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Dávku v hmotnej núdzi si v okrese Partizánske
momentálne odpracováva 240 jej poberateľov.
Ich zásluhou vidieť výrazné zmeny v úprave
verejných priestranstiev.

Brnká
na 133 strún

Spoločnosť Partizánske Building Components SK s.r.o. (závod na výrobu okien VELUX) v Partizánskom venuje veľkú
pozornosť bezpečnosti a zdraviu svojich zamestnancov. Dôkaz o tom, že cesta, po ktorej spoločnosť kráča, je správna, potvrdzujú aj ocenenia, ktoré za ostatné obdobie získala.

Cimbalistka Dana Hanková, účinkujúca v
Ľudovej hudbe Ladislava Broďániho, sa
nechce muziky nikdy vzdať.

Druhé riadne zasadnutie MsZ
so Slovom pre verejnosť

STRATA
SÚKROMIA

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Partizánskom sa
zíde na svojom druhom riadnom zasadnutí v novom volebnom období v druhom mesiaci nového
roku v utorok 24. februára.
V úvode dostane poslanecký
zbor informáciu o vývoji kriminality na území mesta a
okresu, posúdi a schváli návrh Štatútu mesta Partizánske, viaceré návrhy všeobecne záväzných nariadení
mesta, vrátane Územného
plánu mesta a Memoranda
o rozpočtovej zodpovednosti. Po zmenách v mestskom
rozpočte schvália poslanci poskytnutie dotácií z
rozpočtu mesta právnickým
a fyzickým osobám v roku
2015. Minulý rok v samospráve uzavrie informácia o
činnosti výborov mestských
častí a komisií MsZ, správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti v základných a mater-

ských školách, v základnej
umeleckej škole a v centre
voľného času. Mestskému
parlamentu bude predložený aj plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015 a
viacero návrhov súvisiacich
s nakladaním s majetkom
mesta.
Ako je už dlhodobo zaužívané, schôdza mestského
parlamentu sa v utorok
24. februára začína o 13. hodine vo veľkej zasadačke
mestského úradu. V zmysle
novoprijatého Rokovacieho
poriadku MsZ a MsR bude
jej súčasťou v čase od 15.30
do 16.00 hodiny Slovo pre
verejnosť.

Dobrá správa pre cestujúcu verejnosť! Od 16. februára
2015 dochádza k úprave otváracích hodín informačnej
kancelárie v budove autobusovej stanice SAD Prievidza,
ktorá má sídlo na Nitrianskej ceste v Partizánskom. Po
novom bude informačná kancelária s čakárňou otvorená nasledovne:
PONDELOK – PIATOK

7.00 – 19.00 h

SOBOTA – NEDEĽA

zatvorené

Prestávka:

11.00 – 11.30 h
17.00 – 17.30 h

(150130)

Informačná kancelária autobusovej
stanice bude otvorená dlhšie

Často počúvame, že
negatívne informácie
úspešne valcujú všetko
pozitívne, čo je okolo nás. Píšte pozitívne!
- zaznievajú hlasy aj z okruhu čitateľov
Tempa. No nie vždy sa to dá, nevšímať
si dianie okolo, vzdialené od pozitívneho
na sto honov. Z témy dnešného stĺpčeka
si každý môže vybrať to svoje. Zaujali ma
riadky, ktoré hovorili o strate súkromia.
Na svedomí to má vraj najväčšia sociálna
sieť Facebook, na ktorú umiestňujeme
množstvo osobných informácií. Týkajú
sa miest, kde sa pohybujeme, našich
záujmov. Facebook má dokonalý prehľad
o tom, s kým komunikujeme, čo kupujeme, akú hudbu počúvame a kto sú naši
priatelia...
O podrobnej databáze, ktorú dobrovoľne
a zadarmo aktualizujeme, sa presvedčil
istý rakúsky študent, ktorý si od Facebooku vypýtal výpis osobných údajov,
archivovaných na sieti. Obsahoval vyše
1 200 strán a informácie, ktoré si už ani on
sám nepamätal. Mnohí odborníci hovoria,
že s nástupom sociálnych sietí sa definitívne vzdávame súkromia... Futurológovia
majú ešte odvážnejšie tvrdenie - Čaká nás
totálna strata súkromia a dokonca celkom
reálne hovoria o detektore úmyslov... Nenabieha vám z toho husia koža? Mne teda
áno. Začínam sa obávať, že sa z nás ľudí,
už aj tak tvrdo poznačených civilizáciou,
môžu stať doslova monštrá.
K opatrnosti pri ochrane osobných údajov
a svojho súkromia nie bezdôvodne nabáda
aj Deň bezpečnejšieho
internetu, ktorým bol
v tomto roku 10. február.

2

Noviny troch generácií

Tempo č. 6

16. február 2015

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

Mestská televízia Partizánske

www.respublica.sk

S Ivetou Duchoňovou, hovorkyňou ÚPSVaR Partizánske, na tému výkonu aktivačných prác

Z pasivity do aktivity

Na začiatku roka odznela na stretnutí so starostami okresu a primátorom Partizánskeho na pôde úradu práce
informácia, že aktivačných prác sa momentálne zúčastňuje 440 poberateľov dávok v hmotnej núdzi.
Aký podiel predstavujú
k celkovému počtu poberateľov dávok v hmotnej
núdzi?
Poberatelia, ktorí si odpracovávajú základnú dávku v hmotnej
núdzi vo výške 61,60 €, nemusia byť v evidencii uchádzačov
o zamestnanie. Nárok na dávku, a tým aj povinnosť odpracovať ju, má občan v hmotnej núdzi, nielen uchádzač
o zamestnanie. Na stretnutí so
starostami zástupcovia nášho
úradu uviedli, že k januáru
2015 je spolu aktivovaných
440 občanov – poberateľov
dávky v hmotnej núdzi v oboch
okresoch, v Partizánskom
i v Bánovciach nad Bebravou.
Za okres Partizánske je poberateľov dávky v hmotnej núdzi,
ktorí sú vhodní na aktiváciu,
okolo 500. K januáru 2015 sa
aktivačných prác zúčastňuje
240 z nich. Ostatní poberatelia
dávky v hmotnej núdzi budú
oslovení v priebehu tohto
mesiaca.
Podľa vášho vyjadrenia sa
dá usúdiť, že počet aktivovaných sa bude v priebehu
roka meniť...
Počet poberateľov, ktorí si
dávku odpracovávajú, sa mení
nielen v roku, ale aj počas
mesiaca, a to podľa prítoku
a odtoku poberateľov dávky
v hmotnej núdzi. Každý jeden
klient, ktorému bola priznaná dávka v hmotnej núdzi,
a podľa platného zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi nie je z tejto
povinnosti vyňatý, musí si
dávku odpracovať.
Dávku v hmotnej núdzi si
nemusí odpracovať občan,
ktorý dosiahol vek na starobný
dôchodok, je poberateľom
predčasného starobného
dôchodku, alebo je invalidný. Rovnako je to v prípade,
ak má nezaopatrené dieťa, je
osamelým rodičom, či osobou,
ktorá opatruje ťažko zdravotne
postihnutého. Povinnosť sa
nevzťahuje ani na občana zvyšujúceho si kvalifikáciu formou
denného štúdia a nie je nezaopatreným dieťaťom, na občana
s nepriaznivým zdravotným
stavom, rodiča starajúceho
sa o dieťa do 3 rokov, resp.
osamelého rodiča starajúceho
sa o dieťa do 6 rokov veku,
a podobne.
Platí pravidlo, že v zime je
menej aktivovaných, ako
v lete?
V letných mesiacoch sa niektorí poberatelia „samoaktivujú“.
Odchádzajú pracovať na sezónne a brigádnické práce,
preto sa ich počet o niečo
znižuje. Rada by som ale zdôraznila, že nezáleží na ročnom
období. Poberatelia si dávku
v hmotnej núdzi musia odpra-

