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Škoda, že noviny nepre-
hrávajú hudbu. Trochu 

mám totiž problém, ako 
pripomenúť istú pesničku tým, ktorí síce 
nevedia po anglicky, ale zato nie sú hluchí 
a počúvajú rádio. Verím, že po pár tónoch 
by ju ste ju spoznali. V preklade sa tam 
spieva: „Všetci hovoria o revolúcii, evolúcii, 
masturbácii... integrácii, meditácii... Ale 
všetko, čo hovoríme my, je ´Dajme šancu 
mieru!´“ Give Peace a Chance. Možno 
predsa len poznáte slová tejto oslobodzujú-
cej piesne od Johna Lennona. Zaspievajte 
si ich! Alebo si zaspievajte aspoň refrén... 
Je to jednoduchá melódia s jednoduchým 
obsahom, ktorý má však viac zmyslu ako 
mnohé mierové konferencie sveta. Počas 
vlády neslávneho amerického prezidenta 
Nixona, ktorý viedol ešte menej slávnu 
vojnu vo Vietname, si túto chytľavú melódiu 
spievali desaťtisíce. Od svojho vzniku sa 
stala hymnou protestných hnutí. Istá novi-
nárka sa v tom čase opýtala Lennona, či si 
len trúfalo nemyslí, že táto pesnička pomôže 
zachrániť nejaké životy. Ale on aj tak naďa-
lej a pokojne vysvetľoval jednoduché fakty. 
Prostredníctvom médií odkázal prezidento-
vi: „Pán Nixon, mier je veľmi úsporný.“ Tiež 
si myslím, že mnohé účinné opatrenia sú 
veľmi úsporné. Dnes by sme si mohli zložiť 
nové slová protestnej piesne s aktuálnym 
obsahom. Zmestilo by sa tam všeličo, lebo 
všetci hovoríme o katolicizme, homolobi-
zme, demokratizme..., ale ja si spievam: 
„Dajme šancu mieru.“ Mieru medzi krajina-
mi, mieru v našich rodinách a napokon aj 
mieru v našich srdciach, či 
mysliach. Ách, ako sa 
ľahko spieva...

,,Kauza Bohunský“
Pokojné futbalové vody zimnej prestávky 
aktuálneho súťažného ročníka rozvírila 
správa o (ne)prestupe 21-ročného Ľuboša 
Bohunského. Spomínaný mladý brankár 
chce predstúpiť z materského FK Tempo 
Partizánske do konkurenčného ŠK Slovan 
Šimonovany.
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Exorcista 
a diablove pasce
O exorcizme sme diskutovali s prešovským 
kňazom Jozefom Marettom, ktorý sa zúčastnil 
svätej omše v Partizánskom
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KEĎ RINČIA 
ZBRANE

Určite by ich radšej trávili inak, ako v posteli. V 
okrese Partizánske však v šiestom kalendárnom 
týždni stúpli akútne respiračné ochorenia na 
4 614,4 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Zo 
všetkých ošetrujúcich lekárov nahlásilo 89 % 
pediatrov a 70 % ostatných lekárov 1 636 prí-
padov ochorenia. Graf výskytu chrípky v okrese 
Partizánske, zverejnený na stránke Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so 
sídlom v Bojniciach, hovorí jasnou rečou. Krivka 
prudko stúpla hlavne u detí do šesť rokov, 
školopovinných detí a rovnako aj mládeže do 
19 rokov. 

Na základe rozhodnutia, vydaného Regio-
nálnym úradom verejného zdravotníctva 
Prievidza, vzhľadom k epidemickému výskytu 
akútnych respiračných ochorení u viac ako 
30 % žiakov školy, majú chrípkové prázdniny 
vyhlásené v ZŠ na Malinovského ulici a v ZŠ 
R. Jašíka v Partizánskom, a to od piatku 6. feb-
ruára do konca tohto týždňa, do 13. februára. 
Nakoľko nasledujúci týždeň od 16. do 20. febru-
ára sú školáci Trenčianskeho kraja na jarných 
prázdninách, brány ZŠ na Malinovského a 
Obuvníckej ulici v Partizánskom sa im otvoria 
až 23. februára. 

O náraste ochorení vypovedali aj plné čakárne 
detských lekárov. V minulom týždni hlavne vo 
štvrtok. Pediatrička MUDr. Eva Gondová (na 
fotografii pri vyšetrovaní päťročnej Eriky) 
redakcii potvrdila, že akútne respiračné ocho-
renia majú vzostupnú tendenciu. Sprevádza ich 
dlhodobý kašeľ a teploty. Viacerí malí pacienti 
skončili aj na nemocničnom lôžku po kompli-
kácii ochorenia zápalom pľúc. V nemocnici v 
Partizánskom vyhlásili kvôli chrípkovej 
epidémii zákaz návštev. Prijaté opatrenie 
platí od minulého týždňa až do odvolania.
 Text a foto: bab

Chrípka zúri, školáci majú 
prázdniny

Znechutení voliči?
Mrazivé počasie v sobotu 7. februára určite nebolo tým najdôležitejším dôvodom, prečo sa obyvateľom Slovenska nechcelo prísť k 
volebným urnám. Nízku účasť predpokladali mnohí analytici, politici, ale tipovali ju aj bežní občania. Napriek tomu z úst prezidenta 
Andreja Kisku veľmi emotívne zneli slová, ktoré uviedol pre médiá v rodnom Poprade: „Cítim smútok a rozčarovanie z toho, čo toto 
referendum pre našu krajinu všetko prinieslo.“

Partizánčania  
boli „liberálnejší“
V nedeľu Štatistický úrad SR zverejnil na svojom 
internetovom portáli definitívne výsledky hlasovania. 
Podrobné informácie o tom, ako sme volili, si tak mô-
žeme pozrieť v prehľadných tabuľkách a grafoch. Aby 
sme čitateľom ušetrili čas, vyberáme fakty o hlasovaní 
v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Čo 
sa týka samotnej účasti, v oboch okresoch sa nekonal 
žiaden zázrak, a ich výsledky kopírujú tie celoštátne, 
pravdaže s menšími odchýlkami. Kým celkovo sa 
v rámci Slovenska zúčastnilo 21,41 % (viď graf) prá-
voplatných voličov, v spomínaných okresoch bolo toto 
percento ešte o čosi nižšie. V meste Bánovce nad 
Bebravou dosiahlo hranicu 18,02 % a v Parti-
zánskom len 16,68 %. Ako však vidno v tabuľke, 
Partizánčania sa v porovnaní nesúhlasných odpovedí 
prejavovali častejšie. Najväčší rozdiel sa vyskytol 
pri otázke o výučbe sexuálnej výchovy na školách, 
kde sa až 9,69 % hlasujúcich Partizánčanov vyjadri-
lo nesúhlasne. Bánovčanom teda „vadí“ zavedenie, 
resp. vyžadovanie účasti detí na hodinách sexuálnej 
výchovy viac. 

Trenčiansky kraj tretí
V celkovom hodnotení účasti sme v hlasovaní 
podľa krajov obsadili bronzovú priečku. S najvyš-
ším počtom zúčastnených voličov obstál Prešov-
ský samosprávny kraj, ktorý zaznamenal účasť 
32,31 % a druhý skončil Žilinský samosprávny kraj 
s 29,87 percentami. Najnižšia účasť zo všetkých 
ôsmich krajov Slovenska bola v Nitrianskom 
kraji. Keďže nikde nedosiahla požadova-
nú hranicu 50 %, referendum bolo pre 
nedostatočnú účasť vyhlásené za neplatné. 
Z 4 411 529 oprávnených voličov zapísa-
ných v zoznamoch na hlasovanie, odovzda-
lo hlasovacie lístky takmer milión, presne 
944 209 z nich. Odhady viacerých analytikov 
o približne 30-percentnej účasti sa teda nepotvr-
dili. V medializovaných reakciách na referendum 
zazneli rôzne ohlasy. Aliancia za rodinu, ktorá 
ho iniciovala, neplatnosť referenda nevníma ako 
svoj neúspech a plánuje naďalej diskutovať o tejto 
problematike. Časť oponentov referenda naopak 
vníma tento výsledok za výhru demokracie a zdra-
vého rozumu. dl, zdroj: ŠÚ SR

Otázka
odpoveď áno odpoveď nie

BN PE BN PE

č. 1 95,29 % 92,17 % 3,71 % 4,46 %

č. 2 93,80 % 90,67 % 4,92 % 7,15 %

č. 3 90,93 % 87,67 % 7,43 % 9,69 %

78,59 %

21,41 %

Účasť oprávnených občanov  
v referende

zúčastnilo sa nezúčastnilo sa

Výsledky hlasovania v mestách  
Bánovce nad Bebravou a Partizánske
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Poskytnutie príspevkov z rozpočtu mesta Partizánske
Mestská rada v Partizánskom na svojom zasadnutí 3. februára 2015 schválila �nančné príspevky z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2015 
nasledovným fyzickým a právnickým osobám:

1. ŠK Slovan Šimonovany  
Partizánske 7 000 €
– Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, 
elektrika, voda, nájom 
2. Futbalový klub Veľké Bielice 5 800 €
– Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, 
voda, el. energia, plyn 
3. TJ Slovan Návojovce 900 €
– Celoročná činnosť TJ: doprava, energie, 
športové potreby, poplatky SFZ, údržba 
ihriska 
4. FK Slovan Malé Bielice 900 €
– Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, 
voda, energie, nájom, športová výstroj 
5. TJ Iskra Partizánske 2 700 €
– Činnosť basketbalového oddielu: do-
prava, cestovné, súťažné vklady, licencie, 
energia, športové potreby   
– Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telo-
cvične 
6. Športový klub Harvard Partizánske 
(�orbalisti) 8 500 €
– Celoročná činnosť: športové potreby, 
ceny, cestovné, ubytovanie, štartovné, 
nájom 
7. Tennis klub Partizánske 1 100 €
– Tenisové turnaje detí, mladšieho a star-
šieho žiactva, dorastu: ceny, tenisové lopty, 
registračné poplatky STZ 
8. Karate klub Drap Partizánske 1 630 €
– Činnosť klubu: cestovné, štartovné, nájom 
telocvične, športové potreby 
9. DH POSITIVE Partizánske 620 €
– Slovenský pohár v zjazde na horských 
bicykloch 2015: Štartovné na SPDH 2015 
10. Gladiators Team Partizánske 700 €
– Činnosť zápasníckeho klubu: prenájom 
telocvične, doprava, cestovné, štartovné, 
športové potreby  
11. Klub raketových modelárov 490 €
– Raketovo-modelársky šport: modelársky 
materiál, cestovné, štartovné, dopravné, 
ubytovanie 
12. Amavet klub č. 808 – VTM 800 €
– Účasť na súťažiach – Trenčianske robotic-
ké dni, Robo Cop: nákup dvoch stavebníc 
Lego Mindstorms, dopravné, účastnícky 
poplatok 
13. PEGAS Triatlon 300 €
– Celoročná činnosť: športový materiál, 
cestovné, štartovné 
14. Školský športový klub pri Gymnáziu 
Partizánske 600 €
– Činnosť klubu: štartovné, športové 
potreby, cestovné, ceny pre deti, prenájom 
telocvične 
15. Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske 
 680 €
– Závody na VKV a KV: materiál 
16. Horolezecký klub IAMES  200 €
– Nákup horolezeckého materiálu 

17. Turistický klub Horec Partizánske
 200 €
– Prechod hrebeňom Červený vrch z poľ-
skej strany: doprava 
18. Dobrovoľný hasičský zbor Partizán-
ske  380 €
– Súťažná hra Plameň: výstroj a výzbroj 
členov DHZ, ceny, doplnenie techniky 
19. DUKAS, s. r. o. 100 €
– Bowlingový turnaj stredných škôl: ceny, 
propagačný materiál 
20. ICM Partizánske 1 300 €
– Meniť veci môžeme iba my sami: energie, 
prevádzkové náklady, spotrebný materiál, 
členský poplatok ZIPCeM, náklady na 
služby spojené s organizovaním vzdeláva-
cích aktivít 
21. Gymnázium Partizánske 1 100 €
– Medzinárodná žiacka výmena v Erlan-
gene: dopravné, vstupy na akcie počas 
výmenného pobytu 
– Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín: 
dopravné, propagačný materiál, dar 
– Celomestská súťaž v AJ: ceny
– Študentská latka: laminátová latka, špor-
tové potreby, ceny 
– Náboj – Junior matematicko–fyzikálna 
medzinárodná súťaž: ceny, propagačný 
materiál 
– Prezentačný večer Gymnázia v PE: propa-
gačný materiál, občerstvenie pre žiakov 
– Cesta za poznaním: zájazd Švajčiarsko 
22. Spojená škola Partizánske 1 100 €
– Podporme talenty (4 aktivity OA): doprava, 
materiál na súťaž 
– Škola nie je na jedno použitie: trofeje, ceny 
– Zážitková škola SOU: materiál, ceny, 
doprava, vstupy 
23. Základná škola Rudolfa Jašíka 500 €
– 48. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny pre 144 
ocenených športovcov 
24. ZŠ Radovana Kaufmana 500 €
– X. ročník obvodného kola vo vybíjanej: 
občerstvenie, dresy, ceny
– Tvorivé dielne vianočné a veľkonočné 
v spolupráci s MŠ: materiál na tvorivé 
dielne 
25. ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej 850 €
ZŠ 700 € 
– Atletické preteky Jána Chochulu: ceny, 
propagačný materiál, pitný režim 
MŠ 150 €
– Vianočná latka: latka, ceny, občerstvenie 
pre deti 
– Rozvoj činnosti športových tried, futba-
lových a hádzanárskych krúžkov v škole: 
športové potreby, ceny, cestovné, propa-
gačný materiál 
– O zime spievajme, spolu sa radujme: 
ceny, občerstvenie pre deti, nákup mixáž-
neho pultu, propagačný materiál  

26. Základná škola Malinovského 1 000 €
– Tvorivé veľkonočné dielne: materiál k 
činnosti pre cca 400 ľudí 
– Tvorivé vianočné dielne: materiál k čin-
nosti pre cca 400 ľudí 
– Tvorivé EKO dielne “Zóna Z“: materiál 
k činnosti  
– Šprintérsky trojboj 6. ročník: ceny pre 
športovcov 
– Výmenný pobyt žiakov Poitiers (part-
nerská škola vo Francúzsku): cestovné na 
výlety do okolia pre žiakov z Francúzska, 
materiál na aktivity 
– Memoriál J. Števulu - basketbalový turnaj: 
ceny pre družstvá 
– Kvali�kačný turnaj SCRABBLE: ceny 
a občerstvenie pre deti 
27. ZŠ Športovcov V. Bielice 200 €
– Dobývanie pevnosti Boyard: ceny, dip-
lomy, materiál, občerstvenie 
– Náš guľatý svet – výtvarná súťaž: ceny, 
diplomy, materiál, občerstvenie 
– Škola má talent: ceny, diplomy, materiál, 
občerstvenie 
28. OZ Rodičia a priatelia školy 50 €
– Vianočné tvorivé dielne: materiál, občer-
stvenie 
– Deň jablka: ceny, materiál 
29. MŠ na Malej okružnej 1 300 €
– Detská športová olympiáda: dopravné, 
propagačný a športový materiál, ceny, 
pitný režim, občerstvenie 
– Na lúke – okr. výtvarná súťaž: materiál, 
ceny, občerstvenie 
– Zdravie, pohyb, krása – okr. súťaž: ceny, 
materiál, pitný režim 
30. MŠ na Makarenkovej ulici 150 €
– Prehliadka zručnosti detí okresu PE „Moje 
obľúbené zviera na zemeguli“: ceny, mate-
riál, občerstvenie, propagácia 
31. MŠ na Malinovského ulici 450 €
– Čo už viem - okr. vedomostná súťaž: pro-
pagačný materiál, ceny, pitný režim 
– Modrý delfín – 16. roč.: ceny, pozvánky, 
odmeny 
– Moja najkrajšia kniha - 15. roč. v prednese 
prózy: ceny, pozvánky, odmeny 
32. Špeciálna základná škola 300 €
– Škola hrou: kreatívne a vedomostné 
hry pre deti hospitalizované na detskom 
oddelení 
– Hlinené kráľovstvo – krajská súťaž v zruč-
nosti: propagačný materiál, ceny, pitný 
režim, občerstvenie     
33. Saleziáni don Bosca Partizánske
 300 €
– Letný pobytový tábor a prímestské tábo-
ry 2015: materiál, doprava, ubytovanie 
34. Edukácia@internet 300 €
– Kvalitné vzdelávanie pre občanov 21. sto-
ročia: propagačný a spotrebný materiál, 
energie, cestovné 
35. Hvezdáreň v Partizánskom 600 €
– Výstava Svet vedeckej hračky: nájom 
vedeckých hračiek 
– Prímestský astrotábor: materiál, solárne 
okuliare 
– Rôzne astronomické súťaže pre deti: 
ceny, materiál 
36. Jánošík - senior, folklórny súbor
 2 000 €
– Nákup rekvizít, materiálu, šitie krojov a ta-
nečnej obuvi pre členov súboru, doprava 
na domáce prehliadky a medzinárodné FF, 
vedenie, inovácia a aktualizácia vlastnej 
webovej stránky 
37. Umelecké združenie ATELIÉR Parti-
zánske 800 €
– Letný tvorivý tábor – 2 turnusy: prenájom 
priestorov na realizáciu akcie, honoráre 
lektorom, materiál – hlina, glazúra, výtv. 
a kancelárske potreby 
38. DOMKA - združenie saleziánskej 
mládeže Partizánske 900 €
– Podpora fungovania krúžkov (mediálny 
a tvorivý): propagačný materiál a publi-
cita, kulisy, materiál, materiál – mediálna 
miestnosť 
39. Tanečné štúdio BAILADOR Partizán-
ske 900 €
– Tanečná výprava novej choreogra�e 
s reprezentáciou mesta Partizánske na 
majstrovstvách Slovenska 2015 
40. Folklórny súbor Jánošík 4 150 €
– Detský folklórny súbor Fialka – detské 
folklórne festivaly: ubytovanie, dopravné 
(Východná, Malatiná, Trenč. Turná), propa-
gačný materiál, publicita, odmeny dvom 
hudobným pedagógom 
– 65. výročie FS Jánošík: odmeny hu-
dobnému pedagógovi za nácvik hudby, 

ubytovanie, dopravné, propagačný 
materiál, publicita, honoráre – hudobné 
úpravy k tancom, ostatné náklady – blúz-
ky, košele 
– Folklórny festival – Sabalowe bajania, 
Poľsko: ubytovanie, dopravné, propagačný 
materiál 
41. Divadelné združenie Partizánske
 1 200 €
– Činnosť súboru Šesť Pé: príprava novej 
inscenácie, sústredenia a účasť na divadel-
ných súťažných prehliadkach: ubytovanie, 
dopravné, materiál na scénu, kostýmy
– 32. stretnutie divadelníkov na Hornej 
Nitre: ubytovanie, honoráre
42. Spoločenstvo kresťanov Radostné 
srdce Partizánske 200 €
– Adventný bene�čný koncert – 9. ročník: 
prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné, 
honoráre, propagačný materiál, ozvučenie, 
foto 
43. Spolok Dychová hudba Bieličanka
 800 €
– Bežná prevádzka DH: propagačný mate-
riál a publicita, energie, opravy hudobných 
nástrojov, nákup hudobných nástrojov, 
notový materiál, skúšobné zariadenie 
44. Miestny odbor Matice slovenskej 50 €
– Spolupráca s mládežou: ceny, plakety, 
diplomy, materiál na tvorivé dieľne 
45. Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM PE
 200 €
– Návšteva kúpeľného zariadenia: vstupné 
poplatky
– Absolvovanie masáží – rehabilitácie: 
poplatok za masážne procedúry
46. OZ Začať spolu 850 €
– Zdravý Macko Uško – rekondičné a re-
laxačné aktivity ŤZP: prenájom priestorov 
(plaváreň, telocvičňa, kone, bowling), 
ubytovanie (5 nocí x 15 účastníkov), ceny, 
plakety, diplomy 
– Branné preteky s Mackom Uškom: odme-
ny, medaily, diplomy, materiál a pomôcky 
– Veselý Macko Uško v divadle: dopravné 
a vstupné poplatky na kultúrne podujatie  
47. Prvosienka OZ na podporu duševné-
ho zdravia Partizánske  500 €
– Príspevok na úhradu prevádzkových 
nákladov: elektrika, teplo, voda 
48. Denné centrum Frézia, n. o.   350 €
– Fyzio: kúpeľné náklady (vstupné)
– fyzioterapeutické náklady
49. Slovenský zväz telesne postihnutých 
Partizánske  350 €
– Posedenie jubilantov: upomienkové 
predmety, obalový materiál,  kvety, 
poštovné 
– Divadelné predstavenie: dopravné
– Divadelné predstavenie: vstupenky
50. Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska, Klub Partizánske  450 €
– Pútnický zájazd Medžugorie: dopravné 
– Zájazd na Velehrad a sv. Hostýn: doprav-
né, stojné
– Bežecké preteky O pohár kresťanských 
seniorov: ceny, plakety, diplomy, občer-
stvenie (pitný režim)
– Zájazd Pustý hrad a Sampor – kláštor 
benediktínov: dopravné
51. Premena - občianske združenie 550 €
– Zabezpečenie a obohatenie kultúr-
no-spoločenskej a relaxačnej činnosti 
členov a aktivistov OZ Premena v r. 2015: 
doprava do divadla a na relaxačno-pozná-
vací zájazd
– Vstupné do divadla, resp. kultúrne 
podujatie
– Úhrada publikácie: 30 rokov OZ Premena 
(500 ks)
– Vstupenky do kúpeľov (rehabilitačné 
kúpanie)
52. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 350 €
– Kurz soc. rehabilitácie v Dome aktívneho 
videnia Košice: ubytovanie, honorár – in-
štruktorka, vstupné poplatky na sprievodné 
akcie 
53. Klub absolventov Baťovej školy 900 €
– Udržiavanie webovej stránky Klubu ABŠ: 
úhrada výdavkov za webhostingové služby
– Prenájom spoločenskej miestnosti SOŠ 
9/2015: prenájom na VČS
– Náučný zájazd Zlín - Otrokovice: do-
pravné
– Návšteva Divadla A. Bagara v Nitre (kult. 
podujatie): dopravné
– Publicita – spracovanie a tlač Ročenky 
a Spravodaja klubu 2015: výdavky na spra-
covanie, gra�ka a tlač Ročenky (1x ročne), 
Spravodaj (2x ročne)

54. ZO Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami Partizánske Kardioklub pri 
ZPCCH Partizánske 400 €
– Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel 
a zdravotníckeho materiálu – cholesterol 
(Týždeň zdravia)
– Dotácia na zakúpenie vstupov do kú-
peľov v Malých Bieliciach – vstupenky do 
termálnych bazénov 
– Zakúpenie testovacích pásikov, 
merac. prístroja, ihiel a zdravotníckeho 
materiálu hladina cukrov v krvi (Týždeň 
zdravia) 
– Rekondičný a rehabilitačný pobyt: 
dopravné a vstupy do bazénov, hradov, 
múzeí, ubytovanie
55. ZO Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami Partizánske 500 €
– Športové hry a spoločenské súťaže 
medzi členmi ZO: prenájom priestorov, 
bowlingových dráh, ihriska, strelnice, kul-
túrneho zariadenia a pod., dopravné, ceny, 
plakety, diplomy
– Dotácia na zakúpenie vstupov do 
termálnych bazénov, rehabilit. pobytov: 
zakúpenie vstupeniek do termálnych 
bazénov
– Dotácia na ubytovanie – Klimaticko-re-
habilitačný pobyt: ubytovanie
– Dotácia na vstupné a dopravné (divadel-
né a kultúrne predstavenie): vstupenky, 
dopravné 
– Rekondično-poznávacie zájazdy Krásy 
a história Slovenska: dopravné, ubytova-
nie, vstup do hradov, bazénov
56. Klub NEZÁBUDKA - Liga proti rakovi-
ne 850 €
– Deň narcisov 2015: propagačný materiál 
a publicita
– Týždeň zdravia 2015 - Kuchár bez čapice: 
materiál, potraviny na ochutnávku
– Pohybové a relaxačné aktivity 2015: Malé 
Bielice, Oravice, Partizánske - vstupné na 
rehabilitácie
– Kultúrne podujatia: zakúpenie vstupe-
niek
– Športové aktivity – rôzne  súťaže, bow-
ling: prenájom priestorov 
– Deň jablka 2015 – tovar (jablká a iné 
materiály)
57. Slovenský Červený kríž ÚS Topoľčany 
– pre mesto 250 €
– Podpora činnosti SČK v meste 
Partizánske - nákup zdravotníckeho 
materiálu do brašien, upomienkové 
predmety pre oceňovaných darcov krvi: 
ceny, diplomy, plakety pre bezpríspev-
kových darcov krvi, zdravotnícky materiál 
do brašien
– Nákup uniforiem a tričiek 
58. MsO Jednota dôchodcov Slovenska
 1 000 €
– Športová olympiáda dôchodcov 2015: 
propagačný materiál a publicita, ceny, 
plakety, diplomy, medaily, potlač tričiek, 
tričká a športové potreby, papierové vrecia 
a obrúsky a pod.
– Návšteva spriatelenej obce Mlynky 
v Maďarsku: dopravné
– Spevácka súťaž Modrá ruža 2015: 
dopravné, ceny, plakety, diplomy, mate-
riál – modré ruže, kvety pre súťažiacich, 
honoráre
59. DOMOV, n. o. 900 €
– Vitalita v každom veku: vstupné do 
kúpeľov
– Kultúrno-spoločenské podujatia: 
honoráre pre súbory a občerstvenie pre 
klientov
– Mikuláš 2015: nákup mikulášskych 
balíčkov a ovocia
– Vianoce 2015: nákup drobných darčekov 
pre klientov
60. Centrum sociálnych služieb, Škul-
tétyho ul. (CSS) 600 €
– Mikulášske balíčky a vianočné darčeky 
pre obyvateľov CSS:  ovocie, mikulášske 
balíčky
– Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: do-
pravné náklady
– Kultúrne leto 2015: honorár pre vystúpe-
nie dychovej hudby a súborov 

Príspevky pre tri subjekty (HK 
Slávia, HK Iskra, FK Tempo) je 
potrebné schváliť Mestským 
zastupiteľstvom v Partizán-
skom, ktoré bude rokovať 
24. februára 2015.

Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Partizánske v zmysle VZN č. 4/2008 
podalo na rok 2015 spolu 63 žiadateľov v celkovej sume 252 110 € na realizáciu 134 
projektov (aktivít), z toho:

 sociálna oblasť - 15 žiadateľov sumu 18 625 € na 47 aktivít
 kultúra - 10 žiadateľov sumu 23 090 € na 14 aktivít
 šport - 22 žiadateľov sumu 191 253 € na 24 aktivít 
 vzdelávanie -  6 žiadateľov sumu 19 142 € na 49 aktivít.  

Uznesením MsZ z 28. októbra 2014 bol na rok 2015 schválený rozpočet na 
poskytnutie dotácií a výpomoci v celkovej sume 178 400 €.  
Podľa oblastí je limit finančných dotácií, určený na rozdelenie, nasledovný :

Oblasť
Celkový 
limit v €

Limit MsR 
v €

Limit  
primátor v €

Oblasť sociálna 16 900 9 000 7 900

- aktivity PO a FO 11 600 9 000 2 600

- príspevky jednotlivci (jednoraz. dávky) 5 300 - 5 300

Oblasť kultúry 15 000 11 000 4 000

- aktivity PO a FO 15 000 11 000 4 000

Oblasť športu 135 000 120 000 15 000

- aktivity PO a FO 135 000 120 000 15 000

Oblasť vzdelávania 11 500 10 000 1 500

- aktivity PO a FO 11 500 10 000 1 500

C E L K O M 178 400 150 000 28 400

Uznesením MsZ boli okrem uvedených príspevkov schválené aj účelovo určené 
príspevky v objeme 248 420 €. Pre TSM, spol. s r. o., Partizánske 48 420 € na 
prevádzkovanie Mestskej športovej haly, zimného štadióna a Mestského futbalo-
vého štadióna K. Jokla. Pre MUA Partizánske 200 000 € na činnosť príspevkovej 
organizácie a poskytovanie verejnoprospešných služieb v knižnici. 
Z tejto rekapitulácie je zrejmé, že z celkového limitu dotácií 178 400 € je na 
aktivity PO a FO schválená suma 173 100 € (suma 5 300 € v sociálnej oblasti je 
vymedzená na poskytnutie jednorazových dávok), z ktorej príslušné komisie odpo-
rúčajú mestskej rade na schválenie do sumy 150 000 € a v právomoci primátora je 
rozhodnúť o dotáciách do sumy 24 800 €. 
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Mestská polícia v Partizánskom  
od 28. januára do 3. februára 2015

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

 Dňa 28. januára preverila 
MsP oznámenie o dlhodobo 
stojacom motorovom vozidle 
pri činžiaku č. 762 na Ulici gen. 
Svobodu. Zistila meno majiteľa 
vozidla, ktorý sa tri roky v mes-
te Partizánske nenachádzal a 
zabezpečila odstránenie vozidla 
z verejného priestranstva.

