6, Klimant 6, Podoba 4, 
Smatana 4, Dobošová 2, Magát, Pšenko, Jaku-
bová, Kováč, Drábik, Hýrošš. ISKRA: Š. Drábik, A. 
Ďuriš, A. Grežďo, A. Fulka, J. Gahér, B. Hýrošš, Š. 
Klimant, A. Klimantová, K. Kročilová, R. Lettrich, 
E. Madziová, S. Magát, F. Martiška, J. Podoba, M. 
Poljak, B. Pšenko, T. Smatana, M. Valent, A. Vaňo, 
N. Jakubová, T. Dobošová, R. Beniak, M. Herda, T. 
Kuric, tréneri: M. Mariani a A. Vaňo.  mp

1. Petrohra
2. Soligorsk
3. Trenčín 
4. Opava 
5. Minsk 
6. Partizáns
7. Zvolen 