covať každý mesiac.
Museli ste pristúpiť k opatreniu, že po odmietnutí
zapojenia sa do aktivačných prác ste zastavili
vyplácanie základnej dávky
v hmotnej núdzi?
Bohužiaľ, áno. Každému,
kto neodpracoval 32 hodín
mesačne, resp. odmietol prijať
ponuku na výkon pracovných
činností, sa dávka znížila. Podľa platného zákona o pomoci
v hmotnej núdzi je výška dávky
v hmotnej núdzi závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti. Dávka
sa znižuje o sumu 61,60 €, ak
sa mesačne – v rozsahu najmenej 32 hodín – nezúčastní
na menších obecných službách
pre obec, rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej
zriaďovateľom je obec. Môže
to byť aj dobrovoľnícka činnosť
alebo práce na predchádzanie
mimoriadnej situácie, prípadne nie je v žiadnom právnom
vzťahu na minimálne 32 hodín
mesačne, z ktorého by mal
príjem zo závislej činnosti.
Hlavným cieľom novely zákona je eliminácia pasivity a zabezpečenie aktívneho prístupu
poberateľa dávky v prospech
verejnoprospešných služieb
pre všetkých občanov.
V minulých dňoch pravdepodobne hlavne pri odpratávaní snehu a ľadu...
V súčasnosti občania pomáhajú aj pri zimnej údržbe
komunikácií, hlavne úpravou
klzkých povrchov chodníkov. Popri okresnom meste
Partizánske je do pracovných
činností v rozsahu 32 hodín
mesačne najviac zapojených
24 občanov v Bošanoch.
Pozrime sa na ich štruktúru.
Ide prevažne o nekvalifikovaných, alebo aj ľudí so
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním? Využíva sa ich potenciál inak,
ako na „zametanie“?
Je faktom, že občania, ktorí
poberajú dávku v hmotnej
núdzi, majú väčšinou základné
alebo učňovské vzdelanie. No
sú medzi nimi aj poberatelia so
stredoškolským, či vysokoškolským vzdelaním. Tí vykonávajú hlavne administratívne
činnosti pre obce, neziskové
organizácie, prípadne aktivity
sociálneho typu. Je to napríklad pomoc starším, sociálne
odkázaným, chorým, zdravotne
postihnutým, pomáhajú v kultúrnych strediskách, mládežníckych centrách a podobne.
Nemanuálne práce vykonáva
takmer každý desiaty poberateľ
dávky v hmotnej núdzi. Najviac
je ich v meste Partizánske.
Čo má za úlohu koordinátor
aktivačného centra? Ako

úrad práce kontroluje praktickú stránku realizácie
aktivačných prác?
Aktivačné centrá boli zriadené
na každom územnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Slovenskej republike, teda
aj v Partizánskom. Úlohou
koordinátorov je vyhľadávanie, komunikácia a kontaktovanie sa s inštitúciami,
ktoré vykonávajú činnosť
verejnoprospešného charakteru a uzatváranie písomných
dohôd medzi úradom práce
a poskytovateľom. Taktiež
vyberajú vhodných občanov
v hmotnej núdzi na vykonávanie dohodnutých prác na základe charakteristiky činností,
zohľadňujú profiláciu občana
pre jeho efektívne umiestnenie. Koordinátori v spolupráci
s obcami zabezpečujú aj výkon
aktivít, sledujú a vyhodnocujú
ich, poskytujú poradenstvo.
Polročné uplatňovanie
novelizácie zákona je
dostatočné obdobie na vy-

vodenie určitých záverov.
Je zapájanie dlhodobo
nezamestnaných do aktivačných prác efektívne?
Po niekoľkomesačnom
uplatňovaní novely zákona
o hmotnej núdzi zaznamenávame pozitívne ohlasy zo
strany starostov, zástupcov
neziskových organizácií, ale aj
samotných občanov v hmotnej
núdzi vykonávajúcich pracovné činnosti. V meste a obciach
okresu Partizánske vidieť
výraznú zmenu v úprave verejných priestranstiev. Občania,
okrem niekoľkých výnimiek,
chcú a majú záujem pracovať.
Máme dokonca prípady, že
nám prišli poďakovať za to, že
môžu pracovať a byť tak užitoční a nápomocní. Niekoľkí
starostovia by dokonca privítali viac takýchto pomocníkov.
Odpracovanie dávky, a tým aj
zásluhovosť príspevku je pozitívne vnímaná i verejnosťou.
Za rozhovor poďakovala
M. Babčanová.

Pomáhajú udržiavať
čistotu v meste
Na to, že v Partizánskom pravidelne vidíme pracovať ľudí v reflexných vestách, sme si už zvykli. V rámci verejnoprospešných
prác pomáhajú pri údržbe verejných priestranstiev. Stretávame
ich v centre pri upratovaní námestia, aj v ostatných mestských
častiach, napríklad pri údržbe chodníkov alebo v parkoch.
V evidencii referátu sociálnych projektov v komunálnych
službách je v súčasnosti spolu 84 občanov mesta. Túto skupinu
tvoria sčasti poberatelia dávky v hmotnej núdzi.

Mestská polícia v Partizánskom
od 4. do 10. februára 2015
MsP vykázala ležiacich bezdomovcov pod vplyvom alkoholu z Námestia SNP a spred
obchodnej prevádzky na Veľkej
okružnej, z priestoru železničnej
stanice spiacu bezdomovkyňu,
k mužovi, ktorý sa nemohol
postaviť na nohy, privolala RZP.
Dňa 4. februára sa v kancelárii MsÚ nevhodne správal 68-ročný muž. Zamestnancom bol v prítomnosti
hliadky mestskej polície
oboznámený so všetkými
skutočnosťami týkajúcimi
sa jeho problému.
MsP preverila oznámenia o rušení nočného pokoja občanmi
v domoch na Ulici Janka Kráľa
a na Školskej ulici.
Lekárovi poskytla MsP
5. februára asistenciu
pri ošetrení agresívne sa
správajúceho pacienta.
Dňa 6. februára pátrala po
pacientovi z Chudej Lehoty,
ktorý ušiel z nemocnice po
odpojení sa z infúzie.
Vodič zaparkoval svoje motorové vozidlo tak, že zamestnanci TSM nemohli 6. februára
vyprázdniť nádoby na odpad na
Horskej ulici. MsP zistila jeho
meno, po výzve vozidlo preparkoval. Napomenutím vyriešila
MsP priestupky vodičov, ktorí
svoje motorové vozidlá zaparkovali na trávnik na Malej okružnej. Počas doručovania súdnych
zásielok adresátom 7. februára
spozorovala hliadka mestskej
polície motorové vozidlo stojace
v zákaze zastavenia, 28-ročnému
vodičovi uložila blokovú pokutu
vo výške 20 €.
Dňa 7. februára v nočných hodinách sa dopustil
priestupku proti verejnému
poriadku jeden zo zákazníkov, 24-ročný muž, v herni
na Námestí SNP tým, že
búchal do automatov. MsP
vyriešila priestupok napomenutím. Arogantne sa
v tú noc správali i zákazníci
v prevádzke pred železničnou stanicou. Hliadka
mestskej polície ich odtiaľ
vykázala.