 Štátna polícia v súčinnos-
ti s mestskou políciou vyko-
nala 29. januára kontrolu 
v dome č. 206 na Nábrežnej 
ulici na základe podozre-
nia z nelegálneho odberu 
elektrickej energie.

 Počas zásobovania prevádzky 
na Ulici gen. Svobodu 29. janu-
ára zapadol vodič zo Svätého 
Petra s nákladným vozidlom 
do mäkkého terénu a poškodil 
tým životné prostredie. MsP 
preverila okolnosti na určenom 
mieste na základe podnetu 
občana. Majiteľ prevádzky terén 
upravil. 

 Počas kontroly Malých 
Bielic zistila hliadka mest-
skej polície, že pri Penzió-
ne Kalinka vyviera na par-
kovisko voda. O poruche 
informovala kompetentné 
osoby.

 MsP bola privolaná do domu 
č. 978 na Ulici gen. Svobodu, 
kde dochádzalo 30. januára 
v čase o 01.30 h k rušeniu noč-
ného pokoja. V jednom z bytov 
sa nachádzal muž, ktorý nemal 
na tejto adrese trvalý pobyt, 
a ktorému bránila žena v od-
chode. Hliadka urobila nápravu 
na mieste. O dve hodiny neskôr 
preverila MsP nezvyčajné ozná-
menie o rušení nočného pokoja 
zvukom ventilátora vo výškovej 
budove na Námestí SNP.

 Vydávanie stravy v sta-
ničnej reštaurácii zne-
príjemňoval opakovane 
83-ročný muž verbálnym 
i fyzickým napádaním osôb. 
Dňa 30. januára bol tento 
muž hliadkou mestskej 
polície dôrazne napomenu-
tý a poučený o občianskom 
spolunažívaní.

 MsP 30. januára preve-
rila oznámenie o osobe pod 
vplyvom omamných látok pri 
sútoku riek Nitra a Nitrica. Na 
mieste zistila, že ide o bezdo-
movca. So svojimi kamarátmi 
tam čakal na príchod RZP.

 Mestskí policajti odstrá-
nili odlomené konáre zo 
stromov pri dome č. 1022 
na Veľkej okružnej a pri 
pivárni na sídlisku Šípok. 
O spadnutých stromoch pri 
kine a na Februárovej ulici 
informovala MsP hasičský 
zbor a asistovala pri ich od-
straňovaní. O spadnutých 
zábranách proti holubom 
vyrozumela SBS obchodnej 
prevádzky PRIOR. 

 Dopravnú situáciu na Hor-
skej ulici riešila MsP 31. ja-
nuára v neskorých večerných 
hodinách. Motorové vozidlá 
stáli na zákazových značkách 
pred vchodmi činžiakov. MsP 
riešila priestupky vodičov 
napomenutím. Vodičovi, 
ktorý blokoval svojím vozidlom 
výjazd z garáže, uložila blokovú 
pokutu.

 Spred cukrárne na Malej 
okružnej vykázala hliadka 
mestskej polície 31. janu-
ára dvoch mužov znečisťu-
júcich verejné priestran-
stvo. Priestupky vyriešila 
napomenutím. Z herne 
vykázala 1. februára dvoch 
nemiestne sa správajúcich 
zákazníkov.

 MsP v nočných hodinách 
2. februára vykonala opakované 
kontroly mesta so zameraním 
na mladistvé osoby, ktoré 
podpaľovali nádoby na smeti. 
Hasičský zbor avizoval v tom 
čase už tri priestupky proti 
majetku podpálením nádob na 
smeti. MsP vykonala aj kontrolu 
detského ihriska na Ulici Janka 
Kráľa, kde partia mladistvých 
rušila nočný pokoj.

 Susedia svojím správa-
ním znemožňovali pokojné 
občianske spolunažívanie 
v dome č. 197 na Strojá-
renskej ulici. Priestupok 
vyriešila MsP 2. februára 
napomenutím.

 MsP odovzdala štátnej polícii 
tabuľku s evidenčným číslom 
motorového vozidla, ktorú 
na oddelenie mestskej polície 
priniesol občan z Rooseveltovej 
ulice. 

 Do bytu občana vletel 
30. januára sokol a poranil 
si krídlo. Dravca odovzdala 
MsP ornitológovi... 
 Spracovala: Mária Rapková

Kto sedí v poslaneckých kreslách?
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa už v decembri zložením sľubu o�ciálne ujali svojich funkcií. V 
krátkych rozhovoroch vám predstavujeme „nováčikov“ v radoch 25-členného poslaneckého zboru, ale vyspovedali 
sme i tých, ktorí v ňom pôsobili aj v predchádzajúcom volebnom období. Ako prvé na naše otázky odpovedali dve 
dámy, ktoré okrem poslaneckých lavíc zdieľali v minulosti spoločne aj tie školské.

Mária BIELEŠOVÁ,  
poslankyňa za mestskú časť 
Šípok, 53 rokov, je vydatá, 
má štyroch synov, pracuje 
ako novinárka

Čo podnietilo vaše rozhod-
nutie kandidovať za poslan-
ca do MsZ? 
Z mojej strany to nebolo vôbec 
jednoznačné rozhodnutie. 
Avšak tých 25 rokov aktívneho 
pôsobenia v živote sídliska, aj 
ako členka výboru mestskej 
časti, stretnutia s ľuďmi a s 
ich potrebami, zohrali dôležitú 
úlohu pri rozhodnutí posunúť 
moje snaženie o dobrý život 
v meste ďalej. Počiatočnú 
váhavosť kandidovať prelomila 
aj ponuka od predstaviteľov 
dvoch politických zoskupe-
ní. Do volieb som ale šla bez 
akýchkoľvek politických či 
iných kariérnych ambícií.

Aké sú vaše priority v samo-
správe počas nasledujúcich 
štyroch rokov? 
Za predošlé volebné obdobie 
moji už kolegovia poslanci 
urobili pre obyvateľov sídliska 
Šípok naozaj všetko, čo bolo 
v ich silách, čo im mestský 
rozpočet dovoľoval. Uvedo-
mujem si, že je limitovaný a v 
celom meste je stále čo riešiť, 
zlepšovať. Aj na sídlisku Šípok. 
Osobne sa budem snažiť pre-
sadiť myšlienku zriadenia spo-
ločenského centra na sídlisku. 
Pribúda nám generácia senio-
rov a mnohí z nich, presadení 
z komornejšieho prostredia, 
tápajú v anonymite sídlis-
ka. Taktiež matky s deťmi, 
mládež, tí všetci sa potrebujú 
niekde stretávať. Zblížiť sa, 
zmysluplne a zároveň užitočne 
tráviť čas by mohli pomôcť aj 
komunitné záhradky. Zároveň 
sa nevzdávam myšlienky vyu-
žiť voľné priestory budovy OV 

3000, hľadať ďalšie riešenia, 
ako sa popasovať s nedo-
statkom parkovacích miest, 
s následkami prívalových 
dažďov, chýbajúcou lekárňou 
a lekármi. I napriek úžasnej 
polohe sídliska, v blízkosti hôr 
a vidieka si tu viem predstaviť 
aj akýsi lesopark, oddychovú 
zónu, trebárs aj s fontánou. 
Možno som optimistka, ale 
za pokus to stojí – presvedčiť 
ľudí, skúsiť ich primäť k spo-
lupráci, k empatii k sebe na-
vzájom a k svojmu životnému 
prostrediu. Ako však vysvetliť, 
že zahádzaním si sídliska 
odpadkami, nepozdravením 
suseda či ničením spoločné-
ho ideme sami proti sebe? V 
tomto smere poslanec sám nič 
nezmôže. 
Čo sa týka mesta Partizánske, 
ktorého som súčasťou, aj tu 
vidím ešte veľa možností, 
ako zatraktívniť život v ňom. 
Trebárs v oblasti cestovného 
ruchu. Ako pritiahnuť náv-
števníkov a tým dať príležitosť 
ostatným oblastiam života. 
Máme jedno z najkrajších 
kúpalísk na Slovensku a jeho 
návštevnosť je ozaj veľká. Ak 
sa dá, prečo nevyužiť pozemky 
v jeho blízkosti a vybudovať tu 
ubytovacie a gastro zariade-
nia? Ako napríklad v Dunaj-
skej Strede, v Patinciach a 
podobne. Hostia zo vzdiale-
nejších miest tu môžu stráviť 
i viac dní, navštívia mesto, 
kultúrne podujatia, obcho-
dy, reštauračné zariadenia... 
Okrem toho, prevádzka také-
hoto zariadenia, a možno aj 
celoročného, vytvorí pracovné 
príležitosti a návštevníci mesta 
zase dajú zarobiť domácim. 
Taktiež sa chcem prihovoriť o 
obnovu vychádzkového chod-
níka k Hornému pomníku 
a doslova zviditeľnenie pomní-
ka. Aby bol opäť dominantou 
vyčnievajúcou z hôr. Aj to 
by bola jedna zo zvláštností, 
ponúk mesta, ktorú nielen 
domáci, ale i návštevníci 
môžu využiť. Nehovoriac o 
nedostatku parkovacích miest 
v centre mesta, o nových 
pracovných príležitostiach, 
zriadení informačného centra, 
nájdení spôsobu, ako zlepšiť 
spolunažívanie s rómskymi 
spoluobčanmi. Určite, nič 
nové som neobjavila, sú to 
otázky, s ktorými sa primátor 

i poslanci už roky zaoberajú. 
Nápadov je veľa, všetko to 
chce však peniaze, odborníkov 
a odhodlanie robiť. Verím, že 
práve to nechýba ani jednému 
z mojich kolegýň a kolegov 
poslancov. Úprimne, vážim si 
prácu primátora Jozefa Božika 
a každého jedného z poslan-
cov. Som presvedčená, že im 
všetkým, bez ohľadu na poli-
tickú príslušnosť, ide o dobrú 
vec. Ako nováčik sa mám čo 
od nich učiť. 

Angažovali ste sa už v minu-
losti nejakým spôsobom v 
politickom živote?  
Vysoká politika mi nikdy 
nebola blízka, zrozumiteľná 
a zvlášť v posledných rokoch. 
Snažím sa ignorovať všetky tie 
politické šarvátky, obviňova-
nia... Sklamanie z politikov zo 
mňa nikdy političku neurobí. 
I keď na druhej strane, chtiac 
nechtiac, sa nevyhnem tejto 
oblasti života. Ak je služba 
ľuďom, s ktorými v tomto 
meste žijem, hoci aj na pohľad 
nenápadná politikou, tak asi 
som v politike už dávno.

Iveta MATEJOVOVÁ,  
poslankyňa za mestskú časť 
Návojovce, 52 rokov, je vy-
datá, má tri deti, pracuje ako 
asistent súdneho exekútora 

Čo podnietilo vaše rozhod-
nutie opäť kandidovať za 
poslanca do MsZ? 
Keď sa mám priznať, tak som 
bola dlho rozhodnutá, že 
kandidovať nepôjdem, hlavne 
z rodinných dôvodov. Mám 
rodičov, ktorým sa už treba 
viacej venovať a pomáhať. Asi 
takým najväčším podnetom 
pre mňa boli mnohí obyvatelia 
Návojoviec, ktorí ma oslo-
vovali a počítali so mnou, ba 
dokonca jednej pani vyhŕkli 

aj slzy, keď som jej sľúbila, že 
budem pokračovať, a to bolo 
veľmi dojemné. Je to príjemný 
pocit, keď vás ľudia podporu-
jú. To bol môj dôvod.

Ako by ste stručne zhodno-
tili vaše doterajšie pôsobe-
nie v MsZ?  
To zhodnotenie by mali asi 
urobiť iní. Pracovala som v 
dvoch komisiách, ekonomickej 
a životného prostredia a troch 
dozorných radách - TSM, 
SMM a Nemocnici na okraji 
mesta, n.o.. Len preštudovať 
všetky príslušné materiály 
bolo niekedy náročné. Okrem 
komisií som za štyri roky ab-
solvovala množstvo verejných 
obchodných súťaží, čo bolo tiež 
náročné.

Akým prioritám sa plánujete 
venovať v tomto volebnom 
období? 
Určite prioritám našej mest-
skej časti, aj keď sa možno 
zdá, že malá mestská časť 
- malé problémy. Naopak, je 
tu veľa vecí nedoriešených, 
po minulé roky sme boli tak 
trochu odsúvaní... Zmenilo sa 
to až minulé volebné obdobie. 
To musí každý vidieť a uznať. 
Určite budem presadzovať 
opatrenia, ktoré budú viesť k 
zvýšeniu bezpečnosti obyvate-
ľov pri štátnej ceste, realizá-
ciu priechodu pre chodcov, 
vybudovanie spomaľovacích 
ostrovčekov. Opatrenia, 
ktoré by viedli k obmedzeniu 
premávky kamiónov cez obec. 
Máme v dezolátnom stave dom 
smútku - kaplnku na cintoríne, 
historickú pamiatku po našich 
predkoch. Opravy potrebuje aj 
budova kultúrneho domu, ide 
o výmenu nebezpečnej krytiny, 
vonkajšiu fasádu, aj vo vnútri 
je čo opravovať. Samozrej-
me, stále nie sú doriešené 
problémy so spodnou vodou 
v oblastiach Pod záhradkami, 
pri bytovke a teraz sa pridala 
aj Kolónia. To sú opakujúce 
sa problémy, ktoré určite vy-
vstanú aj po tejto zime. Určite 
sa budem venovať otázkam 
životného prostredia: stále 
nie sú doriešené problémy 
na brehoch rieky Belanky, 
zdevastovaná časť smerom k 
bielickému "Pustaku", monito-
rovanie vznikajúcich nelegál-
nych skládok.

MUNÍCIA V HORNEJ VSI
Pri výkopových prácach vodovodného potrubia v Hornej Vsi 
bola 5. februára nájdená neznáma munícia. Privolaný policaj-
ný pyrotechnik zistil, že ide o delostreleckú strelu nemeckej 
výroby, kalibru 75 mm, pochádzajúcu z obdobia II. svetovej 
vojny. Pri opakovanom prehľadaní miesta nálezu nebola 
nájdená žiadna ďalšia munícia. Pyrotechnik strelu zaistil, pre-
viezol do skladu munície a bude zničená. 

ÚVEROVÝ PODVOD
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Partizánskeho 
vzniesol 5. februára obvinenie z prečinu úverového podvodu 
voči 59-ročnej žene z okresu Partizánske. Obvinená uzatvorila 
v júni 2013 zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 500 eur. Pri 
podpise uviedla nepravdivé údaje o schopnosti splácať úver 
zatajením mesačných výdavkov na splátky ďalším subjektom. 
Poškodenej spoločnosti uhradila len jednu splátku, čím jej 
spôsobila škodu vo výške 613 eur. V prípade dokázania viny 
hrozí žene trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
 KR PZ v Trenčíne

Hasiči v akcii
Sneh lámal rekordy aj stromy
Koniec januára pripravil hasičom a záchranárom z HaZZ v Partizán-
skom horúce chvíľky. Tak ako na väčšine územia Slovenska ich zahriali 
zásahy súvisiace so snehovou kalamitou. Trvala od piatku 30. januára od 
14.28 hodiny nepretržite do sobotného rána 31. januára. Vyslaní boli na 
jedenásť výjazdov k stromom, ktoré padali pod ťarchou snehu. Najviac boli 
kalamitou zasiahnuté oblasti Horná Ves, časť Cerová, Skýcov, Ješkova Ves, 
Veľké Uherce a výnimkou nebolo ani okresné mesto Partizánske. Sobota 
31. januára bola už pokojnejšia. Zaznamenali len dva výjazdy technickej 
pomoci, a to pred 11. hodinou dopoludnia a po 19. hodine večer do Veľkých 
Uheriec a Radobice, znovu k odstraňovaniu spadnutých stromov. 
V rekapitulácii zásahov za ostatné dni je aj pomoc hasičov a záchraná-
rov po dopravnej nehode, ku ktorej došlo 28. januára pred 10. hodinou 
dopoludnia na Šimonovianskej ulici v Partizánskom. Pri zrážke dvoch 
osobných vozidiel sa zranila jedna osoba.
Prvý deň nového mesiaca dostal prívlastok „horľavý“. V nedeľu po 
22. hodine sa totiž v Partizánskom rozhoreli až tri kontajnery. Veľko-
kapacitný na Obuvníckej ulici a plastové kontajnery na papier na Ulici 
gen. Svobodu a na Nádražnej ulici. Pri tomto požiari boli poškodené 
aj plastové časti na neďaleko zaparkovanom osobnom vozidle. Žeby v 
meste vyčíňal pyroman?    Zdroj: HaZZ v Partizánskom 
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Exorcista a diablove pasce
Možno si spomínate na posledný januárový piatok, keď sa vonku ženili všetci čerti. Pani Zima predviedla, ako vyzerá 
takzvaná biela tma. Slovensko zasiahlo husté sneženie a na cestách vznikali viaceré kolízne situácie. V tomto čase 
– nečase, sa vybral na vopred dohodnuté stretnutie prešovský kňaz a exorcista v jednom, Jozef Maretta (na foto). 
Mieril rovno do Partizánskeho, lebo prijal pozvanie dekana farnosti mesta Mons. Vladimíra Farkaša zúčastniť sa svä-
tej omše a diskusie na tému Diablove pasce. 

Záujem prejavili najmä rodičia 
detí, ktorí cítili potrebu hovoriť 
o týchto veciach s predstavi-
teľmi cirkvi. Ale keďže si treba 
cvičiť cnosti, takmer hodinové 
oneskorenie preverilo ich tr-
pezlivosť. Do Kostola Božského 
Srdca Ježišovho sa za ten čas 
postupne zbiehali mladí, starší, 
veriaci aj neveriaci. Boli zve-
daví - na exorcistu. Napokon, 
nie každý kňaz môže vykonávať 
obrady spojené s „vyháňaním 
diabla“. Ako sme sa dozvedeli, 
počet exorcistov na Slovensku 
sa rovná počtu biskupov a nimi 
poverených kňazov. Tí sú na 
túto úlohu delegovaní, a to na 
základe určitých osobnostných 
kvalít. Nejaká špeciálna škola 
exorcizmu teda neexistuje. Po 
veľkom očakávaní prišlo veľké 
prekvapenie. S bázňou príznač-
nou pre zasvätených ľudí, ale 
tiež s úsmevom na perách a tro-
chu strapatými vlasmi vstúpil 
do chrámu v sprievode dekana 
a miništrantov grécko-kato-
lícky páter Maretta. Omša sa 
mohla začať. Napriek onesko-
reniu si väčšina nenechala ujsť 
záverečnú diskusiu, v ktorej 
zaznelo množstvo podnetov. 
Na niekoľko otázok navyše 
redakcii ochotne zodpovedal 
páter pri šálke horúceho čaju, 
v priestoroch farnosti po ôsmej 
hodine večer.     

Keďže dnes bola všade 
kalamitná situácia, 

možno táto otázka bude 
znieť čudne. Ale predsa, akú 
ste mali cestu?
Cesta mi pripomenula partizá-
nov, pretože partizáni sa tiež 
brodili po horách, v snehu a so 
zbraňou v ruke. A ja takisto, ale 
mal som tú najväčšiu zbraň so 
sebou - Božiu lásku. Bol som 
trochu zľaknutý, že nestihnem 
svätú omšu, ale zároveň som 
bol pripravený ísť do víťazných 
bojov proti zlu. (úsmev)

Podľa toho, ako sa 
vyvíjala omša, ale najmä 

následná diskusia, bolo 
niečo, čo vás prekvapilo? 
Otázky, ktoré ste dostali, 
patria medzi typické, 
s akými sa stretávate?
Či ma prekvapili niektoré 
otázky? Prekvapilo ma, že ľudia 
majú túžbu sa pýtať. A to je 
úžasné, lebo Božie slovo vraví: 
´Môj ľud hynie, lebo nemá 
poznanie´. A tak ma prekva-
pila, príjemne prekvapila 
túžba počuť nielen katechézu, 
ale dozvedieť sa niečo, čo dá 
poznanie. 

Poviem otvorene. Keby 
sem prišiel iný kňaz z 

Prešova, povolaním „len“ 
kňaz, asi by sme tento 
rozhovor nerobili. Ale vy ste 
aj exorcista. A to už je 
o inom. Zlo ľudí, nechcem 

povedať, že priťahuje, ale 
napriek tomu, je to špeci»c-
ká téma. Myslíte si, že ľudí 
zlo láka? 
Zlo ľudí neláka. Teším sa, že 
ľudia chcú poznať protivníka 
a vystríhať sa pred ním. Cirkev 
má dominantnú úlohu rozprá-
vať o víťazstve Ježiša Krista. 
A tak možno trochu absentuje 
predstavenie protivníka, čo je 
z jednej strany normálne, lebo 
cirkev nebude robiť reklamu 
padlému anjelovi. Ale je tu aj 
túžba po informovanosti.  

Pýtali sa vás na urieknu-
tia, prekliatia... Najčas-

tejšie chceli vedieť, ako 
sa brániť pred 
zlými silami. 
Vaša rada 
všetkým 
čitateľom, 
ktorí 
niečo 
podobné 
pociťujú, 
je...?
Žite 
v milosti 
posväcujú-
cej.    

Ale to je asi 
ťažké pre 

niekoho, kto neverí v 
kresťanského Boha...? Vás 
sa niekto v diskusii spýtal, 
čo robiť, ak veriaci v Ježiša 
Krista zároveň popierajú 
existenciu diabla. Ja mám 
ale opačný pocit. Zdá sa mi, 
že viacerí síce nie sú 
praktizujúci katolíci, ale 
zato veria na zlé sily, 
a práve preto nosia 
amulety, červené náramky 
a podobne.
Hmm. Nech ich nepremáha 
strach, lebo strach im nepomô-
že. A všetkým odkazujem, či už 
sú blízko Pána Ježiša alebo nie, 
každého z vás ľúbi. A kvôli nám 
všetkým zomrel na kríži. To je 
len naša slobodná vôľa a voľba, 
ak sme trošku ďalej od neho. 
Ale on nám je blízko. A ja vám 
žehnám, aj cez tieto riadky jeho 
blízkosť a zažitie jeho lásky.

Kedysi ste povedali, že 
exorcista je darca 

radosti. Ale keď sa povie 
exorcizmus, bežnému 

človeku sa s ním nespája 
radosť alebo pokoj...
Nie som darcom, som 
sprostredkovateľom. Exorcista 
je príhovorca a exorcizmus 
je rituál, v ktorom víťazí Pán 
Ježiš. On je ten, ktorý vracia 
radosť a pokoj. Prečo mnoho-
krát panuje iný názor? Lebo 
médiá sú mienkotvorné a v mé-
diách sa pojmom exorcista 
predstavuje niečo strašidelné 
a nebezpečné. Ale keď Pán Je-
žiš vyháňal zlých duchov, nikdy 
nebol strašidelný. Bol ten, 
ktorý oslobodil, vrátil radosť, 
upokojil...

A čo veda? 
Napríklad 

taká psychiat-
ria. Ako sa 

pozerá na 
exorciz-
mus? 
Veľmi 
často 
spolu-
pracu-

jem so 
psycho-

lógmi 
a psychiat-

rami, pretože 
niektoré skutoč-

nosti nie sú démo-
nické, ale somatické (fyzické, 
pozn. red.). A naopak, niekedy 
psychiatri alebo psychológovia 
nehospitalizujú, nepredpisujú 
lieky, ale posielajú pacientov za 
mnou. Teda, ak sú veriaci, lebo, 
žiaľ, nie všetci lekári sú veriaci.  

Ak už hovoríme o diablo-
vých pascách, akými 

formami najčastejšie útočí?
Prostredníctvom mysle. Cez 
žiadostivosť. Cez to, že ´Otče 
náš´ je Otče - NÁŠ, a diabol po-
núka – MÔJ. Teda cez indivi-
dualizmus. Má rôzne aktuálne 
ponuky pascí.

Zaujímalo by ma, či 
Hitler, Stalin a im 

podobní „démoni“ boli 
podľa vás posadnutí 
diablom? Myslíte si, že by 
sme mali niektorých 
politikov poslať k exorcis-
tom, aby bol na svete mier? 
Nič proti vám! 
Nie. Neboli posadnutí, ale ich 
konanie určite nebolo milé 

Pánu Bohu. (pauza) O niekto-
rých z nich ale existujú zázna-
my, že boli otvorení okultizmu 
a mágii, teda veciam, ktoré 
majú súvis s diablom. 

Ako sa vlastne ľudia, 
ktorých charakterizujete 

ako posadnutých, čo je piaty 
najvyšší stupeň pôsobenia 
diabla, k tomu dostali?
Cez vstupnú bránu, teda buď 
cez ťažký hriech, alebo cez to, čo 
som spomínal - okultizmus, špi-
ritizmus, mágia, ale tiež falošná 
duchovnosť, extrémizmus, sata-
nizmus, slobodomurárstvo... 

No ale hovorí sa, že aj 
svätci mali skúsenosť 

s diablom...
S dovolením Božím niekto za-
žije posadnutosť, aby pochopil. 
Páter Pio, sestra Gertrúda mali 
démonické skúsenosti, aby vní-
mali ušľachtilosť životnej cesty 
v rámci preskúšania, zocelenia 
vysoko svätého života. Takže 
väčšina čitateľov sa nemusí báť.

Ak mi dovolíte, tak ešte 
posledná otázka. Asi ju 

dostávate často. Vy zažívate 
strach? Ľuďom sa s rituálom 
exorcizmu spája niečo, čoho 
sa boja. Bojíte sa?
Diabol sa bojí mňa. Som 
naplnením Božieho slova, ktoré 
vraví: ´Vzoprite sa a diabol 
utečie´. A nebojí sa mňa ako 
muža, ale toho, že som Božie 
bábätko, že som Boží synáčik 
a aj všetkých, čo sú pokrstení, 
sa diabol bojí. 

A čo znamená to 
vzopretie? 

To, že nebudem vchádzať do 
diablových pascí, keď sa ho 
v mene Ježiša Krista zriekam, 
keď sa modlím a pod.

Niekedy má človek ale 
problém rozoznať dobro 

a zlo.
A vraj posledná otázka... To ste 
presne vy, novinári. (smiech) 
Ale pokojne sa pýtajte.

No, ako je to s tým 
rozpoznávaním dobra 

a zla?
Ja teraz rozprávam o zle s veľ-
kým Z a to je padlý anjel. Pozná-
me však aj takzvané zlo ako ab-
senciu dobra. To je zlo s malým 
´z´, a v tomto prípade nejde o 
osobu. To, čomu sa venujem, je 
zbav nás Zlého, nie ako absencie 
dobra, ale toho, ktorého nosite-
ľom je padlý anjel. 

Aha, tak oboje nech nás 
radšej obchádza. Veľmi 

pekne ďakujem za rozhovor 
a prajem šťastný návrat 
domov.
Aj ja ďakujem.

 Zhovárala sa Dana Legeňová.

S dovolením Božím 
niekto zažije posadnu-

tosť, aby pochopil. Páter 
Pio, sestra Gertrúda mali 

démonické skúsenosti, aby 
vnímali ušľachtilosť životnej 
cesty v rámci preskúšania, 

zocelenia vysoko sväté-
ho života.

Don Bosco  
– s mladými pre mladých
Predstaviť si don Bosca bez mladých je takmer 
nemožné. Hlavný predstavený saleziánov vyhlásil 
pre saleziánsku rodinu na tento rok heslo: „Ako don 
Bosco, s mladými a pre mladých.“ Svoje o tom vie 
aj saleziánska mládež z Pastoračného centra na 
Šípku, ktorá si jeho život a poslanie pripomenula prvý 
februárový deň v kultúrnom programe s názvom Don 
Bosco show.

Sála v Dome kultúry v Par-
tizánskom sa nezaplnila len 
mladými ľuďmi, ale záujem 
a zvedavosť prejavili rôzne 
vekové skupiny. Programu 
nechýbali nadhľad a vtipné 
podanie. Vyskladaný bol zo 
scénok, ktoré vystihovali 
činnosti, ktorým sa mládež 
v pastorku venuje. A tie sú 
naozaj rôznorodé, od spevo-
kolu až po športové aktivity. 
Hlavnou myšlienkou nesú-
cou sa celým vystúpením 
však bolo uctiť si zakladateľa 

rehole saleziánov, kňaza a 
vychovávateľa mládeže sv. 
don Bosca, ktorý má sviatok 
31. januára. V tomto roku si 
pripomíname dvesto rokov 
od jeho narodenia, preto 
príležitosť na oslavu bola 
dvojnásobná. „Býva v takej 
našej tradícii, že je to sviatok 
nás saleziánov a tých, ktorí 
nám pomáhajú v práci s 
mládežou v prostredí, kde 
sa nachádzame. Každý rok 
niečo také podnikáme vo 

väčšej alebo menšej miere,“ 
prezradil o show kňaz a 
salezián Róbert Flamík. Don 
Bosco, vlastným menom Ján 
Bosco, sa narodil v Talian-
sku. Jeho život ovplyvnil sen 
v deviatich rokoch, v ktorom 
mu Panna Mária predpove-
dala jeho budúce povolanie 
– starostlivosť o chudobných 
chlapcov. Ako ďalej dodáva 
Róbert Flamík: „Vymyslel 
oratóriá a v nich sa venoval 
práci s mladými. Snažil sa 
im pomôcť nájsť nejaký zmy-

sel v živote, priblížiť sa Bohu, 
vytvoriť z nich spoločenstvo, 
aby skrátka bol ich život 
plnohodnotný.“ Don Bosco 
sa stal vzorom pre všetkých 
saleziánov a jeho posolstvo 
sa prostredníctvom nich šíri 
ďalej. „Je to muž jedného 
sna,“ hovorí kňaz Flámik. 
„Túžim vás vidieť šťastných 
tu i vo večnosti,“ znel jeden 
z výrokov don Bosca, ktorý 
je podľa Róberta Flamíka 
aktuálny stále.  sč

Foto: MTP

Foto: MTP
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Veľa zdravia, spokojnosti a pohody v rodine i medzi 
priateľmi želá výbor ZO SZTP v Partizánskom dvom 

svojim členkám, ktoré v týchto dňoch oslávili okrúhle 
životné jubileá. Pani Mária Havietová 80. narodeniny a 
Silvia Bartošová šesťdesiatku. Všetko najlepšie!
Meniny oslávi – Gabriela, Dezider, Dezidera, Perla, 
Ron, Ronald, Arpád, Valentín, Pravoslav, Pravosla-
va, Ida a Liana.

"Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, 
ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastný-

mi, rovne spokojnými." 
 Ľudovít Štúr (*28.10.1815 Uhrovec – ¼  12.1.1856 Modra), 
 slovenský politik, �lozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, 
 básnik, publicista, redaktor a pedagóg

Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia je rok 2015 Ro-
kom Ľudovíta Štúra, ktorý je zaradený do zoznamu výročí 

UNESCO.

Panoramatické kino Partizánske
 9. februára – pondelok o 16.30 h – SPONGEBOB VO FIL-
ME: HUBKA NA SNEHU, o 19. h – JUPITER NA VZOSTUPE
 10. februára – utorok o 16.30 h – MAMI!, o 19. h – NE-
ZLOMNÝ
 11. februára – streda o 19. h – NEZLOMNÝ
 12. až 17. februára – štvrtok až utorok o 19. h – PÄŤDESIAT 
ODTIEŇOV SIVEJ
 13. až 15. februára – piatok až nedeľa o 16.30 h – CILILING 
A ZVER-NEZVER

In¨nity CLUB
 13. februára – piatok – OLDIES BUT GOLDIES
 14. februára – sobota – INFINITY RESIDENT PARTY

Schôdza záhradkárov
Výbor záhradkárskej osady Pod salašom v Partizánskom 

srdečne pozýva na volebnú schôdzu členov aj nečlenov 
základnej organizácie. Uskutoční sa v piatok 20. februára 
o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Par-
tizánskom. Na schôdzi budú vyberané členské príspevky SZZ 
vo výške 6 € a príspevok do fondu opráv jednotne vo výške 
0,02 € za 1 m2 plochy záhradky.
 Ľudovit  Baranček, predseda ZO SZZ

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do všetkých šiestich materských škôl v Par-

tizánskom na školský rok 2015/2016 bude prebiehať v 
termíne od 23. februára do 6. marca 2015. Deti môžete 
zapísať do MŠ na Malinovského ulici, Obuvníckej, Maka-
renkovej, do MŠ na Malej okružnej, na Topoľovej ulici vo 
Veľkých Bieliciach a do MŠ na Veľkej okružnej.
Podmienky prijímania zverejní riaditeľka príslušnej MŠ.
Prednostne budú prijímané deti, ktoré majú rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky, a deti s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou.

Na zápise v cirkevnej škole 
aj so zvieratkami z Madagaskaru
Budúci prváci majú už zápisy do základných škôl v Partizánskom za sebou. V školskom roku 2015/2016 pribudne 
medzi ne aj Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, ktorá zápis pripravila 3. februára v priestoroch Pastoračného 
centra na Šípku.
Samotný zápis prebiehal 
naozaj netradičnou formou. 
Jednotlivé úlohy, podľa 
ktorých pedagogičky posudzo-
vali matematické, jazykové 
a komunikačné schopnos-
ti, predstavivosť či pamäť, 
budúcim prváčikom zadávali 
skúsené animátorky v kostý-
moch zvierat. „Pripravili sme 
si aj niečo z testov školskej 
zrelosti, máme tam pamä-
ťové centrum, matematické, 
grafomotorické, jazykové a 
sprevádzajú nám ich zvierat-
ká z Madagaskaru,“ vysvetlila 
učiteľka a zároveň špeciálna 
pedagogička Daniela Gubková. 
Prerozprávať rozprávku zebre, 
nakresliť obrázok tučniakovi, 
či zopakovať prvky základnej 
orientácie spolu s hrochom 
predstavovali „povinnú jazdu“, 
ktorú museli všetci absolvovať. 
Takýmto hravým štýlom z detí 
postupne opadol aj počiatoč-
ný stres z toho, čo ich čaká. 
Niekedy s menšími zaváhania-
mi, no zadania sa im podarilo 
úspešne zvládnuť. „Deti sú 
veľmi šikovné, dokonca hovo-
ria, že sú to ľahké úlohy. Tak 
sa z toho len tešíme,“ priznala 
počas zápisu Gubková. 
Do prvého ročníka sa v tento 
deň zapísalo 10 detí. Síce ich 
prišiel menší počet v porov-
naní s ostatnými základnými 

školami, o to rodinnejšia 
atmosféra tu vládla. Jednou 
z priorít školy je to, aby sa 
v nej deti cítili ako doma. 
Dôraz kladie práve na 
komunikáciu s rodičmi a 
vytváranie priestoru na 
ich aktívne zapájanie sa 
do vyučovacieho procesu a 
chodu školy. 
„Myslíme si, že je to najlepšie 
pre naše dieťa a páči sa nám 
okrem iného aj to, že škola 
chce úzko spolupracovať s 
rodičmi,“ zaznelo vyjadrenie 
jedného z rodičov. Podľa slov 
Vladimíra Beregiho, štatutár-
neho zástupcu zriaďovateľa 
školy Koinonie Ján Krstiteľ, 
vítaní sú všetci rodičia, ktorí 
chcú dieťa posunúť modernej-

ším spôsobom, chcú vyskúšať 
niečo iné a hlavne sa neboja 
nových vecí. „Chceme byť 
škola, ktorá je inova-
tívna, ktorá odpovedá 
súčasným problémom 
v súčasnej dobe. Tým, 
že sme cirkevná ško-
la, chceme deti viesť k 
náboženstvu a vzťahu s 
Bohom taktiež súčasným 
spôsobom. To znamená, 
nie nanucovaním, ale 
prirodzenou metódou,“ 
popísal charakter vyučovania 
Beregi. Aj tento fakt zavážil 
pri rozhodovaní rodičov, kam 
zapísať svoje dieťa: „Najdôle-
žitejšie kritérium je pre mňa 
kresťanská výchova, že nám 
budú pomáhať kresťansky 

vychovávať naše deti a potom 
tiež individuálny prístup k 
deťom a možnosť pracovať s 
pedagógmi aj celým školským 
zborom.“ 
„Budeme sa snažiť vytvoriť 
najmä priestor, ktorý bude 
odpovedať na záujmy a 
potreby detí. Chceme, aby sme 
sa veľa zabávali a radovali,“ 
hovorí Daniela Gubková na ad-
resu cirkevnej základnej školy, 
ktorá bude prostredím priateľ-
stva, prijatia, radosti a otvore-
nosti, založená na vzájomnom 
zbližovaní a budovaní vzťahov. 
Bohatý výber aktivít ponúkne 
budúcim žiakom v záujmo-
vých krúžkoch, ako napríklad 
v hudobnom, športovom či v 
keramickom. Škola nezabud-
ne ani na výučbu cudzích 
jazykov. V rámci nej chce 
využívať anglicky hovoriacich 
„native speakers“ zo zahraničia. 
Okrem anglického a nemecké-
ho jazyka plánuje aj s výučbou 
taliančiny. Od septembra 2015 
by do lavíc novootvorenej školy 
mali zasadnúť nielen prváci, ale 
aj druháci. Zápis druhákov pre-
bieha na webovej stránke školy, 
kde rodičia nájdu formulár, 
ktorý stačí vyplniť a odoslať. 
Sídliť bude škola v priestoroch 
bývalej 1. ZŠ na Námestí SNP 
v Partizánskom.
 Text a foto: sč 

Ľubomír Beňo:
„Chceme diváka vrátiť späť do nášho kina“
Keď v lete roku 2011 začalo Panoramatické kino v Partizánskom premietať v 3D projekcii, zaradilo sa medzi pr-
vých pätnásť digitalizovaných kín na Slovensku. Dnes je ich vyše šesťdesiat. Niektoré vznikli ako súčasť veľkých 
obchodných centier, iné sa zamerali iba na inováciu technológie zvuku a obrazu. Súčasný trend najmä starších 
slovenských kín však hovorí jasnou rečou. Bez pohodlnej kinosály to nepôjde, darmo je zvuk a obraz na špičkovej 
úrovni. A tak niekoľkoročné budovy kín musia meniť svoje interiéry a neustále zlepšovať svoju ponuku. 

Fakt, že nestačí iba digita-
lizovať technológiu zvuku 
a obrazu, si prevádzkovateľ 
Panoramatického 3D kina 
v Partizánskom Ľubomír 
Beňo uvedomoval už v dobe 
uvedenia 3D projekcie do 
života: „Divák prišiel do 
iného kina a videl inú kvalitu, 
iné sedenie, iné podmienky 
a začínal sa ohlasovať a 
vzďaľovať od nášho kina. 
Vyhľadával väčšie pohodlie, 
aj keď v inom regióne. Boli 
sme nútení reagovať na tento 
stav, a preto sme pristúpili 
k ďalšej etape inovácie.“ Pod 
ňou dlhoročný nájomca kina 
predstavuje úpravy, ktoré 
prispejú k modernizácii inte-
riéru kinosály: „Okrem toho, 
že budeme meniť sedačky a 

upravovať stupne sedenia, 
vymeníme koberce, podla-
hoviny, bude tu akustická 
úprava, plánujeme vymeniť 
aj osvetlenie priestorov 

kina a priestorov kinosály 
a následne by sme urobili aj 
technickú úpravu, týkajúcu 
sa technológie klimatizácie.“ 
Projekt rekonštrukcie bol 

vysúťažený v minulom roku 
s dotáciou z Audiovizuálneho 
fondu v sume 25 000 eur, 
ktoré mestu uľahčia zrealizo-
vať túto náročnú investičnú 
akciu. S prácami, ktoré kino 
na niekoľko týždňov „vy-
radia z prevádzky“, by mal 
generálny dodávateľ začať 
v mesiacoch marec, apríl. Ako 
sa dozvedáme od Ľubomíra 
Beňa, rekonštrukcia je totiž 
omnoho náročnejšia, ako by 
bola realizácia novej stavby. 
Napriek tomu sa však nádeja, 
že inovované priestory prina-
vrátia návštevníkov späť do 
kina v Partizánskom. „Chceme 
dať divákovi to, čo hľadá, aby 
neodchádzal z kina unavený, 
premrznutý a znechutený,“ 
dodáva na záver. ma

Najviac očakávané sú modernizované priestory a pohodlné 
kreslá. Podľa predbežnej vizualizácie zrekonštruovanej kinosály 
sa ¨lmoví fanúšikovia majú na čo tešiť.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba – 
tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska 
služba - 749 24 51, ambulancia leká-
rov pohotovostnej služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracovných 
dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v sobo-
tu, nedeľu a počas sviatkov nepretr-
žite. V Partizánskom je v stredisku 
ambulancií na Hrnčírikovej ulici a pre 
deti je v NsP v detskom oddelení, v Bá-
novciach nad Bebravou je v hlavnej 
budove NsP. 
Pohotovosť lekární zabezpečuje v 
Partizánskom Lekáreň Sunpharma v 

Kauflande v čase od 8. do 20. hodiny, 
v dňoch 9. až 15. februára v čase od 8. 
do 18. hodiny aj Lekáreň SANUS na 
Nádražnej ulici. V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracovných dňoch od 
15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a 
cez sviatky od 8.00 do 18.00 h) pohoto-
vosť zabezpečuje od 9. do 13. februára 
Lekáreň v nemocnici na Hviezdoslavo-
vej ulici, 14. februára Lekáreň Valika 
na Ulici SNP, 15. februára Lekáreň 
Pharmacum na Námestí Ľ. Štúra a 16. 
februára Lekáreň Schneider na Sväto-
plukovej ulici.  

Radosť zo snehu
Deti sa tešia aj z trošky napadaného snehu. Pozorujú v ňom 
stopy, zhŕňajú sneh na kopy, obdivujú krásy zimnej prírody, 
stavajú si snehuliakov, guľujú sa, sánkujú. No postarať sa 
treba aj o zvieratká. Deti z Materskej školy v Malých Uher-
ciach s pomocou pani učiteliek zhotovili pre vtáčiky kŕmidlá 
a povešali ich na stromy. V poľovníckej izbe besedovali 
o ochrane lesných zvierat a v diviackej obore vo Veľkých 
Uherciach kŕmili diviaky. 
Zimné obdobie ja aj čas na zápis detí do materskej školy na 
školský rok 2015/2016. V MŠ Malé Uherce sa uskutoční od 
23. do 27. februára v čase od 9.00 do 15.30 h. Žiadosť si 
môže rodič prevziať priamo v budove materskej školy. Zápisu 
bude predchádzať Deň otvorených dverí 13. februára od 
9.00 do 15.00 h. Jana Šútorová, riaditeľka MŠ
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Marek Slovák z Chynorian 
je tretím dieťatkom rodičov 
Alžbety a Jaroslava. Narodil sa 
29. januára po päťročnej Na-
tálii a osemročnom Patrikovi. 
Marek v ten deň vážil 4030 g 
a meral 55 cm. 

Patrícia Vidová z Partizán-
skeho, druhá dcérka šťastných 
rodičov Miroslavy a Vladimíra, 
sa prihlásila na svet 29. janu-
ára, len rok a pol po sestričke 
Táničke. Patrícia sa narodila 
s váhou 3790 g a dĺžkou 54 cm.

Natália Briatková z Oslian 
prišla na svet na Štedrý deň 
ako druhorodené dieťatko rodi-
čov Sone a Petra. Zo sestričky, 
ktorá vážila 3820 g a merala 
52 cm, sa teší trojročný Peťko. 

Kristína Račáková zo Žabokriek nad Nitrou, prvé dieťatko ma-
mičky Anny Klčovej a otecka Michala, sa narodila 30. januára. 
V ten deň vážila 3290 g a merala 50 cm.

Vitajte medzi nami!

Dávid Junek z Partizánskeho, 
prvorodené bábätko mamičky 
Renáty a otecka Jiřího, uzrel 
svetlo sveta 30. januára. 
V pôrodnici mu zapísali váhu 
3550 g a dĺžku 54 cm.

Lukáš a Alex Šestákovci z Partizánskeho sú dvojnásobnou rados-
ťou rodičov Alexandry Šestákovej a Ivana Pihíka. Pri narodení 30. ja-
nuára Lukáško vážil 2370 g a meral 45 cm, Alex mal 2550 g a 47 cm. 
Dvojčatá doma čakali štvorročný Sebastián a dvojročná Viktória.

Štefan Švajlenka z Čere-
nian ohlásil plačom svoj 
príchod 1. februára, kedy vážil 
3580 g a meral 52 cm. Z dieťat-
ka sa teší mamička Katarína 
Medzayová, otecko Štefan 
a dvanásťročná sestra Viktória.

Miško Jureček z Partizánske-
ho dostal meno po svojom šťast-
nom oteckovi. Mamička Henrieta 
prvorodené bábätko priviedla na 
svet 31. januára. V ten deň vážilo 
3590 g a meralo 52 cm.

Posilnenie práv detí  
v opatreniach sociálnoprávnej ochrany
Tak sa volá projekt pripravený pre deti, ktoré dočasne z rôznych dôvodov nežijú v prirodzených rodinách, ale 
v Krízovom stredisku v Bošanoch. Určený je aj pre rodiny, ktoré sú zväčša neúplné alebo inou formou oslabené, no 
hľadajú v Krízovom stredisku opäť pevnú pôdu pod nohami. 

Do projektu, o ktorom redakciu 
informovala jeho koordiná-
torka Ľubica Šorlová, zapojili 
aj niekoľko rodín z prirodze-
ného prostredia: „Práve to je 
dôvodom, prečo sme iniciovali 
práve tento projekt s takýmto 
názvom v našom Krízovom 
stredisku a v našom regióne.“ 
Realizovaný bol v mesiacoch 
september - december 2014 
s podporou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR pre Trenčiansky 
kraj s názvom Posilnenie práv 
detí v opatreniach sociálno-
právnej ochrany. Zúčastnilo 
sa ho 65 osôb z 33 rodín, ktoré 
v rámci Krízového strediska i 
terénnej sociálnej práce partici-
povali na riešení problematiky. 
„V rámci posilnenia práv 
detí sme zapojili aj dvanásť 
detí z prirodzeného prostre-
dia sociálne slabých rodín 
z okresu Partizánske, Bánovce 

nad Bebravou a osem rodín 
z Trenčína,“ približuje Ľubica 
Šorlová. Rodiny mali možnosť 
intenzívnym pôsobením odbor-
níkov z oblasti sociálnej práce, 
psychológie a práva absolvovať 
skupinové sedenia k tematickej 
oblasti práva detí v opatreniach 
sociálnoprávnej ochrany, absol-

vovať právne a psychologické 
poradenstvo, individuálne 
poradenstvo podľa povahy 
príčin a zamerania v Krízo-
vom stredisku Orchidea, n. o. 
v Bošanoch, ale aj v školiacom 
stredisku Mladosť a Želka vo 
Veľkých Uherciach.  
V rámci projektu sa jeho iniciá-

tori zamerali aj na spracovanie 
zistených skutočností, povahy 
príčin a na možnosti pozitívne-
ho riešenia zistených skutoč-
ností, ale aj prevencie. Výstupy 
detí z kreatívnych dielní mali 
možnosť prezentovať vďaka 
podpore mesta Partizánske 
počas vianočných trhov na 
Námestí SNP.
Deti sa tešili zo sladkých 
odmien v rámci projektu pri 
vyhodnotení súťaže „Ľudské 
práva očami detí“, ako aj v det-
skej maľovanej tvorbe s ná-
zvom „Moje práva umením“. 
Dôležitým aspektom zamerania 
týchto aktivít sú prevencia a 
zvýšenie informovanosti, ktoré 
majú viesť k zlepšeniu úrovne 
rešpektovania ľudských práv. 

Realizované s podporou 
Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky.

Žiadna rada nepomôže,
kým sa ňou nezačneme riadiť
Na rozdiel od konečnosti našich životov, diskusie o zdravom životnom štýle sú neko-
nečné. Skúsme sa na ne pozrieť – ale inak.

Starnutie nezastavíš, ale...
Mnohí poznajú výrok Rudolfa 
Hrušinského o tom, že „telo má 
ísť do hrobu zhumpľované“. No, 
povedzme si na rovinu, nie je lepšie, 
keď sme vitálni a plní energie aj 
vo vyššom veku? Zopár rád, ako sa 
dostať do formy, prezradil čitateľom 
Tempa Milan Ivanka, fitnes tréner a 
odborník na futbalovú fitnes prípra-
vu. Hneď na úvod jeho slová potešia 
tých, ktorí milujú tradičnú plnotuč-
nú kuchyňu: „Odporúčam ´vy-
operovať´ si z hlavy nezmysel 
typu: nízkotučná výživa je 
zdravá. Tento vyše štyridsať-
ročný omyl poškodzuje vaše 
zdravie viac, ako čokoľvek 
iné. Budete sa čudovať, ale 
nedostatok tukov, podotýkam 
tých zdraviu prospešných, 
zabíja na svete viac ľudí, ako 
fajčenie alebo vysoký krvný 
tlak.“ Medzi tuky, ktoré môžeme 
konzumovať, radí olej z planktónu 
(krill oil), rybí olej, avokádo, ale 
aj obyčajné maslo či smotanu. V 
rozumnej miere si môžete dopriať 
poctivú slaninu, panenský olivový 
olej, semiačka a orechy. Naopak, 
často preferované cereálne raňajky 
s rôznymi príchuťami by sme mali 
z jedálnička vytesniť. „Ak si predsa 

len chcete kúpiť tieto ´zdravé´ 
cereálie, kúpte si obyčajné sypané a 
doma si ich správne skombinujte s 
maslom, škoricou a orechmi. Ale čo 
sa týka množstva, opatrne,“ dodal 
fitnes tréner Ivanka.

Nechudnúť do choroby
Často počúvame, že obézni ľudia 
najviac trpia zdravotnými problé-
mami. Vzhľad nás však môže veľ-
mi oklamať. Mnohé vychudnuté 
modelky na mólach sú príkladom 
toho, čomu Milan Ivanka hovorí 
„chorá krása“. „Limitova-
ný príjem jedla i tekutín, 
hladovky a diétne režimy 
sú iba malé "zbrane", ako 
sa udržať v biznise krásy. 
Ak tieto nestačia, nastupujú 
silnejšie, ako konzumácia 
vaty, preháňadlá, zvraca-
nia a ďalšie ´vychytané´ 
techniky, ktoré sa dôsledne 
vyvíjali za posledné desať-
ročia,“ opísal Ivanka. Ľudské 
telo nemôže dobre fungovať ani 
pri obezite, ale ani vtedy, keď 
sme vyhladovaní. Najlepším 
stavom pre potreby organizmu je 
mať optimálnu hmotnosť, ktorú 
sme si vypracovali príkladným 
životným štýlom a cvičením. 
„Neklamte sami seba, že to ide aj 

bez cvičenia. Jediným skutočne 
efektívnym nástrojom vášho 
zdravia je pohyb. Odporúčam 
cvičiť krátko, zato intenzívne 
kondičným spôsobom 3 - 4 x 
za týždeň a silovým spôsobom 
4 - 5 x za týždeň. Cvičiť môžete 
i doma, stačí k tomu karimat-
ka a trošku priestoru. Ak ešte 
znížite konzumáciu sacharidov 
a technologicky spracovaného 
jedla na minimum a nahra-
díte ich konzumáciou čerstvej 
zeleniny, bielkovín a správnych 
tukov a vysokým príjmom 
tekutín, úspech nenechá na seba 
dlho čakať,“ tvrdí Ivanka. Ak 
vám naozaj záleží na zdraví, mali 
by ste vyhľadať odborníkov na 
výživu, nájsť si osobného tré-
nera, alebo si aspoň naštudovať 
odbornú literatúru. Ale vráťme 
sa na začiatok, k nadpisu článku. 
To, čo najviac potrebujeme pri 
problémoch, nielen so zdravím, 
je – začať ich riešiť. Preto ešte 
jedna myšlienka fitnes trénera 
na záver. „Ľudská bytosť je uzlík 
energie. Naše myšlienky, slová, 
emócie, to všetko je energia. 
Vaša energia ide tým smerom, 
kam ju nasmerujete vedome 
alebo podvedome...“  dl

TRI PRAVDY
o tom, ako vnímame  
centimetre:

1. v mladosti: Svet patrí 
nám, keď oblečieme 

veľkosť XS, prípadne S.

2. v dospelosti: Zdá sa 
nám, že šaty Made in 

China, size L, sú takej veľko-
sti ako európske M-ká.

3. pred dôchodkom: Ho-
voríme si: To tričko XXL 

je pohodlnejšie, aj tak teraz 
idú voľné strihy.

o snahe schudnúť:

1. v mladosti: Neriešime, 
kým sme chudší ako 

väčšina spolužiakov.

2. v dospelosti: Vždy 
po prejedení si dáme 

predsavzatie, že od zajtra 
obmedzíme mastné aj 
sladkosti.

3. pred dôchodkom: Sme 
presvedčení, že ten 

kúsok krémeša nás aj tak 
nevytrhne z biedy.

o životnom štýle:

1. v mladosti: Vymetáme 
každú zábavu.

2. v dospelosti: Práca, 
práca a zas len práca, 

poprípade deti. 

3. pred dôchodkom: Bolia 
nás nohy a aj všeličo iné.

Peňažné príspevky na kompenzáciu 
Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske 
a pracoviska Bánovce nad Bebra-
vou, odboru sociálnych vecí a rodiny 
každoročne v tomto období prehod-
nocujú príjmy všetkých poberateľov 
peňažných príspevkov (ďalej PP) na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov (na 
hygienu, opotrebovanie vecí, na diétne stra-
vovanie, na prevádzku osobného motorové-
ho vozidla, na starostlivosť o psa). Rovnako 
tak peňažných príspevkov na osobnú 
asistenciu, peňažných príspevkov na pre-
pravu a príjmy opatrovaných osôb (PP na 
opatrovanie) za predchádzajúci kalendárny 
rok a zisťujú skutočnosti rozhodujúce na 
trvanie nároku na tieto príspevky. Pobera-
telia uvedených peňažných príspevkov sú 
v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňaž-
ných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinní preukázať výšku svojich 
príjmov a príjmov spoločne posudzovaných 
osôb, ohlásiť zmeny v rodinných, majet-
kových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce 
pre poskytovanie peňažných príspevkov na 
kompenzáciu. 
V zmysle citovaného zákona úrad 
vyzýva všetkých poberateľov, aby do-
ložili príslušné doklady za rok 2014. 
Pri dokladovaní príjmov je potrebné pred-
ložiť originál a fotokópie všetkých dokladov 
o príjme podľa počtu vyplácaných dávok.
Zároveň upozorňuje všetkých poberateľov 
peňažných príspevkov na kompenzáciu, aby 
doklady o príjme, vrátane príjmu spoloč-
ne posudzovaných osôb, doručili Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 

alebo pracoviska Bánovce nad Bebravou 
najneskôr do 15. marca 2015. Príslušné 
doklady za rok 2014 je možné na úrad dolo-
žiť pondelok, utorok a stredu. Bližšie infor-
mácie alebo odpovede na špecifické otázky 
ochotne poskytnú zamestnanci oddelenia 
peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ŤZP Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Partizánskom, ako aj v Bánovciach nad 
Bebravou.
  Iveta Duchoňová, ÚPSVaR Partizánske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Partizánske: 
1. poschodie - kancelária č. 101, 130, 131, 132 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
pracovisko Bánovce nad Bebravou: 
prízemie – kancelária č. 7, 8, 19

Foto: archív KS
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Údajne, keď sa nositelia mena 
Valentín do niečoho pustia, 
rýchlo dosiahnu vynikajúci 
úspech. Sú to ľudia činu, ale 
vždy konajú premyslene. Od 
prírody sú málo ovplyvni-
teľní, a aby sme ich udržali 
v medziach istej činnosti, 
aby sa z nej "nevyšmykli", 
treba mať nad nimi istú nad-

vládu. Sú pozoruhodne inteli-
gentní. Všímajú si podrobnosti 
istého úkonu a súčasne vidia 
jeho celý priebeh. Sú veľmi 
zvedaví a ochotní pristúpiť na 
všetky možné "srandy", a tak 
ich treba už od detstva viesť k 
opatrnosti a rozvahe. 
S nositeľmi mena Valentín 
sa stretávame málokedy. 

Meniny oslavujú 14. feb-
ruára, ktorý je aj Dňom 
zamilovaných. 
Valentínovia sú veční hľadači, 
po celý život sa pokúšajú prísť 
veciam na koreň... Že by to bol 
aj prípad odborného pracovní-
ka Hvezdárne v Partizánskom 
Valentína Korineka? 
„Neviem ako u iných, sám 
som totiž žiadneho iného 
Valentína, okrem môjho otca, 
nikdy nestretol. Ale áno, som 
hľadačom a rád sa o veciach 
presviedčam. Rád mám vo 
veciach jasno...“

Stotožňujete sa s charakteris-
tikou svojho mena, čítate si 
budúcnosť vo hviezdach?
„Charakteristika mena ma vcel-
ku vystihuje, aj keď niekedy, 
v niektorých prípadoch, je to 
úplne naopak.“

Akú vednú disciplínu ste 
vyštudovali a aká cesta vás 
priviedla do Hvezdárne v 
Partizánskom? 
„Vyštudoval som fyziku a aká 
cesta ma priviedla do hvezdár-
ne? Hviezdy ma fascinovali 
odmala. Keď som bol dieťa, 
mojím snom nebolo to, aby 
som bol raz pilot, či koz-
monaut, ale vždy som chcel 
pracovať s ďalekohľadom. A to 
sa mi splnilo.“

Obloha nám neustále pri-
pravuje nádherné divadlo. V 
ktorom ročnom období sa naň 
pozeráte najradšej?
„Najkrajšia obloha pre mňa je 
v lete. V tomto období je často 
lepšia viditeľnosť a vonku je 
príjemne. Noc síce trvá kratšie, 
ale hviezdna obloha je nádher-
ná.“ (bab)

VALENTÍN
Pôvod mena a charakteristika
Mužské meno Valentín má latinský pôvod a v preklade 
znamená silný, zdravý. Asi najznámejším nositeľom 
tohto mena bol rímsky kresťanský kňaz, neskorší sv. 
Valentín, ktorého deň umučenia padol na 14. február, 
predvečer rímskeho festivalu, ktorý sa konal na počesť 
bohyne plodnosti Juno. 