Dňa 7. februára vo večerných
hodinách odchytila MsP psa
potulujúceho sa pri penzióne
v Malých Bieliciach a umiestnila
ho do útulku. O dva dni neskôr
umiestnila do útulku dvoch psov
odchytených občanom v Šimonovanoch. Veľkého hnedého
psa túlajúceho sa po Nitrianskej
ceste vrátila majiteľke.
Občan 8. februára
o 03.24 h upozornil MsP
na dezorientovaného muža
kráčajúceho po Ulici gen.
Svobodu. Hliadka ho odtiaľ
odviedla a vykonala opakovanú kontrolu zameranú na
dotyčného.
Počas vykonávania kontroly
mesta spozorovala hliadka
mestskej polície na Námestí
SNP muža v strede vozovky
zjavne pod vplyvom alkoholu.
Na výzvy nereagoval, preto
bol predvedený na oddelenie
mestskej polície, kde bolo zistené, že ide o 36-ročného muža
z Klížskeho Hradišťa.
Hliadka mestskej polície
zadržala 69-ročného muža
pri vyhadzovaní odpadkov
z nádoby na smeti pri dome
č. 1022 na Veľkej okružnej.
Ten uviedol, že mu do nádoby spadli kľúče. Neporiadok po sebe upratal.
Na oddelenie MsP sa dostavil
muž s psychickými problémami, ktorý sa bál byť doma sám.
Hliadka mestskej polície mu poskytla pomoc v rámci možností.
Dňa 7. februára zistila
MsP pomocou kamerového
systému, že v priestore železničnej stanice fajčí muž,
čím sa dopúšťal priestupku
o ochrane nefajčiarov. MsP
mu na mieste uložila blokovú pokutu vo výške 33 €.
Pozorný občan si všimol nezabezpečené motorové vozidlo
na Nádražnej ulici. MsP zistila
meno majiteľa vozidla a vyrozumela ho o tom. TSM upozornila
na zľadovatený povrch chodníka
na hrádzi rieky Nitry...
Spracovala: Mária Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
ZA MÁLO PEŇAZÍ „VEĽA MUZIKY“
Verejnoprospešní pracovníci sa stretávajú v pracovných dňoch
každé ráno. Na základe požiadaviek oddelení MsÚ im rozdeľujú
prácu. Požiadavky sa vyhodnocujú aj zo systému City monitor,
ktorý je v Partizánskom funkčný od decembra 2013. V posledných dňoch určite ocenili občania prácu VPP-čkárov hlavne na
miestach, kam sa nedostala technika. Odpratať sneh zo zastávok
MHD, ale aj chodníkov môžu často len ľudské ruky. Vyčistili
tiež zanedbaný pozemok bývalého záhradníctva vedľa hrádze
rieky Nitry smerom na sídlisko Šípok. V rámci verejnoprospešných prác dáva mesto príležitosť ľuďom v núdzi a dlhodobo
nezamestnaným v spolupráci s ÚPSVaR pracovať a získať aspoň
minimálny príjem vo forme sociálnych dávok. Ich práca môže
skrášliť a spríjemniť prostredie, v ktorom sa pohybujeme všetci.
Žiaľ, väčšinou upratujú po nezodpovedných spoluobčanoch.
Často dávajú do poriadku priestory okolo kontajnerových státí
alebo odstraňujú nelegálne skládky odpadu. Určite by aj oni
mali lepší pocit z vykonanej práce, ak by jej väčšinu netvorilo
odpratávanie komunálneho odpadu, ktorý patrí na zberný dvor.
ek

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou
vzniesol obvinenie pre prečin neoprávneného používania platobnej
karty voči 27-ročnej žene z okresu Bánovce nad Bebravou. Obvinená v júli minulého roka bez použitia násilia odcudzila zo záhradnej
chatky z voľne položenej peňaženky bankomatovú kartu spolu
s PIN kódom a 5 eur. Pokus o výber peňazí z bankomatu sa jej
však nevydaril a kartou uhradila v obchode iba dve platby za 6 eur.
V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody na jeden
až päť rokov.

STRACH Z AGRESÍVNEHO MANŽELA
Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinil 9. februára poverený
príslušník Obvodného oddelenia PZ z Bánoviec nad Bebravou
66-ročného dôchodcu Milana. Od júna do konca minulého roka sa
v mieste spoločného bydliska opakovane vyhrážal svojej 65-ročnej
manželke, že ju zabije. Častoval ju vulgarizmami a jeho hrozby sa
stupňovali až do takej miery, že sa manželke vyhrážal rozštvrtením. Zo strachu pred ním sa na noc zamykala v izbe. Celú udalosť
nakoniec oznámila polícii. Za tento skutok hrozí agresívnemu
dôchodcovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
KR PZ v Trenčíne
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Investičné priority Partizánskeho
pre nové volebné obdobie
Na začiatku nového volebného obdobia sa k diskusii o investičných prioritách stretli
primátor Partizánskeho Jozef
Božik, poslanci a zástupcovia
mestských organizácií a škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Pracovný workshop
sa konal 3. februára vo veľkej
zasadačke MsÚ.
V úvode stretnutia primátor
Jozef Božik prezentoval základné
priority pre pokračovanie investičného rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Mesto chce
ďalej pokračovať v opravách ciest
a chodníkov. V oblasti školstva
budú ťažiskové už rozbehnuté
projekty v ZŠ R. Kaufmana
a ZŠ R. Jašíka. V prípade materských škôl bude cieľom získať pre
financovanie rekonštrukčných
prác na budovách prostriedky
z Európskej únie.
V investíciách do nebytových
priestorov sa rozpočtu mesta
aktuálne dotýkajú rekonštrukcia
kinosály a projekt rekonštrukcie
Vodného hradu v Šimonovanoch.
V prípade úspešného predaja
budovy OV 3000 na sídlisku
Šípok a bývalej školskej jedálne
na Nám. SNP (bývalá I. ZŠ), by

mali byť doplnené príjmy rozpočtu mesta. Po dlhšom čase by
v Partizánskom mohli pribudnúť
dva bytové domy s bytmi spolufinancovanými zo zdrojov ŠFRB
a malo by padnúť aj konečné
rozhodnutie o osude výškovej
budovy na námestí.
Finančné prostriedky budú smerovať aj do zveľaďovania zelene
na všetkých verejných priestranstvách, do údržby detských ihrísk
a budovania nových. Poslanci si
postupne spoločne prešli zoznam
všetkých vytypovaných investičných akcií na území celého
mesta. Celkové náklady na ich
realizáciu však vysoko prevyšujú
to, čo je možné finančne pokryť.
Základnou úlohou preto
pre zvolených zástupcov
občanov je pripraviť spolu
s výbormi mestských častí
dve, resp. tri priority pre
každú mestskú časť, ktorú
zastupujú. Tie predložia na
ďalšom pracovnom workshope
k rozpočtu mesta na rok 2015 už
koncom februára. V spoločnej
diskusii by sa mali poslanci spolu
s vedením mesta dohodnúť na
konečnom zozname investičných
akcií, ktoré sa budú realizovať. ek

Hasiči v akcii
Zásah pri troch dopravných nehodách v priebehu piatich dní vypovedá o tom, aké zradné sú cesty v zime. Podcenil ich 4. februára
napoludnie vodič osobného vozidla, ktorý havaroval medzi Hornými
Vestenicami a Nitricou. Pri dopravnej nehode sa zranili dve osoby.
Zrážka dvoch osobných vozidiel za Bošanmi, na Baštíne 8. februára
po 18. hodine si vyžiadala zranenie jednej osoby a našťastie, nehoda
osobného vozidla s osobným vlakom na železničnom priecestí v Pažiti
o 24 hodín neskôr sa skončila bez zranenia. Okrem týchto dopravných nehôd zasahovali hasiči a záchranári z HaZZ v Partizánskom
6. februára o 11. hodine pri hasení požiaru plechového kontajnera na
komunálny odpad na Družstevnej ulici v Partizánskom a v ten istý
deň po 18. hodine aj na Horskej ulici, v bytovom dome s príznakmi
horenia. Zdravotníckej záchrannej službe pomohli 4. februára pri
transporte objemného pacienta.
Zdroj: HaZZ v Partizánskom

Mať zdravého a motivovaného zamestnanca, ktorý denne prichádza na bezpečné pracovisko, je základným pilierom úspechu každého zamestnávateľa. Spoločnosť Partizánske Building Components SK s.r.o. (závod na výrobu okien VELUX) v Partizánskom venuje
veľkú pozornosť bezpečnosti a zdraviu svojich zamestnancov. Dôkaz o tom, že cesta, po ktorej spoločnosť kráča, je správna, potvrdzujú aj ocenenia, ktoré za ostatné obdobie získala. Cenu Zdravá firma roka prevzala HR manažérka Katarína Turanová (na ľavej foto
v strede). Certifikát Bezpečný podnik prevzal Zdenko Ďurči, manažér kvality, bezpečnosti a životného prostredia PBC-SK, spolu s
kolegyňami (na pravej foto tretí zľava).

PBC-SK JE BEZPEČNÝM PODNIKOM
A ZDRAVOU FIRMOU ROKA 2014
(Pokračovanie z 1. strany)
V novembri 2014 získala spoločnosť certifikát
Bezpečný podnik, ktorý udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je pre
PBC-SK platný po dobu 5 rokov. Oceneniu
predchádzali viacnásobné previerky zo
strany Inšpektorátu práce, Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva a Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
Previerky potvrdili, že systémy riadenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a životného prostredia, zavedené v PBC-SK,
sú efektívne a na vysokej úrovni. „Ocenenie
Bezpečný podnik je ocenenie, ktoré nepatrí
jednotlivcovi, ale skvelému tímu, ktorý v našom výrobnom závode máme.“ (Zdenko Ďurči, manažér kvality a bezpečnosti PBC-SK).
Okrem ocenenia Bezpečný podnik PBC-SK
získalo aj ďalšie významné uznanie, a to
v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov. V celoslovenskej súťaži Zdravá firma
roka, ktorú vyhlasuje zdravotná poisťovňa
UNION už piaty rok, skončili na 1. mieste
v kategórii výrobné firmy. Odborná

komisia zložená z odborníkov
v oblasti starostlivosti o zdravie
a zamestnancov (napr. WHO,
Falck záchranná služba, rescue
service, Profesia – job Portal)
hodnotila komplexnosť prístupu zamestnávateľov k oblasti
zdravia, ako aj jednotlivé aktivity, ktoré firmy svojim zamestnancom poskytujú. V roku 2013 bola
spoločnosť PBC-SK Partizánske najlepším
nováčikom súťaže a získala 3. miesto v kategórii výrobné firmy. Tohtoročné víťazstvo
znamená, že prístup k zamestnancom je
v spoločnosti na prvom mieste.
PBC-SK pre svojich zamestnancov organizuje pravidelne dni zdravia, prenajíma
telocvičňu pre účely futbalu, zamestnanci
sa môžu zapájať do rôznych športových
podujatí (stolný tenis, turistika). Nad
rámec zákona poskytuje spoločnosť svojim
zamestnancom pitný režim. V roku 2014
pribudli ďalšie pohybové aktivity - maratónsky beh a cykloturistika, upravili

celozávodné stravovanie v prospech
zdravej výživy a taktiež odštartovali cyklus prednášok – škola
chrbta. V ponuke aktivít si
každý zamestnanec môže nájsť
svoju športovú aktivitu a cestu,
ako sa preventívne starať o svoje zdravie.
„Ocenenie odbornou porotou je
pre nás vyznamenaním a potvrdením, že to robíme na výbornej úrovni
a slová vďaky našich zamestnancov sú
dôkazom, že si našu starostlivosť vážia.
Pre nás je zdravý zamestnanec v bezpečnom pracovnom prostredí pilierom nášho
úspechu,“ povedala HR manažérka PBCSK pri preberaní ocenenia.
Spoločnosť PBC-SK pôsobí v Partizánskom
už siedmy rok. V súčasnosti tu pracuje
370 zamestnancov. V tomto roku rozšíri svoje existujúce výrobné kapacity pristavením
novej výrobnej haly. Táto investícia prinesie
pre mesto a okolie niekoľko desiatok nových
pracovných miest.
(150138)

Kto sedí v poslaneckých kreslách?
Seriál predstavovania poslancov MsZ v Partizánskom pokračuje aj tento týždeň. Ako ďalšiu vám predstavujeme novú a zároveň
najmladšiu tvár v mestskom parlamente Petru Valaštínovú a už zabehnutého poslanca Ericha Dvonča.
Erich Dvonč, poslanec

za mestskú časť Veľké
Bielice, 41 rokov, je rozvedený, má 4 deti, pracuje ako
podnikateľ

Čo podnietilo vaše rozhodnutie opäť kandidovať za
poslanca do MsZ?
Odpoveď je jednoduchá. Aj keď
sa nám podarilo v minulom
volebnom období presadiť veľa
zámerov pre našu mestskú časť,
ešte stále je v čom pokračovať.
A nielen z pohľadu Veľkých
Bielic. Vďaka tomu, v akej atmosfére pracoval mestský parlament, sa podarilo realizovať
skutočne veľký počet projektov.
Výrazne sa zmenila komunikácia mesta s jeho občanmi.
Ako poslanec sa stretávam s
ľuďmi a počúvam, čo ich trápi

a čo by chceli zmeniť. Chcem
pokračovať v práci poslanca
pre krajšie a lepšie mesto, v
ktorom sa jeho obyvatelia budú
cítiť dobre. A ako poslanec VÚC
tiež pracovať v prospech nášho
regiónu. Myslím, že sme počas
uplynulých 4 rokov ukázali, ako
to môže vyzerať, keď je snaha
a ochota nájsť dohodu. Verím
tomu, že v rovnakej atmosfére
s podobnými výsledkami bude
pokračovať ďalší rozvoj mesta
a som presvedčený, že občania
to ocenia.
Ako by ste stručne zhodnotili vaše doterajšie pôsobenie v MsZ?
Ako poslanec MsZ som bol
predsedom ekonomickej
komisie, ktorá pripomienkovala asi najviac materiálov
spomedzi všetkých komisií. Cez
našu komisiu "prechádzali"
materiály súvisiace s predajom
majetku, s jeho prenájmom a,
samozrejme, sme sa podieľali
ako komisia aj na príprave
mnohých obstarávaní. Tiež som
pôsobil v dozornej rade Domova, n.o. a Správy káblových
rozvodov, s.r.o.. Práca poslanca
ma baví a treba povedať, že
vôbec nie je o „sedení” na
zastupiteľstve alebo v komisii.
Vzhľadom na to, aký objem