Splnený sen Valentína Korineka – práca s ďalekohľadom

Výročná schôdza 
klubu HOREC
V poradí 15. výročná členská 
schôdza turistov sa konala kon-
com januára v Dome kultúry 
v Partizánskom. Knižničný 
klub, miesto ich stretávania, 
sa totiž medzičasom premenil 
na mestské múzeum. Schôdze 
sa zúčastnilo okolo 40 členov 
a sympatizantov TK Horec. 
Predseda klubu Peter Horváth 
vo svojom príhovore privítal 
prítomných a v novom roku 
im zaželal veľa zdravia a síl 
pri zdolávaní slovenských 
i zahraničných vrchov. Potom 
informoval o akciách, ktoré sa 
uskutočnili minulý rok a zhrnul 
aj činnosť klubu za 15 rokov 
svojej obnovenej existencie. 
O stave členskej základne refe-
roval Ľubo Mazán. Dozvedeli 
sme sa, že v súčasnosti má 
klub 68 aktívnych členov. 
Minulý rok sa podarilo 
zorganizovať 18 turis-
tických akcií, ktorých sa 
zúčastnilo takmer 700 tu-
ristov. Medzi tie najvyda-
renejšie patrila návšteva 
Južnej Moravy s Mikulo-
vom a Lednicami, Výstup 
na Kráľovu hoľu a Výstup 
na Babiu horu. Veľký 
ohlas mal aj prvý ročník 
Silvestrovského výstupu 
na Osečný.
Správu o hospodárení s fi-
nanciami prečítala Renáta 
Boriková. Výročná schôdza 
schválila plán akcií na rok 
2015. Z 18 naplánovaných akcií 
je aj jedna zahraničná: Prechod 
Červenými vrchmi v Poľských 
Tatrách. Okrem nich nav-
štívime Javorový vrch, Malý 
a Veľký Grič, bežkári a lyžiari si 
prídu na svoje v Kremnických 
vrchoch, 15. výročie klubu 

oslávime na Štepoch pri guláši, 
zdoláme hrad Tematín, v Slo-
venskom raji prejdeme ties-
ňavu Veľký Sokol, cez Skalku 
a Dereše vyjdeme na Chopok, 
vystúpime na najvyšší vrch 
Veľkej Fatry Ostredok, 
v Malej Fatre zdoláme Stoh 
a Chleb, pozrieme si Strážov-
ský vodopád, opäť sa vydáme 
do malebných Javorníkov. 
V Malých Karpatoch vylezieme 
na Vápennú, obzrieme si Vrša-
tecké bralá a zrúcaninu hradu, 
v Štiavnických vrchoch vystúpi-
me na Jeleniu skalu a Kerling, 
no a v decembri nás opäť čaká 
Žarnov a Osečný. Prebehne aj 
kurz základov vysokohorskej 
turistiky, ktorý nám poskytnú 
naši vlastní vyškolení členovia.
Plénum si zvolilo 7-členný 
výbor. Predsedom klubu 
naďalej zostáva Peter Horváth. 
Schôdza prerokovala aj činnosť 
cyklistického oddielu a jeho 
plán na tento rok. Predse-
da cyklosekcie Juraj Jenis 
informoval, že minulý rok 
cyklooddiel absolvoval 
osem cyklotúr. Najatrak-
tívnejšou akciou bola 
9-dňová návšteva Ukrajiny 
a Poľska, kde cyklisti spolu 
najazdili 513 kilometrov.
Výročná schôdza odmenila 
štyroch najaktívnejších turistov 
v minulom roku. Bezplatný 
poukaz na autobusový zájazd 
získali Ľuba Ivanková, Peter 
Ivanka, Edita Michalovičová 
a Ján Šandera. Po skončení 
oficiálnej časti si turisti pre-
mietli fotografie zo všetkých 
akcií organizovaných v minu-
lom roku a niekoľko vlastných 
dokumentárnych filmov.
 Ľubo Mazán

Klenoty zimnej hviezdnej oblohy
Vo februári kúzli nočná obloha na svojom javisku zaujímavé predstavenie v podobe hviezdnych zo-

skupení, opozície Jupitera a konjunkcie planéty Venuše s Marsom. V tomto mesiaci zima vrcholí 
a nočná obloha nám ponúka najnápadnejšiu a najkrajšiu skupinu hviezd v podobe súhvezdia 
Orión, ktoré nájdeme okolo 20. hodiny nad južným obzorom. Tvorí ho sedem jasných hviezd. 
Štyri z nich ohraničujú nie celkom pravidelný obdĺžnik postavený na výšku. Zvyšujúce tri hviezdy 

sú uprostred obdĺžnika usporiadané vedľa seba. Táto skupina hviezd je symbolom lovca menom 
Orión. V tropických krajinách sa toto súhvezdie stotožňuje s obrazom motýľa. Tri hviezdy v strede 

predstavujú telo a štyri okrajové hviezdy vyznačujú krídla. 

Dolu pod nohami Orióna nájdeme naj-
jasnejšiu hviezdu celej oblohy – Sírius 
zo súhvezdia Veľkého psa. Táto biela 
hviezda patrí medzi veľmi blízke hviezdy. 
Jej vzdialenosť je iba 8,6 svetelného roka, 
priemer tejto hviezdy je 1,8-krát väčší ako 
priemer nášho Slnka. Sírius je dvoj-
hviezda. Sírius A má malého sprievodcu 
– Sírius B, bielu trpasličiu hviezdu. Sírius 
B obehne Sírius A jedenkrát za necelých 
50 rokov. 
Sírius zohral v histórii astronómie dve 
dôležité úlohy. Prvú na úsvite dejín 
starovekého Egypta, keď jeho heliak-
tický východ  (pred východom Slnka sa 
hviezda objaví nad obzorom a už sa stráca 
v žiari vychádzajúcej dennej hviezdy), 
bol znamením príchodu nílskych záplav. 
Z týchto pozorovaní sa stanovila 
dĺžka tropického roku na 365 dní už 
nejakých päť tisíc rokov pred našou 
érou. Druhú dôležitú úlohu zohral 
Sírius pri objavení neočakávaného 
druhu hviezd bielych trpaslíkov. 
Neviditeľný sprievodca Síria, biely 
trpaslík bol objavený americkým 
optikom A. Clarkom v roku 1862. 
So základnou orientáciou na februáro-
vej hviezdnej oblohe vám radi pomôžu 
pracovníci Hvezdárne v Partizánskom. 
Prostredníctvom ďalekohľadu vám umož-
nia pohľady na najzaujímavejšie klenoty 
zimnej hviezdnej oblohy.
Spln Mesiaca bol 4. februára, posledná 
štvrť nastane 12. februára, nov 19. febru-
ára. Najvhodnejšie podmienky na 
pozorovanie povrchu nášho najbliž-
šieho kozmického suseda Mesiaca 

nastanú okolo 25. februára, kedy je 
Mesiac v prvej štvrti. V tomto období 
máme príležitosť pozorovať množstvo 
povrchových útvarov na rozhraní svetla 
a tieňa, kde vynikne plastickosť mesačného 
povrchu. 

Februárovej večernej oblohe domi-
nuje planéta Jupiter (na fotografii). 
Šiesteho februára sa o 19. hodine nachá-
dzal v opozícii so Slnkom, a preto bol 
pozorovateľný celú noc. 
Planetárny obor Jupiter v tomto období 
prejde v najmenšej vzdialenosti od Zeme, 
na opačnej strane od Slnka, a preto bude 
osvetlená celá privrátená pologuľa. Hlav-
ným ďalekohľadom Hvezdárne v Partizán-
skom budeme mať príležitosť pozorovať 
nielen planétu, ale i jej štyri najväčšie 
mesiace. Dostatočne veľké zväčšenie umož-
ní návštevníkom ukázať i detaily v oblačnej 
atmosfére planéty.  

Planéty Venušu a Mars môžeme pozorovať 
nad západným obzorom. Podmienky pre po-
zorovanie Venuše sa stále zlepšujú. Planéta 
Saturn je ozdobou rannej oblohy a nájdeme 
ju v súhvezdí Škorpióna. Merkúr je v tomto 
mesiaci prakticky nepozorovateľný. 
Dňa 21. februára môžeme na večernej 
oblohe nad západným obzorom v blízkosti 
približne pol stupňa od seba vidieť Venušu 
a Mars v konjunkcii. Neďaleko oboch pla-
nét pri vhodných atmosférických podmien-
kach nájdeme i úzky kosáčik tri dni nového 
Mesiaca.

  
Vo februári má Hvezdáreň v Partizánskom 
v ponuke niekoľko zaujímavých aktivít -  v 
sobotu 14. februára, na sviatok zaľúbe-
ných trochu romantiky v podobe pozoro-
vania hviezdnej oblohy - VALENTÍNSKE 
POHĽADY DO VESMÍRU. V čase 
jarných prázdnin od 16. do 20. febru-
ára sa vo hvezdárni otvorí HVIEZDNA 
BRÁNA, prostredníctvom ktorej môžu 
návštevníci vstúpiť do sveta planét a 
hviezd. Videoprojekcia astronomických fil-
mov je v prípade jasného počasia doplnená 
pozorovaním Slnka, vo večerných hodinách 
pozorovaním planéty Jupiter a farebných 
dvojhviezd, hviezdokôp, hmlovín a galaxií. 
Viac na www.hvezdaren.sk. 
Pozorovania sú pre verejnosť umož-
nené vo hvezdárni v prípade jasného 
počasia v stredu, piatok a prvú 
sobotu v mesiaci. Organizovaným 
skupinám umožníme pohľady do 
vesmíru na základe dohody vo 
vybraný termín. Tešíme sa na vašu 
návštevu! Vladimír Mešter

Vo februári kúzli nočná obloha na svojom javisku zaujímavé predstavenie v podobe hviezdnych zo

Mestská televízia Partizánske

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

Mestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske www.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.skwww.respublica.sk

Nové posily sú u nás vítané
Začiatok roka 
je ako stvorený 
na bilancovanie 
toho predošlého. 
Pre členov Dob-
rovoľného ha-
sičského zboru 
v Partizánskom 
bol obzvlášť 
výnimočný. 
V roku 2014 
totiž po dlhých 

rokoch obnovili činnosť zboru. Premiéru malo nové družstvo 5. 
júla, kedy sa zúčastnilo súťaže okresného kola Topoľčany v obci 
Závada. Po viac než polroku činnosti bolo teda čo hodnotiť. Prí-
ležitosť na to mali dobrovoľníci v predposledný januárový deň, 
kedy sa stretli na výročnej schôdzi v malej zasadačke Mestského 
úradu v Partizánskom. Nový výbor na čele s predsedom Milanom 
Hajšom a novozvoleným veliteľom DHZ Partizánske Dušanom 
Verešom bilancovali činnosť a hospodárenie zboru za rok 2014. 
Na výročnú schôdzu prijali pozvanie aj primátor mesta Jozef 
Božik a okresný riaditeľ DHZ Pavol Gerhát. Medzi pozvanými 
bol aj riaditeľ OR HaZZ Rastislav Balogh, ktorý sa ale stretnutia 
nemohol zúčastniť. 
Dobrovoľný zbor v Partizánskom sa rozrástol o nových mladých 
členov, ku ktorým sa pridávajú už aj dievčatá. Vzniklo tiež nové 
družstvo mužov. Členskú základňu však stále môžu posilniť ďalší 
dobrovoľníci. Ako potvrdzuje Dušan Vereš, „s novými členmi 
má DHZ silu bojovať, pomáhať a tým robiť dobré meno mestu 
Partizánske.“ 
Ak máte záujem rozšíriť rady Dobrovoľného hasičského zbo-
ru, neváhajte! Bližšie informácie získate na tel. čísle 0903 
484 233 alebo na facebookovej stránke DHZ Partizánske.
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OPUSTILI NÁS
 Anna KYACIOVÁ z Chynorian, 

2.1.2015 vo veku 91 rokov,

 Mária HLAVÁČOVÁ z Chyno-
rian, 2.1.2015 vo veku 74 rokov,

 Štefánia BIELICHOVÁ 
z Kolačna, 2.1.2015 vo veku 
70 rokov,

 Magdaléna PETRUSOVÁ 
z Brodzian, 4.1.2015 vo veku 
90 rokov,

 Jozefa ČIERNA z Parti-
zánskeho, 5.1.2015 vo veku 
87 rokov,

 Daniel HALMO z Parti-
zánskeho, 6.1.2015 vo veku 
47 rokov,

 Eva BIELICHOVÁ z Veľkého 
Klíža, 7.1.2015 vo veku 72 rokov,

 Jozef JANKULA z Hornej Vsi, 
8.1.2015 vo veku 88 rokov,

 Jozef BELIANSKÝ z Parti-
zánskeho, 11.1.2015 vo veku 
63 rokov,

 Oľga ŠVECOVÁ z Parti-
zánskeho, 11.1.2015 vo veku 
74 rokov,

 Jaroslav UNTERFRANC 
z Radobice, 11.1.2015 vo veku 
80 rokov,

 Mária BUCHELOVÁ z Uhrov-
ca, 13.1.2015 vo veku 88 rokov,

 Jozef CIFRA z Partizánskeho, 
14.1.2015 vo veku 68 rokov,

 Mária ŠMATLÁKOVÁ z Nadlíc, 
14.1.2015 vo veku 85 rokov,

 Gabriela MARTIŠKOVÁ z Par-
tizánskeho, 14.1.2015 vo veku 
59 rokov,

 Gizela VAŇOVÁ z Parti-
zánskeho, 15.1.2015 vo veku 
90 rokov,

 Ľudovít MÓROCZ z Janovej 
Vsi, 15.1.2015 vo veku 85 rokov,

 Ján DODEK z Livinských 
Opatoviec, 15.1.2015 vo veku 
61 rokov,

 Hedviga ŠVECOVÁ z Parti-
zánskeho, 16.1.2015 vo veku 
70 rokov,

 Július HORNIAK zo Skačian, 
16.1.2015 vo veku 70 rokov,

 Mária BIELICHOVÁ z Veľ-
kého Klíža, 17.1.2015 vo veku 
78 rokov,

 Ján VALÁŠEK z Partizánske-
ho, 17.1.2015 vo veku 81 rokov,

 Róbert CHORVÁTH z Parti-
zánskeho, 18.1.2015 vo veku 
24 rokov,

 Anna HODÁLOVÁ z Ješkovej 
Vsi, 19.1.2015 vo veku 85 rokov,

 Mária BELIANSKÁ z Bro-
dzian, 19.1.2015 vo veku 94 ro-
kov,

 Štefan NÉMETHY z Oslian, 
19.1.2015 vo veku 77 rokov,

 Ľudovít ŠARINA z Klátovej 
Novej Vsi, 21.1.2015 vo veku 
88 rokov,

 Mária KRÁĽOVÁ z Nitrice, 
21.1.2015 vo veku 88 rokov,

 Štefánia TOKARČÍKOVÁ 
z Partizánskeho, 21.1.2015 
vo veku 86 rokov,

 Gabriela MALÁKOVÁ z Par-
tizánskeho, 22.1.2015 vo veku 
83 rokov,

 Kvetoslava LUCHAVOVÁ 
z Chynorian, 22.1.2015 vo veku 
81 rokov,

 Pavol BEBJAK z Partizánske-
ho, 23.1.2015 vo veku 87 rokov,

 Augusta MIČKOVIČOVÁ 
z Partizánskeho, 24.1.2015 vo 
veku 79 rokov,

 Ing. Igor UHLIAR z Pažite, 
24.1.2015 vo veku 54 rokov,

 Dezider MITALA z Parti-
zánskeho, 24.1.2015 vo veku 
81 rokov,

 Amália FÁBEROVÁ z Parti-
zánskeho, 24.1.2015 vo veku 
80 rokov,

Dňa 7. februára 2015 uplynul 
smutný rok od chvíle, čo sme sa 
naposledy rozlúčili s našou dra-
hou manželkou, matku a starkou

Zdenkou KRIŽMOVOU 
rod. Žibrunovou
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila vo veku 
nedožitých 64 rokov.

S láskou a úctou spomínajú manžel 
Viktor a syn Zdeno, synovia Viktor 
a Marián s rodinami. (150094)

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

Dňa 15. februára 2015 si so zár-
mutkom v srdci pripomíname prvé 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a brat 

Štefan KOVÁČIK 
z Partizánskeho. 

S láskou a úctou na neho spomí-
najú manželka Slávka, synovia 
Juraj a Mário s rodinami a ostat-
ná rodina. (150096)

Dňa 9. februára 2015 si pripo-
míname piate výročie, čo nás vo 
veku 78 rokov navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec

Bohumil JAMRIŠKA  
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a deti s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (150100)

Dňa 13. februára 2015 uplynie 
šesť rokov od smrti nášho milova-
ného manžela, otca a starkého

Jozefa JANČICHA
z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti a ostatná rodina. (150110)

Kúpim 
v katastrálnom území 
Skačany ornú pôdu, 

pasienky a lesnú pôdu. 
Tel. 0911 648 032.

(15015)
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Predám ošípané, váha 140 kg. 
Cena dohodou. Tel. 0917 147 798.
 (150082)

Obuvnícka ¨rma hľadá pra-
covníkov do spodkovej dielne 
na napínanie špíc a nakladanie 
podošiev. Ďalej prijmeme aj 
pracovníčky do šijacej dielne na 
pomocné práce. Tel. spodková 
dielňa 0905 864 395, šijacia diel-
ňa 0903 468 040. (150106)

Hľadám kuchára (kuchárku) do 
celodennej prevádzky v Reštau-
rácii Marzano PE. Vek okolo 
40  rokov. Tel. 0903 207 509.
 (150107)

Prijmem celé partie alebo jed-
notlivcov živnostníkov na zatep-
ľovanie. Práca dlhodobá PE, TO, 
BN. Tel. 0908 405 669. (150111)

CENTRAL RESTAURANT na 
Nám. SNP v Partizánskom prij-
me čašníčku(-ka) na 4 hodiny 
cez týždeň (10. - 14. h) na výpo-
moc pri výdaji obedného menu. 
Bližšie info na tel. číslach 0905 
556 303, 0908 751 405. (150113)

Predám ŠKODU FORMAN, r. v. 
1992, plne pojazdná. Cena 300 €. 
Tel. 0904 019 330. (150087)

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

Kúpim len takýto typ kresla a sto-
líka. Stôl len z ohnutých trubiek, 
kreslo nie na nožičkách. Tel. 0949 
527 401. (150081)

Predám lacno smrek – tatran. 
obklad 2,90 €, zrub. pro�l, dláž-
ku na podlahu a hranoly. Tel. 
0908 234 866. (150091)

Darujem za odvoz obývaciu 
stenu, váľandu a plynový spo-
rák s elektrickou rúrou. Tel. 0910 
467 775. 

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

(150024)

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

Mestská umelecká agentúra Partizánske
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na nebytový priestor I. o výmere 25 m2, nebytový 
priestor II. o výmere 15 m2, skladový priestor o výmere 
18 m2. Priestory sú ponúknuté na prenájom spoločne za 
účelom zriadenia prevádzky kaviarne v budove Domu 

kultúry Partizánske. 

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľná vec ponú-
ka na prenájom: 

  nebytový priestor I. s rozlohou 25 m2  -  nájom 90,00 €/m2/
rok, energie 30,00 €/m2/rok, spolu 120,00 €/m2/rok.

  nebytový priestor II. s rozlohou 15 m2  -  nájom 90,00 €/m2/
rok, energie 30,00 €/m2/rok, spolu 120,00 €/m2/rok

  skladový priestor s rozlohou 18 m2  -  nájom 23,20 €/m2/rok, 
energie 6,80 €/m2/rok, spolu 30,00 €/m2/rok

Ukončenie predkladania návrhov súťaže je dňa 
23.2.2015 do 9.00 hodiny. 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena za 
prenájom nebytových priestorov predložená navrhovateľom, 
jednoduchý popis činnosti, ktorú chce subjekt v prenajímanom 
priestore vykonávať a vizualizácia možnej realizácie projektu.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete na www.muap.sk, 
na úradnej tabuli mesta, na stránke www.partizanske.sk a v City 
lighte pred Domom kultúry. (150104)

OBEC  
BRODZANY

Obec Brodzany oznamuje, že 
v súčasnej dobe má VOĽNÉ 
BYTY v nových nájomných 
bytových domoch, konkrét-
ne 2 byty 3-izbové na 
prízemí a 3 byty 3-izbové 
na poschodí. Nájomné je vo 
výške 176,- eur plus energie. 
V prípade záujmu volajte na 
tel. č. 038/7487215, alebo 
0911 104 321.
Ďalej Obec Brodzany ozna-
muje, že plánovaná výstavba 
ďalších nájomných bytových 
domov sa v blízkej dobe reali-
zovať nebude. (150114)

Dňa 13. februára 2015 si so 
zármutkom v srdci pripomíname 
tretie výročie úmrtia manžela, 
otca, dedka a pradedka

Františka DUCKÉHO
z Partizánskeho.

Smútiaca rodina (150105)

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ 
pri poslednej rozlúčke s milova-
nou manželkou, mamou a starou 
mamou 

Máriou BARTUŠOVOU   
rod. Grznárovou 

z Opatoviec nad Nitrou,

ktorá nás navždy opustila dňa 
24. januára 2015 vo veku 77 rokov.

Manžel a ostatná smútiaca rodina
 (150099)

OPUSTILI NÁS
 Magdaléna OBERTOVÁ 

z Veľkých Krštenian, 25.1.2015 
vo veku 89 rokov,

 Emil ŠMIČEK z Partizánskeho, 
26.1.2015 vo veku 84 rokov,

 Františka MIHALIČKOVÁ 
z Partizánskeho, 26.1.2015 
vo veku 83 rokov,

 Dušan SOVIČ z Hradišťa, 
27.1.2015 vo veku 56 rokov,

 Viktor ŠVEC z Malých Kršte-
nian, 27.1.2015 vo veku 74 rokov,

 Božena HUNKOVÁ z Bojnej, 
27.1.2015 vo veku 55 rokov,

 Viera HRDLÍKOVÁ z Parti-
zánskeho, 27.1.2015 vo veku 
78 rokov,

 Jaroslav BLAŽEK z Parti-
zánskeho, 27.1.2015 vo veku 
84 rokov,

 František OBSELKA z Par-
tizánskeho, 27.1.2015 vo veku 
82 rokov,

 Peter KRUŽIC z Partizánske-
ho, 27.1.2015 vo veku 58 rokov,

 Jozef MAŠLAN z Partizánske-
ho, 27.1.2015 vo veku 80 rokov,

 Pavla BOĎOVÁ z Ješkovej Vsi, 
28.1.2015 vo veku 89 rokov,

 Ján BILČÍK z Malých Uheriec, 
28.1.2015 vo veku 66 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Obecné zastupiteľstvo  
obce Veľký Klíž

v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie  
hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž.

Deň konania voľby: 12. 3. 2015
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musí 
kandidát doručiť najneskôr do 27. 2. 2015 do 15.00 hodiny 
v zalepenej obálke na adresu: 
Obec Veľký Klíž, Klíž 156, 958 45 Veľký Klíž. 
Zn. „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.“ (150109)

Predám garáž na Štrkovci v PE. 
Cena dohodou. Tel. 0904 019 330.
 (150087)

Kúpim 3-izbový prerobený byt 
v PE. Nie RK. Tel. 0904 744 222.
 (150092)

Predám 1-izbový byt na Veľkej 
okružnej v Partizánskom, 2. po-
schodie. Tel. 0940 823 899. (150097)

Predám chatku so záhradou. Lo-
kalita Sútecká nad salašom. Info 
na tel. 0949 458 308. (150102)

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
Chynoranoch. Tel. 0904 810 807.
 (150112)

Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
drahým synom, bratom a otcom

Petrom KRUŽICOM  
z Malých Bielic,

ktorý nás opustil 27. januára 2015 
vo veku 58 rokov. Zároveň všet-
kým ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými sa snaži-
li zmierniť náš zármutok. (150117)
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ŠÍPKARSKÁ LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK
Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v hre 
301 double out, hranej na sedem víťazných le-
gov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku Šípok 
v Partizánskom ďalšími stretnutiami. Lídra prie-
bežného poradia Martina Boszoráda pripravil o 
prvý bod Martin Trčo. Piatu remízu si na konto 
pripísal Rudolf Trčo.

 VÝSLEDKY: I. Drndzík – M. Javořík 7:0. I. Go-
gola – M. Javořík 7:5. I. Drndzík  – I. Salinka 
7:5. M. Guba – Z. Snoha 7:5. Z. Snoha – I. Go-
gola 7:2. J. Panák – R. Trčo 6:6. M. Boszorád – 
Martin Trčo 6:6. L. Guba – Š. Bilas 7:2.

TABUĽKA
1. Martin Boszorád 14  13  1  0  97:23   27
2. Lukáš Guba 17  13  0  4  100:52  26 

3. Ivan Drndzík 13 12  0  1  86:39  24 
4. Ladislav Boszorád   14    9  2  3  84:59  20 
5. Ivan Salinka              18   9  2  7  101:84  20 
6. Milan Guba               15   8  3  4  87:69  19 
7. Michal Trčo              13   7  3  3  78:55  17 
8. Ivan Gogola             17   7  2  8  83:92  16 
9. Radovan Fereje       14   6  3  5  74:78  15 
10. Martin Trčo             22  6  3  13  95:128  15 
11. Jaroslav Panák      12   5  4 3   68:55  14 
12. Július Števica        12   4  5  3   64:62  13 
13. Zdeno Snoha         20   6  1  13  82:113  13 
14. Štefan Bilas           18   3  1  14  54:115  7 
15. Jozef Zigo              14   2  2  10  63:92  6 
16. Rudolf Trčo            15   0  5  10  51:100  5 
17. Milan Javořík         12   1  1  10  28:79  3 
 (mp, mit)

Karatisti žali medaily na krajskom pohári 
Celkom stotrinásť karatistov a karatistiek z pätnástich klu-
bov zasiahlo v Nesvadoch do bojov o medaily na Majstrov-
stvách Západoslovenského zväzu karate seniorov. Poduja-
tie bolo zároveň 3. kolom Pohára ZsZK mládeže v športo-
vom karate. Na podujatí mali svoje zastúpenie aj naše kara-
te kluby Drap Partizánske a Trend Bánovce nad Bebravou. 
Desaťčlenná výprava drapákov si vybojovala deväť vzác-
nych kovov – dva zlaté, jeden strieborný a šesť bronzových 
– a v súťaži klubov obsadila siedme miesto. Jedenásti re-
prezentanti Trendu získali trinásť medailí – päť zlatých, dve 
strieborné a šesť bronzových – čo im vynieslo štvrtú prieč-
ku. Klubovú súťaž vyhral Kachi Nitra s bilanciou 8 zlatých, 
9 strieborných a 4 bronzových medailí pred druhým Taiyo 
Kolárovo (8 – 3 – 7) a tretím Kumade Topoľčany (5 – 8 – 9). 
Medzi najúspešnejších účastníkov krajského šampionátu 
sa zaradila Sára Dianová z Trendu, ktorá zvíťazila v súbor-
nom cvičení kata mladších žiačok a rovnako aj v športovom 
zápase kumite v hmotnosti do 32 kg. V súťaži začiatočníkov 
putovalo do Bánoviec prvenstvo zásluhou Matúša Jáno-
šíka, ktorý nenašiel premožiteľa v súbornom cvičení kata 
chlapcov. Triumfoval aj v turnaji pokročilých, keď zvíťazil 
v športovom zápase chlapcov do 30 kg. Do klubovej vit-
ríny klubu Drap pribudlo zo súťaže začiatočníkov striebro, 
o ktoré sa postaral Dávid Melichárek v kategórii starších 
žiakov a rovnako v kata skončila na bronzovom stupienku 
mladšia žiačka Ema Magdolenová.

UMIESTNENIE NAŠICH KARATISTOV(TIEK)
 KATA – mladšie žiačky: 1. Sára Dianová, 5. Magdaléna 
Mikušová, staršie žiačky: 3. Soňa Niková, mladší žiaci: 3. 
Dominik Jánošík, 3. Adam Godár, starší žiaci: 5. Peter 
Bobuš (všetci Trend Bánovce n/B.). 
 KUMITE – mladšie žiačky -27 kg: 2. Alica Niková (Trend 

Bánovce n/B.), 3. Nina Špániková, 5. Zuzana Mišovy-
chová (obe Drap Partizánske), -32 kg: 1. Sára Dianová, 
-37 kg: 3. Magdaléna Mikušová (obe Trend Bánovce 
n/B.), juniorky -53 kg: 3. Nina Chudá, 3. Eliška Pidycho-
vá, seniorky -50 kg: 1. Eliška Pidychová (obe Drap Parti-
zánske), chlapci -30 kg: 1. Matúš Jánošík, mladší žiaci – 
28 kg: 1. Adam Godár, 3. Adrián Václavík (všetci Trend 

Bánovce n/B.), +32 kg: 2. Matúš Harant (Drap Partizán-
ske), 3. Dominik Jánošík, starší žiaci -35 kg: 2. Peter Bo-
buš, -40 kg: 1. Benedikt Jánošík (všetci Trend Bánovce 
n/B.), 3. Dávid Melichárek, +40 kg: 3. Leonardo Lakatoš, 
juniori -76 kg: 1. Dominik Buday, starší juniori bez rozdie-
lu hmotnosti: 2. Tibor Ďurček (všetci Drap Partizánske). 
 mp

Reprezentanti Drap Partizánske – dolný rad zľava: Zuzana Mišovýchová, Nina Španiková, Ema Magdolenová, David Me-
lichárek, Matúš Harant, horný rad zľava: Laura Pidychová, Eliška Pidychová, Nina Chudá, Tibor Ďurček a Leonardo La-
katoš a tréner Peter Hnyk

Bánovskí zápasníci 
vykročili do novej sezóny

Turnajový kolotoč v novej súťažnej sezóne sa pre zápasníkov MZK Bánovce nad Bebravou rozkrútil 
v posledný januárový deň. Bánovskí juniori sa predstavili v Šamoríne na majstrovstvách Slovenska v 
zápasení gréckorímskym štýlom. O republikové tituly v siedmich hmotnostných kategóriách zápasila 
rovná päťdesiatka juniorov z pätnástich klubov. Na šamorínskych žinenkách zápolili len dvaja repre-
zentanti bánovského MZK. V hmotnostnej kategórii do 66 kg si Tomáš Zajac vybojoval piatu prieč-
ku. Menej sa darilo Jakubovi Boďovi, ktorý s dvanástimi pretekármi v najobsadenejšej váhe do 74 kg 
prehral v prvom kole, z ďalších bojov vypadol a bolo z toho desiate miesto. Do Šamorína necestoval 
najväčší ašpirant na zisk medaily Adrian Kufel, ktorý si pred šampionátom klasikov zranil koleno. Naj-
úspešnejším klubom majstrovstiev sa stal ZK 1904 Košice, ktorého osem zápasníkov získalo 27 bodov. 
Striebornú priečku obsadil Gladiátor Šamorín (4 pretekári – 22 bodov) a tretí skončil ZŠK Gabčíkovo 
(3 – 20). Bánovský MZK obsadil so ziskom 3 bodov štrnáste miesto.
Bánovskí zápasníci mali svoje zastúpenie aj na medzinárodnom turnaji mládeže v Bratislave, kde štar-
tovalo 125 účastníkov z pätnástich klubov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska. V kvalitnej 
konkurencii si bronzovú priečku vyzápasili Samuel Znášik v kategórii starších žiakov v hmotnosti do 
59 kg a Patrik Michalička medzi kadetmi do 76 kg. Tesne za medailovými pozíciami skončil Henrich 
Čukan, ktorý skončil štvrtý v kategórii starších žiakov do 66 kg, o jednu priečku nižšie sa umiestnili prí-
pravkár Lucas Pecháč (do 30 kg) a mladší žiak Marcel Španko (do 48 kg), kým siedma priečka patrí 
Samuelovi Paraskovi v prípravke do 30 kg. (mp, mu)

V Partizánskom opäť prvá florbalová liga žien
Po tretí raz bude Mestská športová hala v Partizánskom dejiskom stretnutí I. florbalovej ligy žien. Sta-
ne sa tak v sobotu 14. februára, kedy sú na programe zápasy deviateho dvojkola druhej najvyššej slo-
venskej súťaže žien. Líder ligy, domáci FBK Harvard, si v nich spolu s obhajcom triumfu FBK Kysucké 
Nové Mesto zmeria sily s bratislavskými tímami Florpédom a Lidom. 

 Program 9. dvojkola – 14.2. od 9. h: FBK Harvard Partizánske – Florpédo Bratislava, o 10.40 h: Lido 
Bratislava – Kysucké Nové Mesto, o 13.20 h: Kysucké Nové Mesto – Florpédo Bratislava, o 15. h: FBK 
Harvard Partizánske – Lido Bratislava.  mp

Mestská Tevos-Drogérie liga v stolnom tenise dvojčlenných družstiev pokračovala kompletným 15. ko-
lom a dohrávkou 14. kola. Z tesného víťazstva sa radovali hráči Expres printu nad Klapkovcami, keď v 
rozhodujúcom dueli Peter Kršiak zdolal Alojza Klapku v pomere 3:2 na sety. Najdramatickejší zápas 
odohralo ,,béčko“ Chladmondu s družstvom Team GSM, ktorému víťazný bod zabezpečil Ján Horník 
výhrou 3:2 na sety nad Mariánom Mikolášom st., keď premenil až v poradí ôsmy mečbal.

 15. KOLO: PRINT SERVIS – CHLADMONT A 
0:5 (sety – 4:15), ako hrali: M. Tomiš-P. Behúl – R. 
Blaniar-J. Blaniar 2:3, Tomiš – J. Blaniar 1:3, Behúl 
– J. Blaniar 0:3, Tomiš – R. Blaniar 1:3, F. Staňo – 
R. Blaniar 0:3.   
EXPRES PRINT – KLAPKOVCI 3:2 (sety – 10:10), 
ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – L. Beňačka-A. Klapka 
3:1, Jaššo – Klapka 3:1, Kršiak – Beňačka 1:3, Jaššo 
– Beňačka 0:3, Kršiak – Klapka 3:2.   
CHLADMONT B – TEAM GSM 2:3 (sety – 12:11), 
ako hrali: M. Mikoláš st.-P. Rajčányi – T. Duda-J. 
Horník 2:3, Rajčányi – Horník 3:1, Mikoláš – Duda 
2:3, Rajčányi – Duda 3:1, Mikoláš – Horník 2:3.    
BELMONT KLIMA – PREMA 0:5 (sety – 4:15), 
ako hrali: J. Kováčik-P. Dvorský – J. Preťo-M. Ma-
gát 2:3, Kováčik – Preťo 0:3, Dvorský – Magát 0:3, 
Kováčik – Magát 1:3, Dvorský – Preťo 1:3.   
PREDPOSLEDNÍ – JAPEJO 1:4 (sety – 4:14), ako 
hrali: Ján Vlčko-Ivan Gembický – J. Špeťko-P. Vác-
val 1:3, Gembický – Vácval 0:3, Vlčko – Špeťko 3:2, 
Gembický – Špeťko 0:3, Vlčko – Vácval 0:3.   
JAMAH – GENTA 2:3 (sety – 9:11), ako hrali: J. Va-
lášek-Š. Jambor – M. Kleman-L. Rybanský 2:3, Va-
lášek – M. Mikoláš ml. 3:1, Jambor – Kleman 0:3, 
Valášek – Kleman 1:3, Jambor – Mikoláš ml. 3:1.   

 DOHRÁVKA 14. KOLA: PREDPOSLEDNÍ – 
PRINT SERVIS 2:3 (sety – 12:11), ako hrali: Ján 
Vlčko-Ivan Gembický – P. Behúl-M. Tomiš 3:1, Vlč-
ko – Behúl 2:3, Gembický – Tomiš 2:3, Vlčko – To-
miš 3:2, Gembický – Behúl 2:3. 

TABUĽKA
1. CHLADMONT A 15 14 1 61:14  43
2. JAPEJO              15 14 1 53:22  43
3. GENTA                 15 11 4 46:29  37
4. CHLADMONT B 15 11 4 44:31  37
5. EXPRES PRINT 15 10 5 44:31  35
6. KLAPKOVCI       15 8 7 35:40  31
7. PREMA                15 7 8 44:31  29
8. TEAM GSM            15 5 10 29:46  25
9. PRINT SERVIS  15 4 11 24:51  23
10.-11. JAMAH               15 2 13 26:49  19
    PREDPOSLEDNÍ  15 2 13 26:49  19
12. BELMONT KLIMA 15 2 13 18:57  19

 PROGRAM 16. KOLA – 10.2. o 17.30 h: JAPE-
JO – JAMAH, GENTA – BELMONT KLIMA, PREMA 
– CHLADMONT B, o 19. h: TEAM GSM – EXPRES 
PRINT, KLAPKOVCI – PRINT SERVIS, CHLADMONT 
A – PREDPOSLEDNÍ, (stretnutia sa hrajú v herni 
pod ÚPSVaR v Partizánskom). (mp, ls)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

MUŽI
V. LIGA

 18. KOLO: Kanianka – STK Veľké Uherce C 
9:9, J. Perniš 3,5, Kušnír 3,5, D. Píš 1, P. Minich 
1 – M. Gubka 3,5, Jozef Belianský 2,5, P. Kršiak 2, 
J. Trojan 1. Oslany B – STK Malé Chlievany B 
15:3, M. Hudec 4,5, J. Lacúška 4, B. Šandrik 3,5, 
R. Šandrik 3 – B. Kolembus 2,5, M. Valient 0,5. AC 
Dežerice – Tužina 3:15, J. Kardoš 2, M. Horečný 
1 – D. Hanzlík st. 4,5, P. Balčirák 4,5, V. Polevka 3,5, 
Marián Rybár 2,5. STK Veľké Uherce D – STK Ža-
bokreky n/N. 7:11, M. Navrkal 4, J. Václav 1,5, J. 
Valášek 1,5 – R. Blaniar 3,5, J. Blaniar 3,5, M. Ma-
gát 2, J. Preťo 2. Lazany C – Kamenec p/V. 12:6, 
V. Skáčik 3, F. Oboňa 3, Z. Čikes 2,5, V. Brodzian-
ský 2,5, T. Žiak 1 – J. Stančiak 4,5, M. Rendek 1, 
Ľ. Janovič 0,5. Handlová B – Bystričany C 8:10, 
G. Ratkovský 2, Jozef Blaho 2, M. Čenteš ml. 2, M. 
Čenteš st. 2 – Radosa 3,5, Dáni 2,5, Plevka 2,5, 
Šmida 1,5. Nitrica – Diviaky n/N. 6:12, M. Kle-
man 3,5, L. Rybanský 2,5 – R. Vajda 4,5, P. Ševce 3, 
P. Chudý 2,5, D. Hnát 2.
1. Tužina                18 14 2 2 0   206:118 62
2. Diviaky n/N.           18 14 1 3 0   210:114 61
3. STK Žabokreky n/N. 18 12 2 4 0   191:133 56
4. Kanianka            18 11 4 3 0   192:132 55
5. Lazany C             18 10 2 6 0   168:156 50
6. Handlová B           18 9 2 7 0   185:139 47
7. STK Malé Chlievany B 18 9 1 8 0   163:161 46
8. Oslany B                18 8 3 7 0   171:153 45
9. Bystričany C         18 6 1 11 0   127:197 37
10. STK AC Dežerice 18 5 2 11 0   142:182 35
11. STK Veľké Uherce C 18 4 4 10 0   149:175 34
12. Nitrica                    18 4 1 13 0   127:197 31
13. Kamenec p/Vt. 18 3 3 12 0   129:195 30
14. STK Veľké Uherce D 18 3 0 15 0   108:216 27

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 13. KOLO: BELMONT KLIMA Partizánske – 
STK Veľké Uherce E 18:0, T. Duda 4,5, Š. Jambor 
4,5, J. Kováčik 4,5, J. Jaššo 4,5. STK Žabokreky 
n/N. B – ŠKST Bošany D 0:18, J. Repka st. 4,5, M. 
Boldiš 4,5, P. Meluš 4,5, P. Minarovič 4,5. Chlad-
mont Partizánske – MK SO Nadlice 5:13, P. 
Behúl 2,5, P. Rajčányi 1,5, P. Klapka 1 – Mário Mar-
ko 4,5, J. Magdolen 4, P. Rybanský 2,5, D. Gális 2. 
Chladmont nastúpil len s tromi hráčmi.
1. ŠKST Bošany D             13 12 1 0 0   195:39      50
2. CHLADMONT Partizánske 13 9 0 4 0   148:86      40
3. MK SO Nadlice              13 7 2 4 0   138:96      36
4. BK Partizánske              13 7 0 6 0   138:96      34
5. STK Žabokreky n/N. B  13 2 1 10 0     58:176    20
6. STK Veľké Uherce E       13 0 0 13 0     25:209    13

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 14. KOLO: STK Malé Chlievany C – OcÚ Žit-
ná-Radiša 6:12, M. Valient 3, L. Machala 2, J. Ko-
leno 1 – H. Horníková 3,5, J. Horník 3,5, I. Horník 
2,5, J. Botka 2,5. STO Prusy B – STK Malé Chlie-
vany D 11:7, Jozef Kutiš 4,5, T. Kutiš 4,5, M. Kutiš 
1,5, Ján Kutiš st. 0,5 – F. Petrík st. 2, N. Ďuračka 2, 
R. Košík 2, F. Petrík ml. 1. STO Prusy – STK Orol 
Otrhánky B 12:6, R. Praženec 3, Ján Kutiš ml. 3, 

V. Lukačovič 3, J. Tomášik 3 – N. Tran 3,5, A. Šinský 
1,5, M. Jakal 0,5, Gieci 0,5. STO Uhrovec – SK Bá-
novce n/B. B 17:1. SO Miezgovce – SK Bánovce 
n/B. 7:11, ? – J. Petrlík st. 3,5, Ľ. Búlik 3,5, I. Božik 
st. 2,5, M. Korbel 1,5.
1. Prusy B                14 14 0 0 0    198:54      56
2. Prusy                 14 9 1 4 0    150:102    42
3. Žitná-Radiša       14 9 1 4 0    142:110    42
4. Uhrovec               14 8 3 3 0    150:102    41
5. Miezgovce           14 6 1 7 0    138:114    33
6. Bánovce n/B.       14 5 2 7 0    120:132    31
7. Malé Chlievany D 14 5 1 8 0    119:133    30
8. Malé Chlievany C 14 5 0 9 0    122:130    29
9. Otrhánky B        14 4 0 9 1      90:162    25
10. Bánovce n/B. B 14 0 1 12 1      31:221    16

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 12. KOLO: TJ Horné Ozorovce – STK Orol Otr-
hánky C 6:12, P. Darmo 3,5, D. Sabo 2,5 – Milan 
Strempek 4,5, M. Maďara 3, J. Viskup 2,5, T. Ledaj 
2. STK Orol Otrhánky D – Pečeňany B 6:12, 
M. Ledajová 3, S. Šutiak 3 – M. Jakab 4,5, M. Be-
reš 3,5, M. Lukniš 2,5, R. Horský 1,5. OcÚ Krásna 
Ves – STO Biskupice 0:18 kont.. STO Uhrovec 
B – STO Podlužany  2:16, A. Podoba 2 – M. Za-
jac 4,5, T. Valach 4,5, J. Podlucký 3,5, I. Hrčka 3,5.
 DOHRÁVKA 11. KOLA: STK Orol Otrhánky C 
– Pečeňany B 12:6, P. Plášek 4,5, T. Ledaj 2,5, M. 
Bim 2,5, M. Maďara 2, J. Viskup 0,5 – M. Bereš 3, 
M. Jakab 3.
1. Biskupice          12 12 0 0 0   170:46 48
2. Podlužany         12 9 1 2 0   150:66 40
3. Otrhánky C         12 6 1 5 0   112:104 31
4. Pečeňany B       12 5 3 4 0   109:107 30
5. Otrhánky D        12 3 4 5 0     99:117 25
6. Krásna Ves         12 4 1 6 1     87:129 24
7. Uhrovec B         12 2 2 8 0     70:146 20
8. Horné Ozorovce 12 0 2 10 0     67:149 14

JUNIORI 
I. LIGA NR+TN

 2. KOLO: Hontianske Trsťany – STK Veľké 
Uherce 1:9, body STK: T. Vlčko 3,5, T. Valášek 3,5, 
Dávid Kršiak 2. Zlaté Moravce – STK Veľké Uher-
ce 6:4, body STK: T. Valášek 3, T. Vlčko 1. Nová Ba-
ňa-Podlužany – STK Veľké Uherce 9:1, body 
STK: T. Valášek 1. Komárno – Nové Zámky 0:10. 
Nové Zámky – Čab 6:4. Komárno – Čab 0:10. 
Nová Baňa-Podlužany - Nová Dubnica 5:5. Zla-
té Moravce – Trenčín 4:6. Nová Baňa-Podluža-
ny – Trenčín 3:7. Hontianske Trsťany – Nová 
Dubnica 1:9. Zlaté Moravce – Nová Dubnica 
3:7. Hontianske Trsťany – Trenčín 1:9.
1. Nová Baňa/Podlužany   6  4  1  1  0  41:19  19
2. Nové Zámky                  5  4  0  1  0  36:14  17
3. Kubran Trenčín 5  4  0  1  0  34:16  17
4. STK Veľké Uherce 5  3  0  2  0  28:22  14
5. Nová Dubnica 5  2  1  2  0  25:25  12
6. Zlaté Moravce 6  2  0  4  0  23:37  12
7. Hontianske Trsťany 6  2  0  4  0  19:40  12
8. Čab 5  2  0  3  0  26:23  11
9. Pokrok Komárno    5  0  0  5  0    7:43   5
 mp

STOLNÝ TENIS

Odštartoval štvrtý ročník  
Bánovskej bežeckej ligy

Seriál 4. ročníka Bánovskej bežeckej ligy, ktorý po novom organizuje OZ Športovo herný a outdo-
orový klub, odštartoval úvodným podujatím v prvú februárovú sobotu. Dvadsaťosem mužov a 
sedem žien absolvovalo 10 km dlhú zasneženú terénnu trať so štartom a cieľom v rybárskej bašte 
pri vodnej nádrži Prusy. Absolútnym víťazom otváracích pretekov sa tak, ako v záverečnom po-
dujatí uplynulej sezóny BBL, stal Trenčan Tomáš Podpera, ktorý v čase 42:14,93 min triumfoval v 
kategórii mužov do 29 rokov. Najrýchlejším z našich vytrvalcov bol Jozef Kundala (na foto) z Veľ-
kých Bielic, ktorý dobehol do cieľa druhý v čase 43:25,10 min, čo zároveň znamenalo víťazstvo v 
mužskej kategórii od 30 do 39 rokov. Najrýchlejšou ženou v cieli bola v čase 53:32,30 min Mária 
Vaclaviaková z Prievidze. 

PORADIE V 1. KOLE BBL
 MUŽI 15-29 rokov: 1. T. Podpera (Tren-
čín) 42:14,93 min, 2. Filip Pokrývka (Bánov-
ce n/B.) 49:02,49, 3. M. Bilčík ml. (3A Prievidza) 
55:02,04, 4. Kristián Podlucký (VIA LS Bánov-
ce n/B.) 57:11,90, 5. Ľuboš Repa (Bánovce n/B.) 
1:01:24,09.
 MUŽI 30-39 rokov: 1. Jozef Kundala (Veľké 
Bielice) 43:25,10 min, 2. M. Letko (Trenč. Stan-

kovce) 47:56,33, 3. M. Makiš (Trenčín) 48:04,39, 4. 
Michal Korec (Bánovce n/B.) 48:42,20, 5. S. Vác-
valiak (Prievidza) 49:29,62, 6. T. Zachar (Dubnica 
n/V.) 49:56,98, 7. Pavol Struhár (Bánovce n/B.) 
50:20,37, 8. L. Matejka (Trenčín) 57:15,62, 9. R. 
Beneš (Bratislava) 1:07:02,79 h.
 MUŽI 40-49 rokov: 1. Miroslav Podlucký 
(VIA LS Bánovce n/B.) 49:16,99 min, 2. Š. Červen-
ka (Dubnica n/V.) 50:16,71, 3. M. Bilčík (Handlo-
vá) 51:53,09, 4. Pavol Grňo (BYTTHERM Bánov-
ce n/B.) 54:11,77, 5. Peter Vraňák (Partizánske) 
1:00:58,51 h, 6. Peter Minarovič 1:03:00,46, 
7. Miroslav Bitarovský (obaja Bánovce n/B.) 
1:12:30,19.
 MUŽI 50 rokov a starší: 1. E. Páleník (Trenčín) 
46:58,04 min, 2. V. Koníček (Drietoma) 48:37,23, 
3. Jozef Bezák (Bánovce n/B.) 53:58,55, 4. Dušan 
Ďuračka (Šišov) 56:15,59, 5. Marián Adamkovič 
(Bánovce n/B.) 58:27,88, 6. D. Masarik 1:04:40,60 
h, 7. R. Sopko (obaja Trenčín) 1:08:42,82.
 ŽENY do 39 rokov: 1. M. Vaclaviaková (Ba-
ník Prievidza) 53:32,30 min, 2. Mária Selešo-
vá  57:48,26, 3. Veronika Kvaková (obe Bánov-
ce n/B.) 1:01:55,64 h, 4. Karin Mikušová (Ľutov) 
1:12:42,45.
 ŽENY od 40 rokov: 1. Monika Domovcová 
(Bánovce n/B.) 55:07,32 min, 2. M. Žilková (Dub-
nica n/V.) 1:00:00,01, 3. M. Doskočilová (Trenčín) 
1:08:26,82.   mp

Dorastenci FBK Harvard Partizánske zazna-
menali ďalšie dve hladké víťazstvá a naďalej 
v lige kraľujú. Súťažnú premiéru okorenenú 
dvomi víťazstvami majú za sebou prípravká-
ri Harvardu.

LIGA DORASTENCOV – ZÁPAD 
 5. DVOJKOLO: FBK Harvard Partizán-
ske – CVČ Ahoj Piešťany 10:2 (6:0, 3:1, 
1:1), góly: 3. J. D. Vaňo (F. Tupý), 4. E. Paško 
(S. Druska), 5. R. Berešík, 6. S. Druska (M. Niž-
ňanský), 11. F. Tupý, 15., 22., 23. a 44. J. D. 
Vaňo (R. Ferai), 30. R. Berešík (R. Ferai) – 19. 
D. Domin, 38. O. Kusenda. HARVARD: J. Laci-
ka – S. Druska, T. Vyskočil, J. D. Vaňo, F. Tupý, 
M. Sklenár, R. Ferai, P. Baštrnák, E. Paško, M. 
Žiško, M. Nižňanský, R. Berešík, M. Pažický, 
tréner: D. Ďuríček. Victory Stars Nová Dub-
nica – FBK Harvard Partizánske 0:10 (0:4, 
0:4, 0:2), góly: 2. S. Druska (P. Baštrnák), 3. 
M. Žiško (F. Tupý), 9. M. Nižňanský (M. Skle-
nár), 11. a 16. R. Berešík (M. Sklenár), 23. F. 
Tupý (M. Žiško), 26. J. D. Vaňo (J. Lacika), 27. 
M. Sklenár (S. Druska), 37. M. Nižňanský (P. 
Baštrnák), 42. M. Pažický (J. D. Vaňo). HAR-
VARD: J. Lacika – S. Druska, T. Vyskočil, J. D. 
Vaňo, F. Tupý, M. Sklenár, R. Ferai, P. Baštr-
nák, E. Paško, M. Žiško, M. Nižňanský, R. Be-
rešík, M. Pažický, tréner: D. Ďuríček. VS Nová 
Dubnica – FBC 11 Trnava 3:1 (1:0, 0:0, 
2:1). CVČ Ahoj Piešťany – FBC 11 Trnava 
2:4 (0:1, 1:3, 1:0).
1. Harvard Partizánske   10  9  0   1   53:19   18
2. Ice Players Sereď 8  6  0   2   43:17   12
3. 1.FBC Trenčín 6  5  0   1   24:9     10
4. FBC 11 Trnava             10  5  0   5  47:29   10
5. Rebels 91 Topoľčany     6  4  0    2   29:19     8
6. VS Nová Dubnica        10  4  0    6   21:46     8  
7. Panthers Trenčín           6  3  0    3  30:48      6
8. M-Šport Trenčín             6  0  0    6   10:34    0 
9. CVČ Ahoj Piešťany       10  0  0  10   25:61   0 

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD 
 4. DVOJKOLO: FBK Harvard Partizán-
ske – ICE Players Sereď 14:3 (6:1, 3:0, 5:2), 
góly: 3. E. Lanča (D. Kopál), 9., 10. a 33. D. 
Petrík (M. Petrík), 11. E. Lanča, 13. D. Petrík, 
14. E. Vojtela (D. Krajčík), 21. a 39. M. Petrík, 
29. M. Petrík (D. Ondruš), 30. E. Vojtela, 36. 
D. Tóth (M. Petrík), 44. a 44. R. Berešík – 15. 
Sukenár, 34. Bučány, 44. Lenčéšová. HAR-
VARD: M. Bezák – E.  Lanča, E. Vojtela, D. Ko-
pál, D. Ondruš, R. Berešík, D. Tóth, D. Krajčík, 
M. Petrík, D. Petrík, M. Tamaškovič, L. Chreno, 
M. Kuka, tréner. Š. Rajčan. FBK Harvard Par-
tizánske – Slávia SPU Nitra 9:3 (3:0, 2:0, 
4:3), góly: 7. a 29. E. Lanča, 10. a 12. E. Vojte-
la, 22. E. Vojtela (M. Petrík), 37. R. Berešík (D. 
Krajčík), 40. E. Lanča (E. Vojtela), 44. D. Tóth 
(D. Petrík), 45. E. Vojtela (E. Lanča) – 33. Kor-
mančík, 34. Vašš, 44. Smida. HARVARD: M. 
Bezák – E.  Lanča, E. Vojtela, D. Kopál, D. On-
druš, R. Berešík, D. Tóth, D. Krajčík, M. Petrík, 
D. Petrík, M. Tamaškovič, L. Chreno, M. Kuka, 
tréner. Š. Rajčan. FBC 11 Trnava – Sereď 9:1 
(4:0, 2:0, 3:1). Hlohovec – Slávia Nitra 10:4 
(5:1, 1:2, 4:1). Levice – FBC 11 Trnava 2:2 
(2:2, 0:0, 0:0). Nemšová – 1.FBC Trenčín 
1:9. Piešťany – Panthers Trenčín 7:6. Ska-
lica – Nemšová 6:5. 1.FBC Trenčín – Pieš-
ťany 9:2. Panthers Trenčín – Skalica 1:7.

1. 1.FBC Trenčín                8  6  1  1   72:25   13
2. FBC 11 Trnava               8  6  1  1   40:27   13
3. VS Nová Dubnica           6  5  1  0   56:11   11
4. Harvard Partizánske     8  5  1  2   52:28   11
5. RD Hlohovec                  8  4  1  3   45:36    9
6. Slávia DFA Nitra             8  4  0  4   40:45    8
7. CVČ Ahoj Piešťany         8  4  0  4   34:47    8
8. FC Skalica                      8  4  0  4   35:65    8
9. NTS FK-ZŠ Nemšová    8  2  0  6   34:49    4
10. ICE Players Sereď       8  1  2  5   30:59    4
11. ŠK FAIR Levice            8  0  3  6   22:34    3
12. Panthers Trenčín          8  1  0  7   36:70    2

LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD 
 2. DVOJKOLO: FBK Harvard Partizánske 
– Victory Stars Nová Dubnica 1:10 (0:4, 
0:4, 1:2), góly: 31. R. Vanková – 9. Fiala, 10., 
10., 12. a 16. Madaj, 18. a 32. Purgath, 18. a 
19. Žikla, 25. Fiala. HARVARD: A. Hranai (30. 
K. Tomík) – T. Školka, R. Vanková, A.  Javorský, 
M. Kuka, M. Benko, A. Vaňová, B. Junasová, 
T. Bosák, D. Staňo, Š. Blažek, D. Minarovič, J. 
Šuma, F. Belák, tréner: D. Ďuríček. FBK Har-
vard Partizánske – ICE Players Sereď 4:8 
(1:3, 2:3, 1:2), góly: 12. M. Kuka (A. Javor-
ský), 17. T. Školka (M. Benko), 21. Š. Blažek, 
32. D. Minarovič (A. Javorský) – 2., 12., 22. a 
24. Lenčešová, 9., 22., 25. a 25. Lašák. HAR-
VARD: A. Hranai (30. K. Tomík) –  T. Školka, 
R. Vanková, A.  Javorský, M. Kuka, M. Benko, 
A. Vaňová, B. Junasová, T. Bosák, D. Staňo, Š. 
Blažek, D. Minarovič, J. Šuma, F. Belák, tréner: 
D. Ďuríček. ICE Players Sereď – M-Šport 
Trenčín 12:0 (6:0, 5:0, 1:0). Stretnutia CVČ 
Piešťany – VS Nová Dubnica a CVČ Piešťa-
ny – M-Šport Trenčín boli odložené. 
 PREDOHRÁVKA: M-Šport Trenčín – VS 
Nová Dubnica 1:20 (0:6, 1:7, 0:7). 
1. VS Nová Dubnica 4  2  0  1  49:12   6
2. ICE Players Sereď 2  2  0  0  20:4     4 
3. Slávia DFA Nitra 2  2  0  0  18:4      4
4. CVČ Piešťany 2  2  0  0  16:6      4
5. Harvard Partizánske    4  0  0  4  10:32    0
6. M-Šport Trenčín             4  0  0  4    3:58   0 

STARŠIA PRÍPRAVKA – ZÁPAD
 1. DVOJKOLO: FBC 11 Trnava – FBK Har-
vard Partizánske 3:7 (1:3, 0:2, 2:2), góly: 3., 
24. a 26. Britan – 2. T. Školka (A. Javorský), 8., 13. 
a 23. T. Školka, 17. a 18. A. Javorský, 28. P. Ben-
ča (F. Jaššo). HARVARD: K. Tomík – A. Javorský, 
B. Michna, T. Školka, T. Kollár, F. Jaššo, A. Čertek, 
V. Junasová, S. Karvay, D. Šamko, P. Benča, tré-
ner: D. Ďuríček. M-Šport Trenčín – FBK Har-
vard Partizánske 5:10 (1:4, 2:1, 2:5), góly: 6., 
11. a 25. Tománek, 20. Jastrabík, 26. Paulenda – 
1. a 3. S. Karvay, 1. A. Javorský, 5. a 15. F. Jaššo, 
22. T. Kollár (B. Michna), 27., 28. 30. T. Kollár, 30. 
T. Školka. HARVARD: K. Tomík – A. Javorský, B. 
Michna, T. Školka, T. Kollár, F. Jaššo, A. Čertek, V. 
Junasová, S. Karvay, D. Šamko, P. Benča, tréner: 
D. Ďuríček. Nemšová – M-Šport Trenčín 3:7 
(1:3, 0:2, 2:2). 1.FBC Trenčín – FBC 11 Trnava 
17:2 (5:0, 6:0, 6:2). Nemšová – 1.FBC Trenčín 
5:7 (2:3, 2:2, 1:2).
1. 1.FBC Trenčín 2  2  0  0   24:7     4
2. Harvard Partizánske 2  2  0  0   17:8     4
3. FK-ZŠ Nemšová 2  1  0  1   11:12   2
4. M-Šport Trenčín 2  0  0  2   10:16   0
5. FBC 11 Trnava 2  0  0  2    5:24    0
 mp

KRAJSKÉ FLORBALOVÉ SÚŤAŽE MLÁDEŽE
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Noviny troch generácií10

Do ankety, ktorá je znovu 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 2014 
úspešne a príkladne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci, 
reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. 