investícií sa rieši, aké projekty,
koľko systémových opatrení sa
pripravuje v sociálnej oblasti
alebo napríklad v oblasti neprispôsobivých občanov, je to
veľmi veľa materiálov a veľmi
veľa diskusií, kým sa prijme
konečné riešenie. Dobré rozhodnutie si vyžaduje svoje...
Akým prioritám sa plánujete
venovať v tomto volebnom
období?
Priority som ako poslanec
definoval v mojom volebnom
programe. Stále nemáme
definitívne doriešený chodník
vedľa hlavnej cesty I/64. Je to
extrémne nebezpečné miesto
pre chodcov, pre stovky ľudí,
ktorý chodia z Bielic do mesta
a opačne. V Bieliciach by som
chcel pomôcť obnoviť ochotnícke divadlo, ktoré tu kedysi
úspešne pôsobilo. Tiež by som
chcel vytvoriť v parku v našej
mestskej časti prvý fitpark v
Partizánskom. Umiestniť sem
exteriérové stroje na cvičenie. Dôležitá bude určite pre
Bieličanov realizácia priechodu
pre chodcov pri tzv. notárskej
záhrade a tiež vybudovanie
chodníka na tom istom mieste.
A samozrejme, veľa práce je
pre mesto ako také. Čakajú
nás veľké projekty a aj prijatie

mnohých dôležitých rozhodnutí. Také bolo pred rokmi
rozhodnutie o osude nemocnice a dnes to možno bude
rozhodnutie o osude výškovej
na námestí. Mojou hlavnou
prioritou bude spoločne s kolegami v zastupiteľstve prijímať
len dobré rozhodnutia, ktoré
občania privítajú a ocenia ako
správne.

Petra Valaštínová,

poslankyňa za mestskú časť
Šípok, 27 rokov, je slobodná, bezdetná, pracuje ako
právna poradkyňa poslancov NR SR

Čo podnietilo vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca do MsZ?
Musím sa priznať, že o tejto
možnosti som rozmýšľala už

dlhšiu dobu a tých podnetov,
ktoré formovali rozhodnutie
„ísť do toho”, bolo tiež viacero.
Partizánske je mesto, v ktorom
plánujem prežiť svoju budúcnosť, preto mi záleží na jeho
ďalšom rozvoji. Aby som tento
rozvoj mohla ovplyvniť, bolo
potrebné sa aktívne zapojiť do
volebnej kampane a presvedčiť
ľudí, že aj my, mladí máme
nielen rozumné nápady, no
hlavne chuť a energiu zmeniť
mesto k lepšiemu, pretože aké
si to tu spravíme, také to tu
budeme mať.
Aké sú vaše priority v samospráve počas nasledujúcich
štyroch rokov?
Svoje ciele a priority som predstavila vo volebnom letáku,
ktorý som rozniesla do každej
domácnosti na sídlisku Šípok.
Keďže som jedinou poslankyňou v meste, ktorá má právne
vzdelanie, využijem svoje vedomosti pri kontrole mestských
záležitostí (zmlúv, všeobecne
záväzných nariadení, uznesení,
a pod.). Ako členka Komisie
pre podporu športu je mojím
cieľom motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu, preto
budem presadzovať vybudovanie workoutového ihriska (tzv.
ihrisko pre dospelých), ktoré

môžu využívať športovci - amatéri rôznych vekových skupín.
Taktiež sa sústredím na to, aby
sa začalo s rekonštrukciou hrádze pozdĺž rieky Nitry. Okrem
aktívneho využitia cyklistami,
bežcami, korčuliarmi a skejtermi je cieľom aj podporiť Partizánčanov, najmä Šípočanov, v
častejšom dochádzaní do práce
na bicykli namiesto auta.
Angažovali ste sa už v minulosti nejakým spôsobom v
politickom živote?
Nikdy som nebola členkou
žiadnej politickej strany, preto
aj vo voľbách som sa uchádzala
o hlasy voličov ako nezávislá
kandidátka. Mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v
Partizánskom je mojou prvou
verejnou funkciou. Pracujem
síce v Národnej rade SR, ktorá
by sa mohla označiť za politické
prostredie, avšak mojou úlohou
je poskytovať odborné poradenstvo pre poslancov Národnej rady SR v oblasti legislatívy
a práva. V tomto odbornom
smerovaní chcem pokračovať aj
ako mestská poslankyňa, pretože som presvedčená, že komunálna politika by nemala byť
o hájení straníckych záujmov,
ale o zveľaďovaní a zlepšovaní
života nás, bežných občanov.
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Cimbalistka Dana Hanková „brnká“ na 133 strún

„Muziky sa nemienim nikdy vzdať“

V novinárskej práci sa mi už podarilo nazrieť do dômyselného systému kráľovského nástroja chrámového organu
v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom pri jeho renovácii rukami majstra Petra Masarika, či absolvovať rýchlokurz výroby huslí vďaka stretnutiu s husliarom Jozefom Holobradým zo sídliska Šípok. Z čoho sa skladá
cimbal, som netušila do chvíle, kým mi svoj obľúbený nástroj nepredstavila dievčina, cimbalistka Ľudovej hudby
Ladislava Broďániho, Dana HANKOVÁ z Uhrovca.
„Vymenovať všetky časti by
bolo na dlho, ale vymenujem
aspoň najzákladnejšie. Cimbal
sa skladá z rezonančnej skrine
a z rezonančnej dosky, ktoré
zosilňujú zvuk. Je postavený na
štyroch nohách, má jeden pedál, ktorý ovláda tlmiče a dve
hlavy, na ktorých sú uchytené
struny. Tie musia byť pevné,
lebo ťah napnutých strún je
obrovský. Dosahuje 5 až 7 ton.
Počet strún klasického cimbalu
je 133, pričom jeden tón tvorí
jedna až štyri struny. Niektoré
štvorice strún sú ešte kobylkami rozdelené na dve až tri časti,
pričom každá vydáva iný tón.
Rozsah má čosi vyše štyroch

Nemal by ani zmoknúť, pretože
hrozí, že sa vydujú drevené časti, prípadne sa niektoré časti
rozlepia. A všetci cimbalisti mi
určite dajú za pravdu, že najhoršia práca spojená s údržbou
cimbalu je utieranie prachu
pod strunami.“
Hovoríte o tomto
nástroji takmer ako o
rodinnom príslušníkovi.
Dôverne a s láskou. Od
koľkých rokov hráte na
cimbale a čím si vás získal?
Zvukom? Zjavom?
„Na cimbale hrám asi od deviatich rokov. Dostala som sa k
nemu vlastne náhodne. Spieva-

?