Na vás, čitateľoch je, aby ste vystrihli vyplnený tiket 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 11. marca 2015! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená 
pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej kolónky na anketovom lístku, pred-
stavujúcej 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 a odmenení. 

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 20. marca 
od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Novinkou oproti predošlým ročníkom ankety bude hodnotné oce-
nenie prvých troch športovcov v každej kategórii!

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA 

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

čitateľská anketa

za rok 2014

El Fuňo po roku čakania opäť majstrom!
Uplynulú sobotu vyvrcholil v Mestskej športovej 
hale v Bánovciach nad Bebravou záverečnými 
stretnutiami o konečné umiestnenie 12. ročník 
Bánovskej halovej futbalovej ligy. Po roku sa na 
piedestál ligy vrátilo družstvo El Fuňo, ktoré po 
triumfe v 10. ročníku, v tom uplynulom skončilo 
ôsme. Vo finále porazilo v pomere 4:2 suveréna 
základnej časti Big Story. Pritom v druhom pol-
čase Ondrej Škorec poslal Big Story do vedenia 
3:2, no pôvodne uznaný gól nakoniec neplatil. 
Bronz získalo družstvo Smeráci po víťazstve 5:1 
nad FC Bayern. Obhajca prvenstva Jasklo obsa-
dil konečné piate miesto. Najlepším strelcom 
ligy sa s 31 gólmi stal Roman Mrocek (Big Story). 
Najlepší hráč ligy sa tentoraz nevyhlasoval, no 
cenu pre najlepšieho brankára z rúk riaditeľa ligy 
Jozefa Farkaša prebral Richard Mäsiar (El Fuňo), 
ktorý sa v semifinále zapísal aj do streleckej listi-
ny. Konečné poradie družstiev: 1. EL FUŇO Bn/B., 
2. BIG STORY Veľké Držkovce, 3. SMERÁCI Bn/B., 
4. FC BAYERN Krásna Ves, 5. JASKLO Bn/B., 6. BN 
TAXI Bn/B., 7. FC KUVAJT Horné Vestenice, 8. 
HELLA Bn/B., 9. MUFUZA Veľká Hradná, 10. AMA-
TÉRI Bn/B., 11. COLO COLO Bn/B. a 12. BREZA 
PREDÁTORS Brezolupy. Posledné dva tímy budú 
hrať v budúcom ročníku baráž o udržanie sa v 
lige. V prípade, že počet záujemcov umožní vy-
tvoriť dve ligy, baráž sa hrať nebude.

PLAY OFF O 1.-8. MIESTO
 SEMIFINÁLE: FC BAYERN Krásna Ves – EL 
FUŇO Bn/B. 1:4 (0:2), J. Gieci – P. Botka 2, R. 
Mäsiar, L. Jandák. BIG STORY Veľké Držkovce – 
SMERÁCI Bn/B. 2:0 (1:0), R. Mrocek 2.
 O 7. MIESTO: FC KUVAJT Horné Vestenice – 
HELLA Bn/B. 4:4 (1:0) – 4:3 na 7 m kopy, J. Struč-
ka 2, J. Fáber, D. Šuhajda – M. Galbavý 2, L. Beňo 2.

 O 5. MIESTO: BN TAXI Bn/B. – JASKLO Bn/B. 
7:9 (6:5), L. Vavro 3, M. Gieci 2, T. Herda, M. Laš-
šo – Peter Benca 3, M. Mášik 3, M. Slovák 2, A. 
Masarovič.
 O 3. MIESTO: FC BAYERN Krásna Ves – SME-
RÁCI Bn/B. 1:5 (0:2), D. Kajan – P. Hano 2, V. Ma-
lec 2, J. Hanko. 
 FINÁLE: BIG STORY Veľké Držkovce – EL 
FUŇO Bn/B. 2:4 (1:1), R. Mrocek 2 – P. Botka 2, 
P. Kristlík, J. Kubala.

 PORADIE KANONIEROV: 31 gólov – R. 
Mrocek (BIG STORY), 23 – L. Beňo (HELLA), 
20 – R. Gabriška (AMATÉRI), 17 – J. Kubala 
(EL FUŇO), L. Vavro (BN TAXI), 16 – P. Kúdela 
(SMERÁCI), O. Škorec (BIG STORY), A. Masa-
rovič (JASKLO), J. Gieci (FC BAYERN), 14 – M. 
Líška (BIG STORY), P. Botka (EL FUŇO), 13 – 
J. Kosiba (BN TAXI), M. Mášik (JASKLO), 12 – 
L. Jandák (EL FUŇO)...
 mp

Víťaz 12. ročníka Bánovskej halovej futbalovej ligy El Fuňo Bánovce n/B. – horný rad zľa-
va: Stanislav Turoň, Tomáš Starych, Patrik Kristlík, Stanislav Mikloš, Lukáš Jandák, dolný 
rad zľava: David Richtárech, Juraj Kubala, Richard Mäsiar, Peter Botka a Michal Mikloš.
 Foto: Jozef Farkaš

Orli doviedli zelených k obhajobe triumfu
V poradí trináste pokračovanie turnaja v ma-
lom futbale hráčov nad 40 rokov O pohár pri-
mátora Partizánskeho malo rovnakého víťaza 
ako vlani. Titul obhájilo topoľčianske družstvo 
Strana zelených Slovenska, ktorého dres opäť 
obliekli aj bývalý hráč Spartaka Trnava Miro-
slav Papranec a niekdajší mládežnícky futba-
lový reprezentant Martin Hlásny. V Mestskej 
športovej hale v Partizánskom uplynulú so-
botu rozpútalo súboje znovu päť kolektívov. 
Medailové priečky premiešal posledný zápas 
domácich družstiev Bistro Fekete team a Orli, 
ktorý obhajoval druhú priečku. Všetko drža-
li vo svojich rukách hráči nováčika podujatia 
Bistro Fekete teamu, ktorí mali turnaj rozohra-
tý na celkový triumf. Ako jediní zdolali obhaj-
cu z Topoľčian, keď víťazný gól na 2:1 vsietil 18 
sekúnd pred záverečným hvizdom Jozef Ger-
geľ. A v poslednom zápase viedli osem minút 
pred koncom stretnutia nad beznádejne po-
slednými orlami hladko 2:0. Avšak, hetrik vla-
ni najlepšieho strelca turnaja Mareka Gajdoša 

v rozpätí piatich minút posadil na trón Stranu 
zelených Slovenska, kým hráčom Bistro Feke-
te team zostali oči pre plač nad druhou prieč-
kou. Tú uhájili o vyšší počet vsietených gólov 
pred tretím tímom v poradí SMER-SD Parti-
zánske, ktorý vlani uzatváral tabuľku. Počas 
záverečného ceremoniálu organizátori okrem 
medailistov, tradične dekorovali aj najlepšie 
individuality turnaja. Za najlepšieho branká-
ra bol vyhlásený Róbert Fekete z družstva 
Bistro Fekete team, cenu určenú najlepšiemu 
hráčovi z rúk primátora Partizánskeho Jozefa 
Božika prebral opäť Miroslav Papranec (Stra-
na zelených Slovenska) a najlepším strelcom 
sa stal Juraj Vrábel (Strana zelených Sloven-
ska), ktorý kontá súperových brankárov zaťa-
žil siedmimi gólmi.

 VÝSLEDKY: SMER–SD Partizánske – Bistro 
Fekete Partizánske 1:1 (0:0), 20. J. Balaška – 
18. I. Beniak. ORLI Partizánske – Strana ze-
lených Slovenska Topoľčany 1:3 (0:2), 30. I. 

Trenčanský – 7., 15. a 20. J. Vrábel. SMER–SD 
PE – SIEŤ Partizánske 2:1 (2:0), 2. A. Gašpa-
rovič, 8. M. Kočan – 20. J. Šulaj. Bistro Fekete 
PE – SZS TO 2:1 (0:1), 18. D. Šlosár, 30. J. Ger-
geľ – 7. M. Papranec. SIEŤ PE – ORLI PE 3:0 
(1:0), 8. J. Chrenko, 24. J. Šulaj, 28. S. Humaj. 
SMER–SD PE – SZS TO 1:2 (1:0), 12. Ľ. Bačo – 
18. M. Papranec, 19. J. Vrábel. SIEŤ PE – Bistro 
Fekete PE 3:4 (2:3), 11. a 22. S. Humaj, 15. J. 
Chrenko – 3. M. Fruňo, 8. J. Smatana, 13. I. Be-
niak, 17. D. Šlosár. SMER-SD PE – ORLI PE 2:1 
(1:0), 2. M. Kočan, 22. A. Gašparovič – 14. D. 
Rodina. SZS TO – SIEŤ PE 5:0 (1:0), 8. a 29. M. 
Papranec, 21., 23., 30. J. Vrábel. ORLI PE – Bis-
tro Fekete PE  3:2 (0:1), 22., 23. a 27. M. Gaj-
doš – 5. J. Smatana, 20. L. Balogh.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. SZS Topoľčany 4  3  0  1  11:4    9 
2. Bistro Fekete Partizánske     4  2  1  1    9:8    7
3. SMER-SD Partizánske 4  2  1  1    6:5    7
4. SIEŤ Partizánske 4  1  0  3    7:11  3
5. ORLI Partizánske 4   1  0  3   5:10  3 
Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čase 2 x 15 mi-
nút rozhodovali Štefan Koči, Martin Kluka a Ján 
Chochula.

ZOSTAVY MEDAILISTOV
1. Strana zelených Slovenska Topoľčany: 
Roman Kováč – Róbert Pecháč, Juraj Vrábel, 
Miroslav Papranec, Peter Bartoník, František 
Marko, Peter Šándor, Martin Hlásny, Ladislav 
Krajčík, Juraj Hollan.
2. Bistro Fekete team Partizánske: Róbert 
Fekete – Jozef Gergeľ, Ivan Beniak, Stanislav 
Škoda, Miroslav Mastík, Jozef Smatana, Mar-
tin Fruňo, Milan Janega, Ladislav Balogh, Du-
šan Šlosár. 
3. SMER-SD Partizánske: Peter Nádaský – 
Jozef Hamara, Ján Kopál, Miloš Kočan, Anton 
Gašparovič, Ľubomír Bačo, Radoslav Michalák, 
Jozef Balaška, Milan Tomiš, Vladimír Šimko, Jo-
zef Vlčko.                           Text + foto: mp

Žiaci FK Tempo štvrtí
V rámci prípravy na odvetnú časť aktuálneho 
futbalového ročníka sa mladší žiaci FK Tempo 
Partizánske zúčastnili ďalšieho halového futba-
lového turnaja, tentoraz v Považskej Bystrici. V 
konkurencii siedmich zúčastnených kolektívov 
obsadili zverenci trénera Vladimíra Svitoka star-
šieho konečnú štvrtú priečku s bilanciou troch 
víťazstiev, jednej remízy a dvoch prehier. Pred 
Partizánčanmi sa umiestnil víťazný Juventus Ži-
lina (ročník 2002), druhý FK Púchov a tretí MŠK 
Považská Bystrica. Na piatom mieste skončil FO 
Kinex Bytča, šieste miesto patrí MŠK Považská 
Bystrica B a siedmu priečku obsadil Juventus 
Žilina (ročník 2003). Tempo si mohlo pribaliť na 
cestu domov jedno individuálne ocenenie, keď 
svoje zakončovateľské danosti znovu preukázal 
Jakub Repa. Ten spolu s hráčom FK Púchov vsie-
tili po šesť gólov, no v dodatočnom penaltovom 
rozstrele vyhral 2:1 a cenu pre najlepšieho kano-
niera získal futbalista z Považia.

 Výsledky a strelci gólov FK Tempo Partizánske: 
Tempo Partizánske – Žilina (2002) 3:3, J. Repa 
3. Bytča – Tempo Partizánske 0:2, J. Repa, A. 
Kováčik. Tempo Partizánske – Považská Bys-
trica 0:1. Žilina (2003) – Tempo Partizánske 
0:1, J. Repa. Tempo Partizánske – Považská 
Bystrica 7:0, M. Mulina 3, A. Kováčik 2, J. Repa, 
P. Bezák. FK Púchov – Tempo Partizánske 1:0.
 mp

Mladší žiaci FK Tempo Partizánske – dolný rad zľava: Marek Kasala, Mathias Mulina, 
stredný rad zľava: Patrik Bezák, Tomáš Svitok, Jakub Repa, Filip Cviko, Oliver Gajdoš, Ma-
túš Bodocký, Adrián Kováčik, horný rad zľava: tréner Vladimír Svitok st., vedúci družstva 
Vladimír Svitok ml. a asistent trénera Ján Paule. Foto: Jaroslav Kasala

Najlepšie individuality turnaja – zľava najlepší hráč Miroslav Papranec, najlepší strelec 
Juraj Vrábel a najlepší brankár Róbert Fekete

Štrnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 
2014, ktorú organizuje komisia pre podporu športu pri Mestskom zastupi-
teľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, pokračuje 
vo svojej hlavnej – hlasovacej fáze.

Partizánske zúčastnili ďalšieho halového futba
lového turnaja, tentoraz v Považskej Bystrici. V 
konkurencii siedmich zúčastnených kolektívov 
obsadili zverenci trénera Vladimíra Svitoka star
šieho konečnú štvrtú priečku s bilanciou troch 
víťazstiev, jednej remízy a dvoch prehier. Pred 
Partizánčanmi sa umiestnil víťazný Juventus Ži
lina (ročník 2002), druhý FK Púchov a tretí MŠK 
Považská Bystrica. Na piatom mieste skončil FO 
Kinex Bytča, šieste miesto patrí MŠK Považská 
Bystrica B a siedmu priečku obsadil Juventus 
Žilina (ročník 2003). Tempo si mohlo pribaliť na 
cestu domov jedno individuálne ocenenie, keď 
svoje zakončovateľské danosti znovu preukázal 
Jakub Repa. Ten spolu s hráčom FK Púchov vsie
tili po šesť gólov, no v dodatočnom penaltovom 
rozstrele vyhral 2:1 a cenu pre najlepšieho kano
niera získal futbalista z Považia.


Tempo Partizánske – Žilina (2002) 3:3,
3. 
Kováčik. 
trica 0:1. Žilina (2003) – Tempo Partizánske 
0:1,
Bystrica 7:0,
P. Bezák. 

KATEGÓRIA
do 15 rokov

KATEGÓRIA 
15-19 rokov

KATEGÓRIA 
nad 19 rokov

KATEGÓRIA

ŠPORTOVEC Partizánskeho 
za rok 2014

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

KATEGÓRIA DO 15 ROKOV

Juraj BENCA  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Paula CAGÁŇOVÁ  
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske

Zina HLAVAČKOVÁ  
bedminton – BK Gymnázium Par-
tizánske

Miriam HRIČOVSKÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske

Andrej KOMORA  
basketbal – TJ Iskra Partizánske

Ján LACIKA  
florbal – FBK Harvard Partizánske

Mário MANO  
futbal – FK Tempo Partizánske

Milan MITAŠ  
raketové modelárstvo – KRM Par-
tizánske

Veronika MITAŠOVÁ  
raketové modelárstvo – KRM 
Amavet klub č. 808 Partizánske

Andrea ŠVECOVÁ  
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka/Gym-
názium Partizánske

Andrej TURANSKÝ  
autokros – Veturan Team Parti-
zánske

KATEGÓRIA 15-19 ROKOV

Ivana BITAROVÁ  
atletika – ZŠ Veľká okružná Par-
tizánske

Ernest BLAHO  
futbal – FK Tempo Partizánske

Tibor ĎURČEK  
športové karate – DRAP Parti-
zánske

Samuel FÁBRY  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Milan HABRMAN  
tenis – TENNIS CLUB Partizánske

Petra HAČKOVÁ  
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske

Samuel IVANKA  
bedminton – BK Gymnázium 
Partizánske

Valentína KAPSOVÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske

Juraj STRAKA  
zjazd na horských bicykloch – 
DH-POSITIVE Partizánske

Enrik ŠVEC  
ľadový hokej – HK Iskra Parti-
zánske

KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV

Selma BLAŽEKOVÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske

Naďa HORVÁTHOVÁ  
bedminton – BK Gymnázium Partizánske:

Pavol KERMIET  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Peter KŘAPKA  
futbal – FK Tempo Partizánske

Stanislav KORYTÁR  
autokros – STANLEY TEAM Šimonovany

Kristína MORAVČÍKOVÁ 
zjazd na horských bicykloch – DH-POSITI-
VE Partizánske

Tomáš RAJTÍK  
stolný tenis – KŠK HELLER/STK TEVOS Par-
tizánske

Lukáš VARADY  
basketbal – TJ Iskra Partizánske

Benjamín SLÁDEČEK 
atletika – KRB Partizánske

Ondrej ŠKOLKA 
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske

Michal ZAJAC 
florbal – ŠK Harvard Partizánske

Norbert ŽEMLA  
raketové modelárstvo – KRM Partizánske

OD STREDY VO VYSIELANÍ
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KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ  (II. LIGA – MUŽI) 14.2. o 17.30 
h: HK Iskra Partizánske – MHK Dubnica n/V..

KOLKY (III. LIGA – MUŽI) 12.2. o 18. h: BKK Bá-
novce n/B. B – MKK Stará Turá C.
(II. LIGA – MUŽI) 14.2. o 9. h: KK Hustra Uhro-
vec – TJ Rakovice B (v Bánovciach n/B.), 14.2. o 
15. h: BKK Bánovce n/B. – Slavoj Sládkovičovo. 

BASKETBAL (M-OBLASTI – KADETI)  14.2. 
o 15.30 h: BBK Bánovce n/B. – Inter Bratislava 
(športová hala).  
(II. LIGA – MUŽI) 14.2. o 18. h: Iskra Partizáns-
ke – Klokani Ivanka p/D. (telocvičňa ZŠ Malinov-

ského – Šípok), 14.2. o 18. h: BBK Bánovce n/B. 
– Highlanders Komárno (športová hala).

HÁDZANÁ (I. LIGA – ŽENY) 14.2. o 11.30 h: 
Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B. – Nesvady.
(I. LIGA – ML. DORASTENKY) 15.2. o 14. h: HK 
Slávia Partizánske – Duslo Šaľa.
(I. LIGA – ST. DORASTENKY) 15.2. o 16. h: HK 
Slávia Partizánske – Duslo Šaľa.

FLORBAL (I. LIGA – ŽENY) 14.2. o 9. h: FBK 
Harvard Partizánske – Florpédo Bratislava, 
14.2. o 15. h: FBK Harvard Partizánske – Lido 
Bratislava (Mestská športová hala).

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Pokojné futbalové vody zimnej prestávky súťaž-
ného ročníka 2014/2015 rozvírila správa o (ne)
prestupe 21-ročného brankára Ľuboša Bohun-
ského (na foto). Poviete si, takých prestupov, 
ktoré sa nevydarili, je nielen vo futbalovom dianí 
hneď niekoľko. Tento však v sebe skrýva viaceré 
pikantérie. Spomínaný mladý brankár chce pre-
stúpiť z materského FK Tempo Partizánske do 
konkurenčného ŠK Slovan Šimonovany, ktorého 
dres oblieka aj jeho otec Ľuboš Bohunský star-
ší. Ostrieľaný gólman pôsobil aj v najvyššej slo-
venskej súťaži, kde hájil svätyňu MŠK Žilina. Oba 
kluby, Tempo i Slovan, netreba zvlášť predstavo-
vať. Oba pôsobia na teritóriu jedného mesta, na-
vyše ich mužské tímy sa druhú sezónu stretáva-
jú v priamom súboji o body v IV. lige Severozá-
pad. Tieto dlhoočakávané derby ako v minulosti, 
tak i v súčasnosti sú vďačnou témou fanúšikov 
pred i po ich odohratí, navyše priťahujú na tri-
búny početnú divácku kulisu. Dokonca, na je-
seň v roku 2013 stáli proti sebe v bránkach oba-
ja gólmani z brankárskeho klanu Bohunských, z 
domáceho víťazstva 1:0 sa vtedy tešil slovanis-
ta otec. Oba kluby stoja proti sebe i tentoraz, nie 
však na zelenom trávniku, ale pomyselne za ze-
leným stolom...

Spúšťací impulz 
,,kauzy Bohunský“
Spúšťacím impulzom bola Úradná správa Mat-
ričnej komisie Západoslovenského futbalového 
zväzu, v ktorej odznela informácia o zrušení opa-
kovaného prestupu brankára Ľuboša Bohunské-
ho ml. z FK Tempo Partizánske do ŠK Slovan Par-
tizánske-Šimonovany. Spomínaná úradná sprá-
va má nasledovné znenie: Matričná komisia dňa 
27.1. 2015 prerokovala odvolanie FK Tempo Par-
tizánske voči schváleniu opakovaného prestupu 
Ľuboša Bohunského, reg. č. 1240775 matrikou 
ZsFZ zo dňa 13.1. 2015. Matričná komisia ZsFZ 
po preskúmaní priložených dokumentov vy-
hovuje odvolaniu a revokuje rozhodnutie mat-
riky ZsFZ a hráča Ľuboša Bohunského reg. č. 
1240775 preregistruje späť do klubu FK Tempo 
Partizánske. Na opakovaný prestup v zmysle čl. 
11 ods. 2 PP môže príslušná matrika preregistro-
vať v jednom súťažnom ročníku z jedného klubu 
najviac dvoch hráčov. V prípade viacerých opa-
kovaných prestupov z jedného materského klu-
bu príslušná matrika schváli tie dva, ktoré sme-
rujú do vyššej súťaže. Vzhľadom na to, že mat-
rika ZsFZ v tomto prestupovom období na opa-
kovaný prestup z klubu FK Tempo Partizánske už 
schválila 2 prestupy do vyšších súťaží, schválenie 
ďalšieho opakovaného prestupu je porušením 
citovaného ustanovenia PP. Podľa čl. 23/2 PP od-
volací poplatok sa vracia v plnej výške FK Tempo 
Partizánske a zároveň vyzýva FK na vrátenie fi-
nančnej čiastky 1660 € klubu ŠK Slovan Šimono-
vany-Partizánske. 
V skratke, prvý prestup Bohunského ml. do Ši-
monovian bol FK Tempo zamietnutý 17.9. 2014, 
následne opakovaný prestup bol matrikou ZsFZ 
schválený 2.1. 2015. Lenže nakoľko prišlo už 
predtým k opakovaným prestupom dvojice hrá-
čov FK Tempo do FKS Nemšová, konkrétne bran-
károv Štefana Holičku a Mareka Ivanku, matričná 
komisia  ZsFZ matrikou ZsFZ schválený prestup 
Bohunského ml. zrušila. Suma sumárum, normy 
porušené ani z jednej strany neboli. Ale... Iný ná-
zor na celú situáciu má  nešťastný otec Ľuboš 
Bohunský st.: ,,Treba to povedať nahlas, ide o 
podvod. Rešpektujeme normy, ale na druhej 
strane, prečo by sme mali byť ticho, keď vidí-
me do neba volajúce klamstvo? Z Partizán-
skeho idú na opakovaný prestup do Nemšo-
vej zrazu dvaja brankári, ktorí si už pomaly 
ani nepamätajú, kedy naposledy chytali. Pý-
tam sa, na čo potrebujú v tretej lige takýchto 

brankárov? Jednému dokonca skončila plat-
nosť registrácie pred dvoma rokmi. Som pre-
svedčený, že ide čisto o fiktívne prestupy. Po-
vedali sme si, že stačilo. Chlapec predsa ne-
môže byť rukojemníkom klubu. Toto je pres-
ne cesta, ako zlikvidovať mladého futbalistu. 
Rozhodli sme sa, že sa obrátime na predse-
du Západoslovenského futbalového zväzu 
Ladislava Gádošiho a celú situáciu chceme 
konzultovať aj s predstaviteľmi Oblastného 
futbalového zväzu Prievidza, ktorého člen-
mi sú oba zainteresované kluby. Predseda 
ObFZ Prievidza Ivan Bartoš je predsedom Re-
víznej komisie ZsFZ, Robert Šuník predsedá 
dokonca Matričnej komisii Slovenského fut-
balového zväzu, preto si myslím, že ak sa s 
naším problémom obrátime na kompetent-
ných ľudí, dostane sa spravodlivosti koneč-
ne zadosť.” Na margo vzniknutej situácie sa pre 
portál Západoslovenského futbalového zväzu 
vyjadril aj jeho predseda Ladislav Gádoši. ,,Do-
stali sa ku mne prvé informácie, ktoré som 
nechal okamžite preveriť. Zatiaľ nechcem 
nič predbiehať, navyše, je potrebné dodržať 
všetky postupy v zmysle odvolacieho kona-
nia. O tento prípad sa ale budem intenzívne 
zaujímať tak, aby sa nemohol cítiť poškodený 
žiaden z účastníkov tohto sporu, o aký futbal 
určite nestojí.” Predseda FK Tempo Partizánske 
Ján Dubina najskôr nechcel kauzu pretriasať cez 
médiá: ,,K celej záležitosti sa obšírnejšie vy-
jadrím až po uskutočnení prestupu.“ Nako-
niec nám však poskytol svoje vyjadrenie a bráni 
klub voči osočovaniu. ,,My sme futbalové nor-
my neporušili! Opakovaný prestup, ku ktoré-
mu sa však uchýlili Šimonovany miesto se-
riózneho rokovania, považujeme za nešťast-
ný a neštandardný, navyše medzi klubmi, 
ktoré sídlia v jednom meste. A nie je pravda, 
že Ľuboš Bohunský je naším rukojemníkom, 

skôr je rukojemníkom svojich rodičov.“ Za ŠK 
Slovan Šimonovany poskytol stanovisko jeho 
prezident Peter Hudok: ,,Požiadavka aj od čel-
ných predstaviteľov mesta bola, aby sa našla 
snaha k obojstrannej dohode. Rešpektovali 
sme ju a aj s úctou k týmto ľuďom sme mali 
ochotu hľadať stále nové riešenia. Na dohodu 
však musia byť dvaja. Jeden, ktorý sa snaží 
mladému nešťastnému chlapcovi padajúce-
mu na duchu pomôcť ďalej pokračovať v jeho 
športovom raste. Na opačnej strane druhý, 
ktorý povie, bude to tak, ako my rozhodne-
me. Doba sa zmenila, aj demokracia prešla 
určitým vývinom, možno nie už hrubá sila a 
búchanie sa do pŕs ľuďom imponujú. Šimo-
novany majú svoju hrdosť a slovo, ktoré dajú, 
vždy platí. Podali sme preto dvadsiateho sep-
tembra minulého roku návrh na prestup, kto-
rý bol materským klubom zamietnutý. Tri 
mesiace sa pominuli a stav sa nezmenil. Opa-
kovaný prestup bol tak logickým vyústením 
ďalšieho postupu v prípade Ľuboša Bohun-
ského mladšieho, ktorý opätovne prejavil 
záujem u nás hrávať. Udalosti, ktoré sa teraz 
dejú, už idú mimo nás.“ 