Podľa toho, čo vravíte,
? ste asi z muzikantskej
rodiny a hudobný sluch ste
dostali do vienka...
„Naša rodina by sa dala nazvať
muzikantskou. Hudobný sluch
všetci máme, spievame, rodičia
vedia hrať na gitare a sestry na
husle. Lásku k hudbe a hlavne k
folklóru mám z domu, som tak
vlastne od malička vychovávaná.
Mojím prvým učiteľom cimbalu bol huslista Anton Ďuriš a
vďačím mu za to, že ma naučil
mať rád tento nástroj. Mojou
súčasnou učiteľkou je Beáta
Čečková z Bratislavy, za ktorou
dochádzam už štvrtý rok. Všetci
sa ma pýtajú, ako sa to dá
stíhať, ale keď sa chce, všetko
sa dá. Pani učiteľka je naozaj
úžasná a iba vďaka nej som
dnes tam, kde som. Naučila ma
už veľmi veľa a dúfam, že sa pri
nej ešte veľa naučím.
Čo sa trénovania týka, mala
by som denne a snažím sa, ale
nie vždy to vychádza. Som dosť
rozlietaný človek, a keď prídem
domov až večer, sotva stíham
ešte hrať. Ale ak sa dá, tak sadnem a hrám. Niekedy hodinu,
niekedy dve...“
Čo je pre cimbalistu
najdôležitejšie, aké
zručnosti, nadanie?
„Neviem, či si trúfam povedať,
čo je najdôležitejšie. Veľa ľudí
vraví, že pri hre na hudobný
nástroj je dôležitý hlavne
talent. Nie je to tak. Talent je
iba jedno percento úspechu,
ostatné je drina. Ak by aj niekto
mal talent, ale netrénoval by,
nikam by to nedotiahol. Ten,
kto sa rozhodne hrať na tento
nástroj, mal by sa obrniť hlavne
veľkou trpezlivosťou, pretože
občas je to naozaj náročné. A
vyžaduje to veľa času na trénovanie. Ale odmena za to stojí.
Ovládať tento nástroj je naozaj
skvelý pocit.“

?

Danka na Medzinárodnom folklórnom festivale Od Celja do Žalca
v Slovinsku v roku 2013, ktorého sa zúčastnila spoločne s ľudovou
hudbou Ladislava Broďániho a folklórnym súborom Jánošík Senior.
oktáv a môže sa meniť, prela som vtedy v detskom folklórtože niektoré menšie cimbaly
nom súbore Uhrovčan. Všimol
nemajú najvrchnejšie alebo
si ma náš harmonikár a usúdil,
najspodnejšie tóny.
že môjho hudobného
Hmotnosť cimbalu
sluchu je škoda iba na
„Pri
sa pohybuje okolo
spievanie. Tak sa ma
vystúpení by
60 - 80 kg, ale
spýtal, či by som
na cimbal nemalo
nájdeme aj ťažnechcela hrať na
priamo svietiť slnko,
šie, medzi ktoré
cimbal. Moja repretože sa rozladí.
patrí aj môj, a
akcia bola: A to
Nemal by ani zmoknúť,
tak stojí iba na
je čo? Nakoniec
pretože hrozí, že sa vydujú som sa rozhodla
jednom miesdrevené časti, prípadne
te, pretože preskúsiť to a cimsa niektoré časti rozlepia.
nášať takú sto
bal si ma úplne
A všetci cimbalisti mi
kilovú ozrutu,
získal. Vždy ma
určite dajú za pravdu, že
je naozaj fuška.
fascinovalo, že
najhoršia práca spojená
V súčasnosti sa
má obrovský
s údržbou cimbalu je
už ale vyrábajú
rozsah a dá sa na
utieranie prachu
aj ľahšie s váhou
ňom zahrať skoro
pod strunami.“
okolo 40 kg, ktoré
všetko. Či už folklór,
využívajú hlavne ľuklasika, alebo aj čosi z
dové hudby. Veľa ľudí
modernejšej hudby.
sa ma pýta, načo sa používa
Popri cimbale ma neskôr
pedál. Ten slúži na ovládanie
začali lákať aj iné nástroje. Nie
tlmičov. Ak sú otvorené, cimbal
že by mi nestačil, je to dosť
krásne znie; ak sú zatvorené,
náročné na trénovanie, ale keď
cimbal sa zatlmí. Ladenie
som hrala v ľudovej hudbe,
cimbalu pomocou ladiaceho
chýbal mi taký nejaký prehľad
kľúču je celkom náročné,
o ostatných nástrojoch. A tak
hlavne na psychiku ; nie
som sa asi dva roky učila hrať
je to ako naladiť štyri struny
u pána učiteľa Rasťa Petrejeho
na husliach. Cimbal je veľmi
na husle, aby som o nich aspoň
citlivý nástroj. Vníma zmeny
niečo základné vedela. Dnes
teploty, vlhkosti, zle reaguje
ma učí hrať na basu, čomu sa
aj na časté prenášanie. Pri vymienim aj trochu intenzívnejstúpení by naň nemalo priamo
šie venovať. Samozrejme, len
svietiť slnko, pretože sa rozladí.
čo mi cimbal dovolí.“

?

V akých hudobných
zoskupeniach sme vás

mohli vidieť a počuť a pre
koho hráte najradšej?
„Doteraz som hrala vo folklórnej skupine Uhrovčan, asi rok
v detskej ľudovej hudbe Fialka
a od roku 2011 hrám v Ľudovej
hudbe Ladislava Broďániho z
Partizánskeho. Najradšej hrám
asi sama pre seba. Keď mám
ticho, môžem hrať, čo mi len
napadne a môžem si k tomu aj
zaspievať. Ale ak mám vybrať
nejakú konkrétnu osobu,
najradšej hrám pre moju pani
učiteľku Čečkovú. S každou
skladbou alebo pesničkou,
ktorú jej hrám, mi pomôže a
poradí. A mám veľkú radosť,
keď hrám niečo tak, že je so
mnou spokojná.“
Máte rada popri
folklóre aj modernú
hudbu?
„ Nie je to tak, ako si mnohí
ľudia myslia, že keď je človek
folklorista, automaticky
nepočúva žiadnu inú hudbu. Ja
osobne môžem hudbu asi
všetkých žánrov. Ale aj tak sa
najradšej vraciam k folklórnej
hudbe, pretože mi príde
najzložitejšia a pritom
najkrajšia.“

?

Počítate s muzikou vo
svojich ďalších
životných plánoch?
„Študujem tretí ročník na
Gymnáziu Janka Jesenského v
Bánovciach nad Bebravou. Muzika ma sprevádza celým mojím životom, preto sa jej nikdy
nemienim vzdať. Otázne je,
aké veľké miesto bude zaberať.
Určite by som sa ňou nechcela
živiť, ale ako koníček by som si
cimbal rada ponechala. A moje
ďalšie plány? Po gymnáziu ma
láka práca záchranárky. Je to
síce ťažká práca, ale urobím
všetko pre to, aby som mohla
robiť to, čo ma baví.“

?

Veľa šťastia v štúdiu a muzike
zaželala Magda Babčanová.

Ako sa nezamotať

do sociálnych sietí

Dnešná mladá generácia si život bez internetu už ani
nevie predstaviť. V online priestore nachádzajú deti
vzdelanie aj zábavu. Nie každá informácia má však na
ne priaznivý vplyv.
Internetové stránky môžu
obsahovať aj vulgarizmy
alebo informácie podnecujúce k trestnej činnosti,
nenávisti či extrémizmu.
Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu (10. február) polícia vzdelávala
školákov, ako sa nezamotať
do sociálnych sietí. V praxi sa
totiž stretáva so zneužívaním
internetu na páchanie rôznej
trestnej činnosti a obeťami sa
neraz stávajú aj deti. Tak ako
ich rodičia učia bezpečne
prechádzať cez cestu, je
dnes potrebné, aby ich naučili aj bezpečne používať
internet.
Tu je niekoľko základných
odporúčaní:

Nikdy neposkytujeme
osobné údaje, ktoré by
mohli byť zneužité.

Aj pri osobnom kontakte sa
bežne predstavujeme menom,
ak uznáme za vhodné aj priezviskom, no výhodou internetu
je používanie rôznych prezývok – nickov, aliasov.

Je na zvážení každého, či
je vhodné zverejniť svoju
fotografiu.

Na súťažnej prehliadke sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ získala
dva roky po sebe Strieborné pásmo.
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Fotografia nás identifikuje,
no podľa jej obsahu môže
byť aj zneužitá, nikdy preto
nezverejňujeme a neposielame
iným fotografie intímneho
charakteru, hoci aj v plavkách
pri bazéne. Takéto fotografie
môžu byť zneužité napríklad
na detskú pornografiu alebo
vydieranie. Pozadie fotografie
môže prezradiť, v ktorých
miestach sa zdržiavame. Výhodou internetu je používanie
rôznych ilustračných fotografií
– avatarov.

Nikdy neposkytujeme
informácie o svojom
súkromí.

Informácie o súkromí môžu
byť tiež rôznym spôsobom
zneužité. Vlámačov môže
zaujímať vybavenie bytu,
informácie o tom, kedy nie je
nikto doma, preto ani počas
dovolenky nezverejňujeme
statusy na sociálnych sieťach
o našej nepríjemnosti, hoci sa
chceme pochváliť tým, že si
užívame dovolenku pri mori.

Osobné stretnutie
s neznámou osobou
z internetu nemusí byť
bezpečné.

Dôvod stretnutia môže byť
nové priateľstvo s osobou,
ktorá nepredstavuje žiadne
riziko, ale aj s osobou, ktorá
môže mať nekalé úmysly,
preto je dôležité, aby rodič
poznal nielen kamarátov
svojho dieťaťa zo školy, krúžku
alebo z ihriska, ale rovnako
aj na internete. O nadviazaní internetového kontaktu
a úmysle osobného stretnutia
je potrebné sa s dieťaťom
vždy rozprávať a rozhodne o
ňom vždy vopred vedieť, mať
informácie o osobe, mieste
a čase stretnutia a poznať ďalšie okolnosti. Je tiež vhodné,
aby dieťa o vedomosti rodiča
o stretnutí internetového
priateľa informovalo.

Prístupové heslá do počítača, emailu a na internetové stránky chránime
pred vyzradením.

Heslo by malo byť bezpečné, na bezpečnom mieste,
najlepšie, ak si ho pamätáme
naspamäť. Neodporúča sa, aby
pozostávalo z reálnych slov,
z mena užívateľa, z dátumu
narodenia a podobne, v opačnom prípade sa ho môže
zmocniť neoprávnená osoba
a môže byť zneužité.
Michal Slivka, hovorca
Prezídia Policajného zboru
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Myšlienky na tento týždeň
"Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len
odrážajú jeho kvality."
„Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok
ľudstva, v ňom, kde sa ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka
i národa.“
Ľudovít Štúr (*28.10.1815 Uhrovec – ¤ 12.1.1856 Modra),
slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ,
básnik, publicista, redaktor a pedagóg
Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia je rok 2015 Rokom
Ľudovíta Štúra, ktorý je zaradený do zoznamu výročí UNESCO.

Blahoželáme
Z trojice februárových oslávencov v Klube absolventov
Baťovej školy práce v Partizánskom ako prvej odovzdávame blahoželanie pani Helene Kondrotovej. K
85. narodeninám, ktorých sa dožila 13. februára, jej výbor
klubu želá hlavne dobré zdravie a pohodu medzi najbližšími
a priateľmi.
Meniny oslávi – Miloslava, Jaromír, Jaromíra, Vlasta, Konrád, Lívia, Ulrich, Ulrika, Eleonóra, Etela,
Romana a Roman.

Školy sú so zápisom spokojné
Zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl dopadol
nad očakávania, skonštatovali riaditeľky všetkých piatich
škôl mesta Partizánske. Minulý týždeň sa zapísalo
celkovo 252 detí, školy však ešte rátajú s niekoľkými
odkladmi. Mimoriadnu spokojnosť netajila Dagmar Pučeková, riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka, kde sa zapísalo až 69 detí.
V škole tak môžu otvoriť tri prvácke triedy. Veľký dôvod na
radosť má aj Jana Somogyiová, riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana. Tento rok sa tam do 1. ročníka zapísalo 64 detí, kým
vlani to bolo 47. „Urobili sme maximum pre to, aby sme pre
deti pripravili na zápise čo najlepšie prostredie,“ zhodli sa
riaditeľky. Nenechali nič na náhodu a ešte pred samotnými
zápismi ponúkli deťom a rodičom rôzne možnosti, ako spoznať školy – dni otvorených dverí či otvorené hodiny, počas
ktorých sa mohli zoznámiť so systémom vyučovania.

Materská škola na Makarenkovej ulici

: svoju históriu píše už 45 rokov

„Deti a chodíte rady do tejto materskej školy?“ pýtam sa predškolákov na návšteve MŠ na Makarenkovej ulici.
Odpoveďou mi je hlasné „áno“ - keď začne jedno, pridajú sa všetky. „A čo sa vám tu páči najviac?“ zisťujem ďalej.
Čakám odpovede typu - pani učiteľky, hračky, kamaráti..., ale mýlim sa. Ozve sa malé chlapča s blonďavou hlávkou: „No, výzdoba.“
MATERSKÁ ŠKOLA IDE NA ZELENÚ

Olympionici geografie
Z okresného kola geografickej olympiády, ktoré prebehlo
5. februára v ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom, postúpili
víťazi troch kategórií do krajského kola. Po monotematickom teste a praktickej úlohe sa z 59 účastníkov z 11 základných škôl okresu tešili z prvenstva: piatak Milan Minarovič zo ZŠ v Bošanoch, spomedzi šiestakov a siedmakov
Marek Režo zo ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou a kategóriu
žiakov 8. a 9. ročníkov vyhrala Hana Jakubíková zo
ZŠ R. Jašíka v Partizánskom.
-k-

Šaliansky Maťko
Vo vynovených priestoroch CVČ v Partizánskom sa 29. januára konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
pod názvom Šaliansky Maťko. Takmer tridsať víťazov školských kôl v troch kategóriách sa snažilo svojou interpretáciou
žánru zaujať porotu. V I. kategórii patrí prvé miesto Jakubovi Žiakovi zo ZŠ R. Kaufmana, v II. kategórii Dávidovi
Melichárekovi zo ZŠ R. Jašíka a v III. kategórii Monike
Doktorovej zo ZŠ R. Kaufmana. Všetci strávili príjemné dopoludnie pri počúvaní povestí, v ktorých autori umeleckým
spôsobom stvárnili kus našich dejín, krás slovenských miest
a silu osobností našej histórie.
Denisa Horváthová