Ako to bolo na začiatku?
Talentovaný brankár Ľuboš Bohunský ml. od-
chytal v predchádzajúcom súťažnom ročníku z 
pozície klubovej jednotky dvadsaťsedem z por-
cie tridsiatich majstrovských stretnutí. V klube 
tak krútia hlavou nad nespokojnosťou mladého 
ochrancu svätyne. Po domácej pohárovej prehre 
2:3 práve so Šimonovanmi tesne pred začiatkom 
aktuálnej sezóny, dostal v jej úvode príležitosť v 
bránke Tempa Miroslav Zdychavský. Ten pred-
tým v pozícii dvojky trpezlivo čakal na svoju prí-
ležitosť. Hneď v úvodnom kole Partizánske zvíťa-
zilo 2:0 v Šimonovanoch, následne doma remi-

zovalo 1:1 s Trenčianskymi Stankovcami, vyhralo 
2:1 v Kanianke a opäť doma remizovalo 1:1 s Ho-
líčom. To už bol Zdychavský jediným brankárom 
v tíme, keďže Bohunský ml. už trénoval v sused-
ných Šimonovanoch. ,,Bola to zhoda okolnos-
tí, že som odišiel do klubu, v ktorom chytá 
môj otec. Možno, keby bol zrovna v tom ob-
dobí hráčom napríklad Ludaníc alebo Báno-
viec, trénoval by som s ním tam. Funkcionári 
Slovana mi vyšli v ústrety v otázke trénova-
nia, navyše prejavili o mňa záujem s možnos-
ťou nahradiť otca v bránke. Jednanie s nimi 
bolo diametrálne odlišné od jednania funk-
cionárov Tempa. Bol som milo prekvapený, 
aká priateľská až doslova rodinná atmosfé-
ra tam vládne, počnúc hráčmi, cez trénerov 
až po funkcionárov.“ Predstavitelia Tempa však 
považujú jeho prekvapivý krok za ,,trucpodnik.“ 
,,O žiadnom trucovaní nemôže byť ani reč. To, 
že som prvé tri kolá sedel na lavičke, bola len 
posledná kvapka v mojom rozhodnutí odísť z 
klubu. Všetko sa začalo už po prvom derby v 
Šimonovanoch, kedy mi dal tréner Slivka po-
cítiť, že prehra nula-jeden ide z časti na moje 
tričko. Podobne to bolo aj po letnom poháro-
vom zápase, s čím absolútne nesúhlasím, pre-
tože svoj tím som viac razy podržal. Hádam si 
niekto nemyslí, žeby som bol schopný na prí-
kaz môjho otca pustiť čo i len gól. Bohužiaľ, 
vedenie Tempa zdieľa tento názor, dokonca 
tvrdia, že proti Šimonovanom nemôžem chy-
tať. Pochádzam zo športovej rodiny, rodičia 
ma k takýmto praktikám nikdy neviedli. Na-
opak, sú mi veľkým vzorom, pretože obaja v 
športe niečo dokázali. Vôbec nie je pravda, že 
som ich rukojemníkom, ako sa vyjadril pre-
zident Tempa,“ dušuje sa Ľuboš Bohunský ml., 
ktorý v mládežníckom veku prešiel klubmi v To-
poľčanoch, v Žiline a v Trenčíne. V uplynulom 
roku o jeho služby prejavili interes opäť Topoľča-
ny, na skusoch bol vo ViOn Zlaté Moravce. ,,Bol 
o mňa záujem z iných klubov. Tréner ma však 
uisťoval, aby som vydržal, že budem určite 
chytávať a neskôr sa herne sám predám. Na 
lavičke sotva. Som hráč, ktorý maká na sebe 
a chce napredovať. V lete som mal celkom za-
ujímavé ponuky do vyšších súťaží, ale záu-
jemcovia boli odbití pri prvom telefonickom 
kontakte a rokovania už v zárodku stroskotá-
vali na výške odstupného,“ vysvetľuje Ľuboš 
Bohunský ml. a jeho otec doplnil: ,,Cesta z Par-
tizánskeho bola zarúbaná, každý záujemca o 
môjho syna stroskotal na výške odstupného, 
ktoré sa vyšplhalo na sumu desať tisíc eur.“ 
Predseda FK Tempo Ján Dubina len krúti hlavou. 
,,Neviem, kde zobral túto sumu, je to výmy-
sel. Navyše, ani jeden klub neprišiel s nami 
oficiálne rokovať o prestupe  Ľuboša Bohun-
ského. Mal som len jedno krátke stretnutie 
s predsedom ŠK Slovan pánom Hudokom.“ 
Prvý muž šimonovianskeho futbalu ozrejmil, ako 
to bolo s príchodom ambiciózneho brankára do 
ŠK Slovan. ,,Koncom minulého leta nás Ľuboš 
Bohunský starší oslovil s požiadavkou, či by 
jeho chlapec nemohol u nás trénovať, keďže 
má vraj akési nezhody vo svojom materskom 
klube. My sme po príčinách nepátrali a keď-
že otec trénoval u nás, a dobrých brankárov 
nie je na tréningu nikdy dosť, tak sme mu to 
umožnili. Vtedy sme boli v domnení, že ma-
terský klub nájde s chlapcom spoločnú reč a 
veci sa utrasú. No ako plynuli dni, všetko zo-
stalo na mŕtvom bode. Po asi dvoch týždňoch 
nám Ľuboš Bohunský mladší tvrdil, že do ma-
terského klubu sa nechce vrátiť a rád by ostal 
u nás. Po zvážení všetkých okolností a vzhľa-
dom na jeho vek sme sa rozhodli pre jeho an-
gažovanie, ale len v podobe trvalého prestu-
pu.“ K zaujímavej situácii prišlo v 5. kole jesen-
nej časti aktuálneho futbalového ročníka, kedy 
Partizánske prehralo 0:4 na pôde favorizovanej 

Beluše. V 49. minúte uvidel červenú kartu bran-
kár Zdychavský a keďže tréner Štefan Slivka ne-
mal k dispozícii náhradníka, medzi žrde išiel hráč 
Adam Ladický. Naozajstné vrásky však spôsobi-
la predstaviteľom FK Tempo až nasledujúca si-
tuácia. Dlhšie plánovaná dovolenka Miroslava 
Zdychavského a už spomínaný odchod Ľuboša 
Bohunského ml. spôsobili, že mužský tím zostal 
bez brankára. Dieru tak musel zaplátať narýchlo 
dohodnutý návrat Júliusa Buláka. 

A opäť rozdielne pohľady
Odlišný pohľad majú najvyšší predstavitelia za-
interesovaných klubov aj na spoločné stretnutie 
ohľadom prestupu Ľuboša Bohunského ml. z FK 
Tempo Partizánske do ŠK Slovan Šimonovany. V 
jednom sa však zhodnú, ani jeden nechce pre-
zradiť vzduchom lietajúce sumy. Aj keď, pošep-
káva sa o sume zhruba okolo troch tisíckach eur. 
,,Niekedy začiatkom jesene som telefonic-
ky informoval tajomníka klubu pána Slivku 
o tom, ako sa veci majú. Nasledovalo osob-
né stretnutie s pánom Dubinom, kde mi bola 
predostrená predstava FK Tempo na finanč-
né vyrovnanie za prestup Ľuboša Bohunské-
ho. Poviem úprimne, chlapci sa dosť pobavili 
na spomínanej sume. Možno by sme ju aj ak-
ceptovali, ale museli by sme sa volať Slovan 
Bratislava a nie Slovan Šimonovany. Na ďal-
šom stretnutí som pánovi Dubinovi povedal 
o našej ponuke, ktorá prevyšovala tabuľko-
vú hodnotu hráča štvrtej ligy určenú plat-
ným prestupovým poriadkom Slovenského 
futbalového zväzu. Preto ten, kto tvrdí, že 
Šimonovany neboli ochotné za Bohunského 
uhradiť viac ako prikazuje tabuľka, nehovorí 
pravdu. Keď som bol na poslednom stretnu-
tí, boli sme napadnutí, že hráča berieme zo 
zištných dôvodov za účelom ďalšieho preda-
ja do vyššej súťaže. Po opätovnom zasadnutí 
nášho výboru sme pristúpili k netradičnému 
ústretovému riešeniu voči FK Tempo. Spo-
čívalo v tom, že v prípade ďalšieho prestu-
pu hráča do vyššej súťaže by materský klub 
profitoval tridsiatimi percentami z prípadné-
ho predaja, čo sme boli ochotní potvrdiť aj u 
notára. Novinári chcú vedieť konkrétne čiast-
ky, ale boli to rokovania medzi klubmi a Slo-
van nemá potrebu ich zverejňovať,“ uviedol 
prezident ŠK Slovan Peter Hudok. Prezident FK 
Tempo Ján Dubina nám zas povedal nasledov-
né: ,,Stretnutie s pánom Hudokom trvalo len 
pár minút. Striktne predostrel svoju ponu-
ku s tým, že ak nebudeme súhlasiť, využijú 
opakovaný prestup. My sme mu načrtli svo-
je požiadavky a stretnutie skončilo. O žiad-
nom serióznom rokovaní nemôže byť ani reč. 
Pritom existujú aj rôzne iné možnosti, naprí-
klad aj výmena hráčov. Finančné sumy ne-
budem zverejňovať, to sa jednoducho nero-
bí. Suma, ktorú nám ponúkli Šimonovany za 
Ľuboša Bohunského mladšieho, však nie je 
adekvátna brankárovi jeho kvalít. Napríklad 
naši predchodcovia predali pätnásťročného 
Denisa Vavra do Žiliny v tabuľkovej hodnote 
päťtisíc eur. Druhá strana síce argumentovala 
prísľubom, že v prípade ďalšieho predaja Bo-
hunského do vyššej súťaže nám ešte doplatia 
tretinu z tejto sumy, no každý, kto sa pohybu-
je vo futbalovom dianí, vie, ako to chodí pri 
takýchto zmluvách medzi klubmi s amatér-
skym štatútom. Ďalšie, už dlhšie sedenie pre-
behlo so samotným Ľubošom Bohunským a 
jeho otcom, ktorých sme pozvali, aby sme si 
celé nedorozumenie vysvetlili a urovnali. Bo-
hunský starší nám však jasne deklaroval, že 
jeho syn v Partizánskom už chytať nebude. 
Pritom my sme naďalej mali záujem o jeho 
návrat. Nereflektoval však ani na výzvy tré-
nera Štefana Slivku, ani od spoluhráčov. Do-

konca tréner mu naposledy telefonoval len 
prednedávnom, dva dni po uverejnení úrad-
nej správy matričnej komisie, teda dvadsiate-
ho deviateho januára tohto roku. Chcel urobiť 
za všetkým hrubú čiaru, no s návratom opäť 
nesúhlasil.“ Hoci sám tréner Štefan Slivka nám 
potvrdil rovnaký dátum posledného telefonic-
kého rozhovoru s juniorom Bohunským ako šéf 
FK Tempo, samotný brankár spomína na telefo-
nát v oveľa skoršom termíne. ,,Myslím si, že to 
bolo začiatkom septembra, ale ja som bol už 
pevne presvedčený o mojom odchode z klu-
bu. Nevidím najmenší dôvod na môj návrat 
do FK Tempo, už len z toho dôvodu, aký pod-
vod urobili pri mojom opakovanom prestupe. 
Slovan Šimonovany pri mojom opakovanom 
prestupe dodržal normy SFZ, avšak Tempo 
Partizánske použilo opakovaný prestup do 
Nemšovej svojich dvoch bývalých brankárov, 
ktorí si už pomaly ani nepamätajú, kedy na-
posledy chytali. Prajem si, aby sa prešetrili ich 
fiktívne prestupy.“

Ako ďalej 
z patovej situácie?
Do ofsajdu odstavený Ľuboš Bohunský ml. miluje 
futbal a nechce sa ho vzdať. Priznáva, že mu hra 
s koženou loptou počas nútenej pauzy chýba. 
,,Samozrejme, že mi chýbali majstrovské zá-
pasy. Celú jeseň som však trénoval v Šimono-
vanoch a navyše som mával kvalitné brankár-
ske tréningy pod vedením môjho otca. Okrem 
toho som absolvoval aj zopár prípravných zá-
pasov. I keď študujem druhý rok na Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 
zvažujem možnosť odísť do zahraničia úplne 
zadarmo. Ale len v prípade, ak sa táto záleži-
tosť nevyvinie v môj prospech, alebo, ak sa 
oba kluby nedohodnú na mojom prestupe.“ 
Každá strana si tvrdí svoje, háji svoje záujmy a ani 
jedna neporušila platné futbalové normy. Nasta-
la tak patová situácia, v ktorej uviazol mladý ta-
lentovaný brankár s perspektívou presadiť sa aj 
vo vyššej futbalovej súťaži. Bez zápasovej praxe 
si však ťažko splní svoj cieľ. Možným a jediným 
schodným východiskom je, aby si predstavitelia 
klubov konečne sadli za rokovací stôl a v pléne sa 
seriózne dohodli na prestupe. Držať v klube hrá-
ča, ktorý už nemá ani najmenšie ambície v ňom 
pôsobiť, je pre všetky strany ako tlačiť balvan do 
kopca. A možno prestupovou stanicou ani nebu-
de ŠK Slovan Šimonovany. Veď spomína aj záu-
jem iných klubov... ,,Nemáme najmenší prob-
lém rokovať o prestupe Ľuboša Bohunského, 
záujemcovia majú naďalej dvere otvorené,“ 
nechal sa počuť Ján Dubina. Ochotný rokovať 
skôr, než celá kauza ešte viac naštrbí už aj tak nie 
práve najideálnejšie vzťahy medzi oboma klub-
mi, je aj Peter Hudok: ,,Vôbec nemáme problé-
my s funkcionármi FK Tempo, veď nie tak dáv-
no sa zrealizovali prestupy opačnými smerom 
u mužov a spolupráca prebieha, aj čo sa týka 
mládeže. Naopak, opäť som si uvedomil ako 
krátko funkcionárčim, keď kolegovia dokáza-
li v dnešnej pohnutej dobe získať predajom 
dvoch nestárnucich brankárov do vyššej sú-
ťaže na opakovaný prestup neuveriteľných 
sedem tisíc šesťstoštyridsať eur. Chcel by som 
ešte všetkým zdôrazniť, aby nespájali šimo-
noviansky futbal s akousi ,kauzou Bohunský’. 
Môže to byť problém medzi mladým futbalis-
tom a materským klubom, ale nie náš. Prísluš-
né orgány zväzu rozhodli, preto som pokladal 
vec už za uzavretú, a že sa rodina Bohunských 
rozhodla medializovať celú vec možno po-
môže, aby sa vysoko postavení kompetent-
ní funkcionári zamysleli, že keď sa hráč nedo-
hodne s materským klubom, zostáva jeho va-
zalom.“ Marián Petrík

Talentovaný brankár  

Ľuboš Bohunský mladší v ofsajde

Vavro do Španielska 
Reprezentácia do 19 rokov pokračuje v príprave na marcovú 
kvalifikáciu majstrovstiev Európy fázy Elite Round účasťou na 
tradičnom medzinárodnom turnaji štyroch krajín v španiel-
skej La Mange. Tím kormidelníka Milana Malatinského okrem 
tréningového procesu čakajú aj tri zápasy so silnými súpermi 
z Nórska (12.2.), Portugalska (14.2.) a Česka (16.2.). V dvad-
saťčlennej nominácii slovenského národného tímu nechýba 
ani odchovanec FK Tempo Partizánske Denis Vavro (na foto), 
ktorý je stopérom MŠK Žilina. mp

MUŽI: TOVARNÍKY – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 0:6 (0:3), góly: R. Šiko 2, P. Botka 2, M. Borcha, 
M. Bartoš, na umelej tráve v Topoľčanoch. FK TEMPO PARTIZÁNSKE – NŽ VEĽKÉ UHERCE 0:5 
(0:2), R. Kováč 2, M. Cíger 2, J. Šorec, na umelej tráve v Topoľčanoch. SOLČANY – SLOVAN ŠI-
MONOVANY 2:2 (1:1), góly Slovana: B. Baniat, A. Cák, na umelej tráve v Topoľčanoch. HRUŠO-
VANY – OFK BOŠANY 1:0 (0:0), na umelej tráve v Topoľčanoch. FK VEĽKÉ BIELICE – DUBO-
DIEL 2:3 (2:0), góly FK: O. Beleš, Pavol Beňuška. SKAČANY – VEĽKÉ UHERCE  1:3 (0:1), Mário 
Loči – J. Kundala 2, M. Cíger. UHROVEC – CHYNORANY 4:1 (1:0), M. Masarovič, V. Provazník, 
J. Bežo, R. Hrubý – J. Dovalovský, na umelej tráve v Topoľčanoch. BISKUPICE – TRENČIANSKE 
JASTRABIE  4:0 (2:0), P. Valíček 2, M. Gieci, R. Grunta. JACOVCE – OŠK VEĽKÝ KLÍŽ 3:2 (2:1), 
góly OŠK: Š. Kučera, Martin Šesták, na umelej tráve v Topoľčanoch. PODLUŽANY – ŽABOKRE-
KY N/N. 1:4 (0:3), ? – A. Ladický 2, R. Poništiak, R. Paľák. MALÉ BIELICE – ČEREŇANY 0:2 (0:2). 
DOLNÉ NAŠTICE – RYBANY 3:1 (1:0), M. Luprich, L. Dzurik, R. Žaťko – ?. NÁVOJOVCE – DOLNÉ 
VESTENICE (dorast) 11:1 (4:0). mp

Dvadsiate kolo II. ligy mužov bolo úspeš-
né pre oboch našich zástupcov. Kolkári BKK 
Bánovce nad Bebravou si na domácich drá-
hach poradili so Sláviou Nitra v pomere 5:3 
na body. Bánovčania zvalili o 87 kolov viac 
3113:3026 než nitrianski kolkári, čím strhli ví-
ťazstvo na svoju stranu. Nerozhodný stav po 
hodoch dvojíc mal aj duel KK Hustra Uhro-
vec s rezervou Pobedima. Kolkári Uhrovca 
však poslali na zem o 88 kolov viac 3181:3093 
a na konto si pripísali cenné dva body za ví-
ťazstvo 5:3. 

 20. KOLO: BKK Bánovce n/B. – Slávia Nitra 
5:3 (3113:3026), ako hrali: A. Šujan 523/1 – 
Benc 509/0, P. Bročko 556/1 – Adamčík 483/0, 
J. Podolák 557/1 – Križan 494/0, M. Vujičič 
(44. h J. Lipták) 471/0 – Vašečka 518/1, I. Žit-
ňan 531/0 – Pivoňka 535/1, J. Bročko 475/0 
– Ľ. Lipták 487/1. KK Hustra Uhrovec – KK 
Pobedim B 5:3 (3181:3093), ako hrali: J. Mi-
šina 546/1 – Bango 503/0, V. Danaj 540/1 – J. 
Mrekaj 449/0, P. Sitár 529/1 – Dekan 521/0, 
I. Orságh 514/0 – M. Mrekaj 524/1, P. Sirot-
ný 533/0 – Miklovič 573/1, M. Mišina 519/0 

– Hesko 523/1. Zlaté Klasy B – Slavoj Slád-
kovičovo 6:2 (3247:3204). Tatran Bratisla-
va – Karpaty Limbach 6:2 (3270:3194). ŠKK 
Tlmače – TJ Rakovice B 1:7 (3026:3148). 
DKK Nové Mesto n/V. – KK Preseľany B 
7:1 (3242:3145). Slovan Galanta B – TKK 
Trenčín B 5:3 (3148:3078). ŠK Modranka B 
– ZKK Nové Mesto n/V. B 6:2 (3323:3180).
1. Modranka B 20  18  0  2   124,5:35,5   3263   36
2. Sládkovičovo 20  14  1  5   102,0:58,0   3205   29
3. Slávia Nitra 20  14  1  5     99,5:60,5   3167   29
4. KK Zlaté Klasy B 20  12  0  8     91,0:69,0   3087   24
5. TKK Trenčín B 20  11  1  8     85,0:75,0   3136   23
6. Tatran Bratislava 20  11  1  8     79,0:81,0   3114   23
7. BKK Bánovce n/B. 20 11  0  9     85,5:74,5   3139   22
8. KK Pobedim B 20 10  2  8    83,5:76,5   3195   22
9. TJ Rakovice B 20    9  1  10   79,0:81,0  3164   19
10. MKK Galanta B 20   9  0  11   75,0:85,0   3098   18
11. Karpaty Limbach 20   9  0  11   71,0:89,0   3079   18
12. Preseľany 20  8  0  12    67,0:93,0   3048   16
13. KK Hustra Uhrovec 20  6  2  12    70,5:89,5   2868   14
14. DKK Nové Mesto n/V. 20  5  2  13    63,5:96,5    3138   12
15. ZKK Nové Mesto n/V. B 20  5  2  13    58,0:102,0  3030   12
16. ŠKK Tlmače 20  1  1  18    46,0:114,0   3057   3
 (mp,jv) 

Piešťany nenastúpia do jarnej časti
Napriek snahe viacerých zainteresovaných je pôsobenie mužstva finančne neudržateľné. Vedenie klubu, ktorý 
bol po jesennej časti so ziskom deviatich bodov na poslednom 18. mieste tabuľky III. ligy Západ dospelých, sa 
tak rozhodlo odhlásiť tím zo súťaže. Cieľom prezidenta PFK Piešťany Róberta Studeného a širšieho vedenia je 
zamerať sa na mládež. Všetky mládežnícke mužstvá sa momentálne pripravujú na jarnú časť a riadne odohra-
jú svoje súťaže. „Bez zimnej prípravy, hráčskej súpisky, personálneho zabezpečenia a finančného krytia 
nie je v našich silách udržať A-mužstvo v tretej lige, a preto do jarnej časti nenastúpi. Do piešťanského 
futbalu sme vstúpili pred rokom a pol s cieľom záchrany a zachovania mládežníckeho futbalu v meste. 
Na poslednú chvíľu sa nám podarilo uhradiť všetky podlžnosti voči trénerom a dodávateľom služieb 
tak, aby sme začali s čistým štítom a pokračovali v práci s mládežou. Aktuálna činnosť klubu pokračuje 
ďalej podľa našich pôvodných zámerov a cieľov, takzvaná práca a výchova mládeže k športu, zvlášť fut-
balu,“ vyjadril sa prezident PFK Róbert Studený. (ki, SITA)
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HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga mala na 
programe stretnutia 24. kola. Hokejisti HK Iskra 
Partizánske utrpeli vzhľadom na priebeh stret-
nutia krutú prehru 2:7 v Púchove. Partizánčania 
prestrieľali domácich v pomere 49:40, ale efekti-
vita v koncovke bola na strane Považanov. Tých 
podržal aj výborne chytajúci brankár Ľuboš Ond-
rička. Navyše, hokejisti Iskry dohrávali zápas zne-
chutení a rozhodení z výkonov rozhodcovskej 
trojice a bez útočníkov Lukáša Tvrdíka, Ramona 
Keratu a Ondreja Školku, ktorí utŕžili vyššie tresty.

 Zostávajúce výsledky 24. kola: HC 2010 Petr-
žalka – HK Levice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3). MHK Dub-
nica n/V. – HAMIKOVO Hamuliakovo 16:1 
(9:0, 3:1, 4:0). HC 05 Banská Bystrica B – HC 
Nové Zámky – nehralo sa (hostia nepricestova-
li). HK 96 Nitra –  voľno.   

TABUĽKA ZČ
1. HC Nové Zámky 21  20   0   0    1   166:47    60
2. MHK Dubnica n/V. 22  15   0   1    6   132:88    46
3. HK 96 Nitra 22  11   4   0    7   109:90    41
4. HK Levice 21  12   1   2    6     91:67    40
5. ŠHK Púchov 22  10  1   3    8   109:101  35
6. Iskra Partizánske 21    7   1   1   12    71:90    24
7. HC 2010 Petržalka 22    5   0   2   15    70:115   17
8. HC 05 Banská Bystrica B 20    4   0   1   15    55:125  13
9. HAMIKOVO Hamuliakovo 21    2   3   0   16    62:142  12

 PROGRAM 25. KOLA – 14.2. o 17. h: HAMIKO-
VO Hamuliakovo – HC 2010 Petržalka, o 17.30 h: 
Iskra Partizánske – MHK Dubnica n/V., HK Le-
vice – HC 05 Banská Bystrica B, predohraté: HC 
Nové Zámky – HK 96 Nitra 8:3 (1:1, 4:1, 3:1), ŠHK 
Púchov – voľno.   

PÚCHOV – ISKRA PARTIZÁNSKE 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)
V 4. min vnikol do útočného pásma hostí Furo a z ľavého kruhu prestrelil Hippíka. Aktívnejší hostia si 
museli počkať na prvý strelecký zápis do konca 10. min, kedy strelu Petra Ondrušku usmernil za On-
dričkov chrbát Matúš Pánis. V 17. min išla Iskra do vedenia, keď po peknej kombinácii druhej lajny 
zasúval puk do odkrytej bránky Školka. O necelé dve minúty sa začínalo odznovu, keď po prečíslení 
vyrovnal Doležel. Vyrovnané prostredné dejstvo prinieslo dvojitý úspech domácich v jeho samom 
závere. Najskôr sa v 38. min presadil Kováčik a v poslednej minúte druhej tretiny Štubňa bekhen-
dom z ľavej strany k bližšej žŕdke zvýšil na 4:2. Aj v poslednej časti hry triafali do čierneho výlučne 
Púchovčania. Hneď v 42. min Faktor našiel medzeru medzi Hippíkovými betónmi a v 52. min gól-
man hostí znovu kapituloval, tentoraz po strele Štubňu. V 54. min Bajtala stanovil v početnej hre o 
dvoch hráčov výsledok na 7:2. 
 GÓLY: 4. Furo (Štubňa), 19. Doležel (Štubňa), 38. Kováčik (Štubňa), 40. Štubňa, 42. Faktor (Krej-
čí, Furo), 52. Štubňa, 54. Bajtala (Krejčí) – 10. M. Pánis (P. Ondruška), 17. Školka (D. Pánis, Kerata). 
 VYLÚČENÍ: 2:4 na 2 min, Tvrdík na 5+DKZ, Kerata na 10+DKZ, Školka na 10+DKZ.  PRESILOV-
KY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA BRÁNKU: 40:49 (10:18, 17:16, 13:15).  ROZHODOVALI: 
Tvrdoň – A. Rehák a D. Rehák – 207 divákov.  ŠHK: Ondrička – A. Kováčik, Hulák, Dvorský, Flašík 
– Furo, Krejčí, Doležel – Bajtala, Matej Faktor, Štubňa – Matušů, Žiačík, tréner: Miroslav Faktor. 
 ISKRA: B. Hippík – I. Malinka, P. Ondruška, M. Krchňavý, J. Ondruška, Š. Peniaška – L. Káčer, M. 
Mihálik, V. Gális – L. Tvrdík, O. Školka, M. Pánis – D. Pánis, R. Kerata, tréner: M. Adamik. (mp, ma)

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

 2. KOLO: Iskra Partizánske – HK Brezno – 
odložené na 19.2. MHK 32 Liptovský Mikuláš 
– MŠK Púchov 4:4 (2:1, 2:0, 0:3). HC Lučenec 
– voľno.    
 3. KOLO: HC Lučenec – Iskra Partizánske 
1:7 (1:4, 0:2, 0:1), góly: 5. Rybár – 7. J. Gajdoš 
(A. Hvizdoš), 10. P. Sedlár (A. Hvizdoš), 15. M. Ďu-
rech, 20. A. Hvizdoš (E. Švec, P. Sedlár), 35. M. Ďu-
rech (J. Gajdoš, M. Gašparovič), 37. J. Gajdoš (M. 
Ďurech), 55. E. Švec (J. Gajdoš). ISKRA: R. Raučina 
(41. M. Gašparovič) – J. Martiška, E. Švec, M. Mar-
tiška, M. Bečka – P. Sedlár, A. Hvizdoš, D. Vlčko – J. 
Gajdoš, M. Ďurech, M. Moška – A. Bezák, tréner: P. 
Hričina. HK Brezno – MHK 32 Liptovský Miku-
láš. MŠK Púchov – voľno.  
1. Iskra Partizánske   2  2  0  0  13:5    4
2. HK Brezno                1  1  0  0   5:3    2
3. Liptovský Mikuláš     1  0  1  0   4:4    1
4. MŠK Púchov            2  0  1  1   8:10   1
5. HC Lučenec             2  0  0  2   4:12   0

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

 2. KOLO: Iskra Partizánske – HK Brezno – od-
ložené na 19.2.. MHK 32 Liptovský Mikuláš – 
MŠK Púchov 5:11 (1:2, 2:4, 2:5). HC Lučenec – 
voľno.    
 3. KOLO: HC Lučenec – Iskra Partizánske 
2:12 (0:2, 1:6, 1:4), góly: 33. Klement, 48. Malo-
vec – 4. S. P. Strúčka (P. Kubáň), 9. S. P. Strúčka (M. 
Otto), 21. P. Kubáň (S. P. Strúčka, M. Bukovský), 22. 
F. Fábry (I. Sapár), 24. Z. Majeríková (P. Kubáň), 34. 
M. Otto (I. Sapár), 36. P. Kubáň, 38. F. Fábry (I. Sa-
pár), 43. P. Kubáň, 44. F. Fábry (M. Otto, I. Sapár), 
49. S. P. Strúčka (Z. Majeríková, P. Kubáň), 53. P. Ur-
minský. ISKRA: M. Šlauka – P. Cagáňová, A. Vanko, 
M. Bukovský, P. Urminský, M. Otto, N. Struhár – S. 
Macho, F. Fábry, I. Sapár – Z. Majeríková, P. Kubáň, 

S. P. Strúčka – P. Valent, D. Riečica, J. Holobradý, 
tréner: Ivan Valach. HK Brezno – MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš. MŠK Púchov – voľno.  
1. MŠK Púchov           2  2  0  0  15:8     4
2. Iskra Partizánske   2  1  0  1  15:6    2
3. HC Lučenec             2  1  0  1    8:16  2
4. HK Brezno                1  0  0  1    4:6    0
5. Liptovský Mikuláš     1  0  0  1    5:11  0

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

 2. KOLO: HK Brezno – Iskra Partizánske – od-
ložené na 19.2.. MŠK Púchov – MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš 9:2 (3:0, 4:2, 2:0). HC Lučenec – 
voľno.  
 3. KOLO: Iskra Partizánske – HC Lučenec – 
odložené na 24.2.. MHK 32 Liptovský Mikuláš 
– HK Brezno 14:3 (2:0, 8:2, 4:1). MŠK Púchov 
– voľno.  
1. MŠK Púchov            2  2  0  0  18:5    4
2. Liptovský Mikuláš     2  1  0  1  16:12  2
3. HK Brezno                2  1  0  1  15:15  2
4. Iskra Partizánske   1 0  0  1     3:9    0
5. HC Lučenec             1  0  0  1     1:12  0

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

 2. KOLO: HK Brezno – Iskra Partizánske – od-
ložené na 19.2.. MŠK Púchov – MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš 7:4 (1:1, 2:1, 4:2). HC Lučenec – 
voľno.   
 3. KOLO: Iskra Partizánske – HC Lučenec – 
odložené na 24.2.. MHK 32 Liptovský Mikuláš 
– HK Brezno 6:1 (0:1, 3:0, 3:0). MŠK Púchov – 
voľno.   
1. MŠK Púchov 2  2  0  0  17:4   4
2. Liptovský Mikuláš     2  1  0  1  10:8   2
3. HK Brezno                2  1  0  1   9:11  2
4. HC Lučenec             1  0  0  1   5:8    0
5. Iskra Partizánske    1  0 0  1  0:10  0
 mp

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 12. KOLO: ŠŠK Prešov – HK Slávia Partizánske 
18:24 (5:14), HK SLÁVIA: N. Beláková, N. Chotváčová 
– T. Koprdová 1, Silvia Ondriškovičová 6, P. Gregušo-
vá 5, M. Kompasová 2, V. Kapsová 3, D. Krajčovičová 
6, B. Králová 1, Ľ. Vácvalová, P. Korcová, T. Karásková, 
trénerka: K. Beňušková. ŠKP Bratislava – Močenok 
31:28 (15:15). Michalovce, Bernolákova Košice 
– Šaľa – odložené. Bytča a UDHK Nitra – voľno.  
 DOHRÁVKA 11. KOLA: Močenok – Bernolákova 
Košice 17:15 (9:7)
1. Michalovce          8 7 0 1 242:169 14
2. Bytča                  8 7 0 1 223:166 14
3. Slávia Partizánske 9 6 1 2 238:197 13
4. Prešov                    9 6 0 3 211:201 12
5. Šaľa                   8 3 0 5 236:209 6
6. UDHK Nitra        8 3 0 5 214:230 6
7. Močenok             9 2 1 6 213:246 5
8. ŠKP Bratislava   9 2 0 7 207:306 4
9. Košice                  8 1 0 7 155:215 2

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 12. KOLO: ŠŠK Prešov – HK Slávia Partizán-
ske 28:25 (14:14), HK SLÁVIA: M. Hričovská – T. 

Karásková 5, A. Maxová 1, N. Budošová, T. Horeč-
ná 1, K. Mináriková 1, M. Hullmanová, A. Juna-
sová 1, P. Korcová 7, B. Králová 6, A. Smatanová 
3, Sofia Ondriškovičová, M. Bohunská, tréner: P. 
Ivanka. Trenčín – Bytča 38:24 (24:10). Barde-
jov – UDHK Nitra – nehralo sa. ŠKP Bratisla-
va – Močenok 36:18 (16:9). Stretnutia Berno-
lákova Košice – Šaľa a Stupava – Michalovce 
– odložené. 
 DOHRÁVKA 11. KOLA: Močenok – Bernoláko-
va Košice 22:21 (11:9).
1. Michalovce          11 11 0 0 396:230 22
2. Trenčín               12 9 1 2 357:246 19
3. UDHK Nitra        11 8 0 3 280:212 16
4. Stupava              11 7 2 2 294:225 16
5. Šaľa                   11 7 0 4 252:251 14
6. Bytča                   12 7 0 5 290:290 14
7. ŠKP Bratislava   12 6 1 5 338:258 13
8. Prešov                   12 6 0 6 273:268 12
9. Slávia Partizánske 12 3 0 9 281:340 6
10. Košice                11 1 0 10 192:304 2
11. Bardejov           11 1 0 10 230:362 2
12. Močenok           12 1 0 11 195:392 2
 mp

Po takmer dvojmesačnej prestávke mala dru-
há najvyššia slovenská hádzanárska liga žien 
na programe stretnutia 12. kola, ktoré otvo-
rili odvetnú časť súťaže. Hádzanárky Jednota 
Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou zvíťazi-
li v Topoľčanoch o štyri góly 36:32. Gabor tak 
vrátil ŠKP prehru z úvodného kola sezóny, keď 
v prvom meraní síl podľahol 27:33. V priemer-
nom stretnutí sa vedenie neustále prelievalo z 
jednej strany na druhú, dramatickú koncovku 
však lepšie zvládli zverenky trénera Richarda 
Makýša. Topoľčanom chýbala pre trest opo-
ra Libuša Ivanová. Stretnutie bolo streleckými 
pretekmi dvoch mladých talentovaných spo-
jok – domácej Dominiky Hanovej, ktorá napla 
sieť pätnásťkrát a trinásťgólovej Bánovčanky 
Nikoly Lechovej.

 Zostávajúce výsledky 12. kola: Trenčín – 
Hlohovec 18:29 (9:14). Sereď – UDHK Nitra 
21:36 (12:18). Zlatná n/O. – Močenok 21:21 
(9:13). Stretnutia Bernolákova Košice – Ne-

svady a Inter Bratislava – Michalovce boli 
odložené. 
 Dohrávka 11. kola: Močenok – Bernolákova 
Košice 29:20 (17:12).

1. UDHK Nitra              12 9 0 3 379:304 18
2. Nesvady                 11 8 0 3 312:269 16
3. Močenok                 12 7 1 4 287:272 15
4. Michalovce J        11 7 0 4 341:300 14
5. Trenčín                  12 7 0 5 322:293 14
6. J.S.G. Bánovce n/B. 12 6 1 5 339:326 13
7. Hlohovec               12 6 0 6 329:311 12
8. Topoľčany             12 5 0 7 375:375 10
9. Inter Bratislava   11 5 0 6 300:303 10
10. Zlatná n/O.          12 4 2 6 292:333 10
11. Košice                11 4 0 7 260:294 8
12. Sereď                  12 0 0 12 263:419 0

 Program 13. kola – 14.-15.2.: Gabor Bánov-
ce n/B. – Nesvady (14.2. o 11.30 h), Zlatná n/O. 
– Bernolákova Košice, Močenok – Sereď, UDHK 
Nitra – Trenčín, Hlohovec – Inter Bratislava, Mi-
chalovce – ŠKP Topoľčany.

ŠKP TOPOĽČANY – GABOR BÁNOVCE N/B. 32:36 (16:15)
Topoľčany lepšie rozbehli zápas, no v 7. min Vaňová prvý raz poslala do vedenia Bánovce. V 15. min Schwar-
zová vrátila domácim vedenie – 9:8 – avšak hojdačkový zápas pokračoval ďalej. Bánovčanky štyrmi gólmi v 
rade v rozpätí štyroch minút otočili na 9:12 a o tri góly mali navrch aj v 22. min – 11:14. Topoľčianky odpove-
dali rovnakou mincou a do 27. min otočili na 15:14 a jednogólové vedenie – 16:15 – si udržali aj v polčasovej 
prestávke. Na začiatku druhého polčasu si domáce vypracovali trojgólový odstup, avšak bojujúce Bánov-
čanky v 44. min zrovnali skóre na 23:23. Oba celky sa opäť prestriedali vo vedení, no stretnutie vygradovali 
do záverečnej drámy. V 56. min Bánovce odskočili na 28:31, no v polovici 29. min Hanová znížila na 32:33 
a tréner hostiek Richard Makýš bral tajm. Po ňom Lechová gólom na 32:34 upokojila Bánovčanky, ktorých 
dvojbodový zisk potvrdila dvomi presnými zásahmi Lapinová. 
 ŠKP: Bónová, Priecelová – D. Hanová 15/5, Krajčíková 3, K. Božiková 2, A. Schwarzová 8/3, Tren-
čanská, Terlandová 4, Novotná, tréner: I. Ivanov.  GABOR: M. Kucharčik, M. Sakalošová – J. Srncová 
4, Dominika Halmová 2, P. Vaňová 3, P. Szabová 5, K. Lapinová 7, M. Šipláková 2, N. Lechová 13/3, M. 
Obstová, B. Mikulášová, tréner: R. Makýš.  POK. HODY: 8/8 – 5/3.  VYLÚČENÉ: 2 – 2.  ROZHODO-
VALI: Rondoš a Klieštiková – 50 divákov.  PRIEBEH: 2:0, 3:1, 3:4, 6:7, 9:8, 9:12, 11:14, 15:14, (16:15), 
18:15, 20:17, 21:20, 23:23, 27:25, 27:27, 28:31, 30:31, 30:32, 31:32, 31:33, 32:33, 32:36. (mp, rm) 

Valentína Kapsová  
nastrieľala Rakúšankam šesť gólov 

Hádzanárska reprezentácia junioriek Slovenska absol-
vovala od 31. januára do 3. februára krátke sústredenie. 
Jeho súčasťou boli aj dva medzištátne prípravné zápa-
sy s Rakúšankami, ktoré sa hrali vo Viedni. Tréner Sloven-
ska Ľuboš Hudák nominoval na akciu šestnásťčlenný ká-
der. Najpočetnejšie zastúpenie mal HK Slávia Partizánske, 
z ktorého pozvánku dostali až štyri hráčky – spojka Valen-
tína Kapsová (na foto), krídelníčky Denisa Krajčovičová a 
Patrícia Gregušová a pivotka Veronika Gajdošová. Na-
vyše, post asistentky trénera zastáva trénerka starších do-
rasteniek HK Slávia Katarína Beňušková. Na zraz nako-
niec nevycestovala Gajdošová, ktorú z nominácie vyradi-
la chrípka.
Slovenským juniorským reprezentantkám sa proti ra-
kúskym rovesníčkam príliš nedarilo. V prvom meraní síl 
podľahli vysoko 25:39, po polčase 14:22. Zo Sloveniek strelecky vynikla deväťgólová Kristína 
Pastorková, kým druhou najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola so 6 zásahmi Kapsová. 
Presadili sa aj ďalšie dve slávistky, Krajčovičová pridala dva a Gregušová jeden gól. Aj odveta sa 
niesla v réžii Rakušaniek, ktoré zvíťazili 33:25 po polčase 20:12. Z Partizánčaniek rozvlnila jeden 
raz sieť Gregušová. Silnou zbraňou rakúskych junioriek boli individuálne schopnosti a rýchlosť. 
Slovenky sa nevedeli presadiť v streľbe, kopili individuálne chyby a škrípala im hra v obrane. 
,,Opäť sme mali možnosť si v príprave otestovať hráčky na jednotlivých postoch a kon-
frontovať ich so súperom. Oba zápasy boli podobné ako začiatok na nedávnom turnaji 
vo Švajčiarsku, kde sme podali slabý výkon v úvodnom zápase proti domácim. Najväčším 
problémom bola zase súhra spojok a pivota. Hra pivotky a jej uvoľňovanie na bránkovis-
ku, a z toho plynúce inkasované góly", pre portál SZH zhodnotil účinkovanie slovenského 
tímu jeho lodivod Ľuboš Hudák a zároveň doplnil: ,,Je potrebné, aby sa aj na klubovej úrovni 
venovali súhre spojok s pivotom a v obrannej činnosti bráneniu súperovho pivota. Očaká-
val som zlepšenie oproti vystúpeniam na turnaji vo Švajčiarsku. Žiaľ, sme opäť na úplnom 
začiatku." Slovenské juniorky sa pripravujú na aprílový kvalifikačný turnaj o postup na Majstrov-
stvá Európy v hádzanej hráčok do 19 rokov v Španielsku. Najbližšie sa opäť spolu zídu až na mar-
covom sústredení (16.-22.3.), počas ktorého odohrajú ďalšie prípravné zápasy. mp, zdroj: szh

Medzinárodná čes-
ko-slovenská liga v há-
dzanej žien WHIL pokra-

čovala kompletným 14. kolom, ktoré bolo rozlo-
žené do troch hracích dní. Hádzanárky HK Slávia 
Partizánske si svoj domáci duel so Sokolom Po-
ruba predohrávali už v stredu, keďže českým tím 
už cez víkend čakali semifinálové zápasy v európ-
skom Vyzývacom pohári v Portugalsku s klubom 
Colégio de Gaia. Slávistky nastúpili bez zranenej 
krídelničky Selmy Blažekovej a chorej pivotky Ve-
roniky Gajdošovej. Dres Poruby obliekla aj bývalá 
hráčka Slávie Eva Minarčíková. Lepší vstup do zá-
pasu mali Partizánčanky, ktoré strelecky potiahli 
strbská spojka Silvana Vasić s Klaudiou Michno-
vou a Zuzanou Hollou. Hráčky Poruby si však ešte 
v prvom polčase vytvorili sľubný štvorgólový ná-
skok 14:10, z ktorého ťažili aj po obrátke a každú 
snahu slávistiek o zvrat v zápase odrazili. K víťaz-
stvu tretieho celku interligy v pomere 24:19 do-
pomohla aj spoľahlivo chytajúca brankárka Mar-
kéta Doláková a osemgólová Petra Adámková.

 Zostávajúce výsledky 14. kola: Iuventa Micha-
lovce – HC Veselí n/M. – nehralo sa pre chrípko-
vú epidému v družstve HC. DHK Zora Olomouc 
– Sokol Písek 29:23 (14:11). Bemaco Prešov – 
ŠKP Bratislava 32:22 (15:8). Baník Most – HC 
Zlín 34:17 (14:10). Slavia Praha – Duslo Šaľa 
33:20 (18:9).

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 13 10 3 0 386:304 23
2. Slavia Praha       14 11 0 3 425:323 22
3. Sokol Poruba        13 9 1 3 355:278 19
4. Baník Most         13 9 1 3 359:294 19
5. Duslo Šaľa           13 7 2 4 396:349 16
6. HC Veselí n/M.   13 6 2 5 343:318 14
7. Zora Olomouc     14 6 0 8 354:347 12
8. Sokol Písek          15 5 2 8 336:397 12
9. HC Zlín                   14 5 1 8 349:342 11
10. HK Slávia Partizánske 14 3 1 10 331:358 7
11. Bemaco Prešov 14 3 1 10 295:372 7
12. ŠKP Bratislava 14 1 0 13 272:519 2

 Program 15. kola – 14.2. o 15. h: Duslo Šaľa 
– Bemaco Prešov,  Sokol Písek – Baník Most, o 
17.30 h: DHK Zora Olomouc – Iuventa Micha-
lovce, o 18. h: Sokol Poruba – HC Veselí n/M., o 
19.15 h: ŠKP Bratislava – HK Slávia Partizán-
ske, 15.2. o 17. h: HC Zlín – Slavia Praha.

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – SOKOL PORUBA 19:24 (10:14)
Po minúte hry otvorila strelecký účet 
stretnutia delovkou k ľavej žrdi  Vasić. Na 
druhej strane Súlovskú prestrelila Marčíko-
vá, aby v 3. min poslala Sláviu do vedenia 
z brejku Hollá. Slávistky viedli ešte raz, no 
v zápase naposledy, keď v 6. min Michno-
vá upravovala na 3:2. V nasledujúcej trojmi-
nútovke hostky našli medzery v domácej 
obrane a štyrmi gólmi v rade otočili na 3:5. 
V 13. min po peknej kombinácii Marčíko-
vá natiahla vedenie Sokola na rozdiel šty-
roch gólov – 4:8.  Domáce však preklenu-
li cez nelichotivo vyzerajúcu situáciu a po 
dvoch delovkách Vasić, premenenom trhá-
ku Michnovej, v 21. min Radovanović pri-
blížila Sláviu na dostrel jediného gólu – 8:9. 
Hostky odpovedali agresívnejšou obranou 
a šnúrou piatich gólov, po ktorej na začiat-
ku 30. min svietil na ukazovateli skóre stav 
8:14. Do polčasovej prestávky ho ešte Ra-
dovanović s Michnovou stačili skresať na 
10:14. Úvod druhého dejstva sa niesol v 
réžii Slávie, v ktorej bránke sa rozchytala 

Škvareninová. V 37. min pravačka Vasić priniesla zníženie na 13:15, no vzápätí Doláková pravou nohou vyrazila sedmičku Michnovej. Slávistky 
nezlomil ani tento moment a na konci 51. min Kankulová vyťažila z odrazenej lopty návrat svojho tímu do zápasu – 16:18. Hostky však na nohy 
postavila skvelá Doláková, ktorá kryla aj trháky Michnovej a Szökeovej. Sokol odrazil záverečný atak Slávie a v 59. min v koncovke efektívna Adám-
ková z trháku zvyšovala na 18:24. V samom závere najskôr Szökeová zo sedmičky prekonala Dolákovú, ktorá jej však o pár sekúnd ďalší pokutový 
hod chytila a následne parádnym zákrokom  vygumovala v tutovke aj Hollú.
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Vasić 5, N. Szökeová 1/1, K. Kankulová 1, L. Radovanović 2, K. Michnová 5, E. Bettáková, 
P. Gregušová, V. Kapsová, D. Krajčovičová, Z. Hollá 4, M. Šimáková 1, tréner: P. Olšavský.  SOKOL: Roháčková, Doláková, Bártová – Var-
mužová, Mýlková 2, Lešková, Šviráková 3, Tomašechová 1, Adámková 8, Rechtorisová 4, Chovancová, Minarčíková 2, Marčíková 4/1, 
Bielohoubková, Revajová, Kostelná, tréner: J. Beňadik.  POK. HODY: 3/1 – 1/1.  VYLÚČENÉ: 2 – 4.  ROZHODOVALI: Baďura a Ondog-
recula – 250 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 1:1, 2:1, 3:2, 3:5, 4:5, 4:8, 7:8, 7:9, 8:9, 8:14, (10:14), 10:15, 13:15, 13:17, 14:18, 16:18, 16:21, 17:21, 
17:22, 18:22, 18:24, 19:24.

Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske): „S 
hodnotením sa budem len opakovať s 
tými predošlými. Sú to veci, ktoré ma 
hnevajú a viem, že celá zodpovednosť je 
na mne. Neviem si vysvetliť dôvody, pre-
čo je to tak, aj keď niečo si môžem mys-
lieť. Musíme sa s tým vysporiadať a uro-
biť všetko preto, aby sa chyby neopako-
vali. Je mi veľmi ľúto ľudí, ktorí chodia na 

hádzanú, veľmi ma to mrzí a ospravedlňujem sa im. Dúfam, že 
sa to otočí.“

Srbská spojka v službách Slávie Silvana Vasić strieľa jeden zo svojich piatich gólov do siete 
Poruby  Foto: Zdeno Petrík

Ján Beňadik (Sokol Poruba): ,,Celú sezónu sa snažíme 
o rýchlu hádzanú. Zo začiatku to bolo z našej strany 
dobré, no potom prišiel malý krízový moment. Rých-
lo sme sa však vrátili k dobrej hre, mali sme výborný 
pohyb a v útoku nám išla lopta od ruky. Nebyť dvoch 
gólov z trhákov v závere polčasu, mohli sme po prvej 
tridsaťminútovke viesť rozdielom šiestich gólov, čo 
sme si tak nejako aj predstavovali. Potom som mal 
pocit, že sme zmrzli v tejto hale, pretože tu bola 

strašná zima. A druhý polčas bol tak skôr ubojovaný, než akoby sa hrala 
pekná hádzaná. Počítajú sa však dva body a my sme radi za ne.“ mp

HLASY TRÉNEROV

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Play off v súťaži AHL má za sebou prvé štvrťfiná-
lové zápasy, ktoré sa hrajú na dva víťazné duely.

II. LIGA
 VÝSLEDKY 27. KOLA: BLUE DEVILS Ža-
bokreky n/N. – ECS Partizánske 3:8 (2:2, 
0:2, 1:4), 1. B. Kútny (M. Habánik), 12. I. Benzír 
(M. Habánik), 45. P. Habánik (M. Ukuš, M. Ha-
bánik) – 13. Igor Valach (M. Fabo), 15. D. Ko-
piar (M. Fabo), 18. Michal Hallo (D. Kopiar, J. 
Valjent), 27. M. Fabo (D. Kopiar), 39. M. Fabo 
(Michal Hallo, Igor Valach), 42. D. Kopiar, 44. 
J. Valjent (M. Macega), 44. M. Fabo (I. Valach, 
J. Valjent). RED WINGS Bánovce n/B. – BA-
ŤOVKA Partizánske 5:3 (3:2, 0:0, 2:1), 2. M. 
Koleno (P. Janáč), 8. P. Janáč (T. Valach, M. Ko-
leno), 11. N. Čaniga (M. Koleno, P. Jakubík), 40. 
S. Kurej (T. Valach, P. Janáč), 41. M. Koleno (P. 
Janáč) – 2. M. Korec (P. Németh), 12. J. Velšic (P. 
Németh, M. Korec), 32. P. Németh. DRIVERS 
Partizánske – ICE BOYS Prievidza 10:5 (4:1, 
3:3, 3:1), 1. Pavol Kollár (Ľ. Galovič, M. Ada-
mik), 6. Ľ. Galovič (Pavol Kollár, B. Adamik), 7. 
A. Galovič (M. Turček), 13. L. Lorenc (Martin 
Buček, J. Galko), 22. M. Adamik (L. Lorenc), 29. 
Pavol Kollár (Ľ. Galovič, J. Bebjak), 30. Ľ. Galo-
vič (Pavol Kollár, M. Turček), 32. Ľ. Galovič (M. 
Adamik), 33. M. Adamik (M. Turček), 45. Pavol 
Kollár (Ľ. Galovič, J. Galko) – 15. J. Mäsiar (M. 
Sidor), 16. J. Mäsiar, 20. J. Mäsiar (A. Vicián), 24. 
a 39. J. Mäsiar (M. Nedeliak). SCORPIONS To-
poľčany – RAPTORS Partizánske 6:5 (2:1, 
1:2, 3:2), 5. M. Bednárik (R. Oravec), 7. A. Jan-
čovič (R. Chmelár), 17. Miroslav Novotný (M. 
Ďatelinka), 35. R. Oravec (M. Bednárik), 44:22 
A. Jančovič, 44:59 J. Štilec (M. Hodál) – 6. L. 
Guliš (Š. Šupa), 17. Ľ. Goga (L. Guliš), 21. Š. 
Šupa (L. Guliš, A. Žuchovský), 32. P. Hatala (Š. 
Šupa), 35. L. Guliš (Ľ. Goga).
 14. KOLO: BLUE DEVILS Žabokreky n/N. 
– ICE  BOYS Prievidza 0:5 kont.. 21. KOLO: 
ECS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske 
5:0 kont..   

TABUĽKA ZČ
1. ICE BOYS Prievidza 27   20   3    4   180:97     63
2. DRIVERS Partizánske 27   15   4    8   179:121   49
3. ECS Partizánske 27   14   5    8   131:94     47
4. RAPTORS Partizánske 27  15   2   10   150:117  47
5. SCORPIONS Topoľčany 27  14   0   13  148:164   42
6. BAŤOVKA Partizánske 27  10   1   16  123:164   31
7. BLUE Žabokreky n/N. 27    6   1   20  120:166   19
8. RED WINGS Bánovce n/B.  27    5   2   20  107:215   17

 PROGRAM 28. KOLA – 14.2. o 15. h: RAP-
TORS Partizánske – DRIVERS Partizánske, 
o 20. h: BLUE DEVILS Žabokreky n/N. – ICE 
BOYS Prievidza, 15.2. o 18.30 h: SCORPIONS 
Topoľčany – RED WINGS Bánovce n/B., o 20. 
h: ECS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
PLAY OFF – A-SKUPINA   

 VÝSLEDOK: BLUE Žabokreky n/N. B – RED 
WINGS Bánovce n/B. 3:6 (1:0, 1:3, 1:3), 6. I. 

Chrenko (J. Lutonský), 26. Š. Žák (I. Benzír), 38. 
J. Lutonský (I. Chrenko) – 21. M. Matejov (P. Ko-
váč), 23. M. Matejov (M. Šmehyl), 24. M. Ma-
tejov (M. Černák), 31. M. Černák (M. Matejov), 
40. M. Matejov (T. Jandák), 41. M. Matejov (M. 
Rychtárech).

KONEČNÁ TABUĽKA NČ
1. SRŠNI Rudno 22  15  2    5   132:70     47
2. WARRIORS Topoľčany 22  14  3    5   126:71     45
3. BLUE Žabokreky n/N. B 22  14  1    7   140:111   43
4. RANGERS Topoľčany 22  12  2    8     99:67     38
5. RED WINGS Bánovce n/B. B    22  12  0   10  101:99     36

 PLAY OFF – B-SKUPINA  
 VÝSLEDOK: Bystričany – RUPAS Prievidza 
0:7 (0:2, 0:4, 0:1), 2. M. Greschner (R. Pásovský), 
6. R. Melichar (M. Žiško), 28. a 34. M. Greschner,
29. R. Pásovský, 29. T. Pásovský (R. Melichar), 30. 
R. Pásovský (R. Melichar).

TABUĽKA
1. EKO Nitrianske Sučany 22  16  1   5  119:57   49
2. RUPAS Prievidza 22  14  4   4  106:63   46
3. Bystričany 22  13  1   8  103:88   40
4. TPS Topoľčany 22  12  4   6  102:73   40
5. Nadlice 22   8  3  11   99:97    27

 ŠTVRŤFINÁLE: WARRIORS Topoľčany – 
BLUE Žabokreky n/N. B 9:2 (1:0, 4:1, 4:1), 
14., 21., 28. a 41. M. Kišac, 22. P. Bilik, 25. Ľ. 
Šmantík, 38. M. Bednárik, 41. M. Štepo, 45. E. 
Kopáčik – 18. Š. Žák (I. Benzír), 43. M. Luton-
ský (Š. Žák), stav série: 1:0. RUPAS Prievidza 
– Bystričany 4:2 (1:1, 2:1, 1:0), 7. A. Gazda, 
19. M. Kytka, 28. Tomáš Pásovský, 34. Tibor Pá-
sovský – 1. M. Sluka ml., 24. P. Lukáč, stav série: 
1:0. SRŠNI Rudno – TPS Topoľčany 3:6 (1:1, 
0:3, 2:2), 12. M. Mečiar  (M. Pažický), 32. L. Me-
čiar (J. Drobec), 42. M. Pažický (J. Šúšol, L. Me-
čiar) – 2.  M. Chovanec, 23. M. Chovanec (M. 
Bezecný), 26. R. Páleš (J. Ďuračka), 28. A. Ho-
lík (P. Cabaj, A. Žuchovský), 36. A. Žuchovský 
(A. Holík, M. Chovanec), 43. M. Chovanec (A. 
Žuchovský), stav série: 0:1.

PLAY OUT 
 VÝSLEDKY: SPARTAK Dolné Vestenice – 
LOKOMOTÍV Partizánske 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), 
2. I. Ďurica (D. Beták), 42. E. Nechala (J. Ďurica) 
– 7. L. Balogh (S. Horňák), stav série: 2:0. Tom-
Cats Prievidza – TOHC Tovarníky 1:5 (1:2, 
0:2, 0:1), 2. A. Pipiška (A. Lukáč) – 2. J. Bilický, 
10. M. Vlnka, 28. D. Vlnka (P. Gáfel, M. Fico), 30. 
M. Vlnka (T. Boháčik), 41. T. Boháčik (M. Vlnka), 
stav série: 1:1.

 PROGRAM – 11.2. o 20. h: TOHC Tovar-
níky – TomCats Prievidza, 12.2. o 20.30 h: 
LOKOMOTÍV Partizánske – SPARTAK Dolné 
Vestenice, 14.2. o 12. h: RUPAS Prievidza – 
Bystričany, o 13.30 h: WARRIORS Topoľčany 
– BLUE Žabokreky n/N. B, 15.2. o 15.30 h: 
EKO Nitrianske Sučany – RANGERS Topoľča-
ny, o 17. h: TPS Topoľčany – SRŠNI Rudno.
 (mp, ms, až)