Program kina a klubu
Panoramatické kino Partizánske
 17. a 18. februára – utorok a streda o 19. h – PÄŤDESIAT
ODTIEŇOV SIVEJ
 19. až 21. februára – štvrtok až sobota o 19. h – AMERICKÝ
OSTREĽOVAČ
 21. februára – sobota o 16.30 h – SPONGEBOB VO FILME:
HUBKA NA SNEHU
 22. februára - nedeľa o 16.30 h – CILILING A ZVER-NEZVER
 22. až 24. februára - nedeľa až utorok o 19. h – KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

Infinity CLUB
 20. februára – piatok – INFINITY FRIDAY DANCE NIGHT
 21. februára – sobota – SK–CZ PARTY

Stojí, stojí veľký dom, veľa detí skrýva v ňom.
Celý deň sa učia, hrajú, všetci sa v nej dobre majú.
Čo je to? Naša škola!
Veru, naša škola milá, 45 rokov oslávila.
Ten čas veľmi rýchlo letí
a my, v mene všetkých detí poďakovať sa jej chceme.
Naša škola dobrá, milá, chceme, abys dlho žila.
Želáme Ti k Tvojmu sviatku aspoň ďalšiu 50-tku.

Nielen dekorácie, ktoré zdobia takmer
všetky steny a priestory školy, sú to,
čo ju robia zaujímavou. Veľký strom
z papierových roliek víta deti hneď pri
hlavnom vstupe do budovy. Všade samé
farebné obrázky, výtvory z recyklovaných
materiálov a nádoby na separovaný
odpad dávajú znať, že škole vládne zelená.
Už 8 rokov je zapojená do celosvetového
projektu s rovnomenným názvom Zelená
škola, ktorý sa zameriava na ochranu prírody
a životného prostredia. Hovorí o tom aj zelená zástava v areáli školy. „V roku 2008 sme
ako prví v okrese Partizánske získali certifikát,“ približuje bývalá riaditeľka MŠ Naďa
Rehureková a priznáva, že tomu od začiatku
podriadili celkový chod materskej školy.
„Makal na tom celý kolektív. Vypracovali
sme si kolégium, akčný plán na každý rok
a podľa toho, aké aktivity sme splnili, dosta-

li sme body, ktoré nám pomohli vzácny titul
obhájiť,“ tvrdí hrdo. Naučiť deti, ako si vážiť
a chrániť životné prostredie, sa im darí vďaka zážitkovému učeniu. Medzi ich pravidelné
aktivity patria výlety do prírody, stretnutia
s lesníkmi, učia sa separovať odpad a spoznávajú, ako fungujú čistiareň odpadových
vôd či zberný dvor. „Robíme to tak, aby si
deti všetko skúsili. Do poriadku sme dali
exteriér školy, pestujeme bylinky, urobili
sme si skalku. Z peňazí, ktoré sme dostali za
vyzbierané tetrapacky a papier, sme kúpili
dve veľké drevené preliezky,“ aj tým sa môže
Naďa Rehureková pochváliť.

Dnes ich treba neustále zamestnávať,
rýchlo sa začnú nudiť, všetko ich
zakrátko omrzí,“ konštatuje učiteľka.
Materská škola sa preto prispôsobuje
novým trendom a zavádza nové technológie. V triedach sú interaktívne
tabule, na ktorých si deti premietajú
rozprávky, dokumenty o prírode
a zvieratách a rozširujú si vedomosti
v rôznych výukových programoch. „Už ani
tie rozprávky nie sú to, čo bývali. Dnes sú
tam len samé bitky. Nad tými tradičnými
o kozliatkach a Červenej Čiapočke ohŕňajú škôlkari nos. Musíme sa jednoducho prispôsobiť dobe,“ porovnáva Naďa
Rehureková, ktorá od jesene minulého
roka pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky MŠ.
Na jej miesto nastúpila Jana Boháčková,
siedma riaditeľka v histórii materskej
školy, ktorá v súčasnosti vedie dvadsaťčlenný kolektív. „V prvom rade sú to

OBDOBIE MNOHÝCH ZMIEN

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do všetkých šiestich materských škôl v Partizánskom 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, Makarenkovej, 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.

5

Odpadové materiály zužitkujú deti nanovo - z papierových roliek vznikol tento
veľký strom

V materskej škole majú v týchto dňoch
dôvod na radosť. Jedna z najstarších materských škôl v meste oslavuje 45. narodeniny. Históriu začala písať 15. februára
1970, kedy jej bránami prešli deti po
prvý raz. Na začiatky si spomína učiteľka
Marianna Straková, ktorá v MŠ pôsobí od
roku 1974: „Od otvorenia novej budovy
sa udialo veľa zmien. Boli však vždy uskutočnené s túžbou ísť dopredu. Štyridsaťpäť
rokov skrýva kus usilovnej práce. Veď
počas nich vychovala materská škola
veľa mladých ľudí.“ Dnes ju navštevujú
deti prvých škôlkarov, nová generácia niekdajších žiakov. Zmenila sa aj jej štruktúra
– kedysi fungovalo naplno sedem tried,
dnes je ich päť a zvyšné dve sú prerobené na telocvičňu a jedáleň. „Zmenili sa
však aj deti,“ uznáva Marianna Straková.
„Keď som začínala, boli pokojnejšie, viac
sústredené, dalo sa s nimi lepšie pracovať.

Záleží nám na tom, aký svet po nás
deťom zostane - tým sa riadia v materskej škole. Na interaktívnych tabuliach
sledujú škôlkari filmy o prírode
obetaví ľudia, pedagógovia, ktorí si vážia
svoju prácu a majú pochopenie pre detskú
dušu,“ hovorí pochvalne na adresu svojich
kolegov Marianna Straková. „Nezanedbateľnú podporu však škole poskytuje mesto
Partizánske, ktoré prispieva k šíreniu jej
mena a vytvára podmienky na výchovu
a vzdelanie,“ uzatvára vďačne dlhoročná
učiteľka.
Text a foto: Martina Petrášová

Amatéri „sa vyfarbili“

AMA 2015 – salón neprofesionálnych výtvarníkov
Múdry muž, český filmový a divadelný herec Jan Werich sa svojho času nechal počuť: „Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak sa vám do bytu nedostane. Lenže je
to vaša chyba, že chcete žiť potme...“
Galéria v Dome kultúry v Partizánskom si tiež nevynucuje pozornosť, no umenie, ktorému
poskytuje priestor, ju spolu s
návštevníkmi vždy rozžiari novým svetlom. V týchto dňoch
dielami amatérov na 17. ročníku salónu neprofesionálnych
výtvarníkov okresu Partizánske
AMA 2015, ktoré profesionálne
nainštalovala produkčná manažérka MUA Jana Paulíková.
Vernisáž výstavy 9. februára
poctil svojou prítomnosťou aj
primátor mesta Jozef Božik.
Spolu s organizátormi z Regionálneho kultúrneho centra v
Prievidzi a z domácej Mestskej
umeleckej agentúry povzbudil
prítomných autorov, ich rodinných príslušníkov a priateľov
poďakovaním za obohacovanie
kultúrneho života.
Sylvia Šuňalová, kurátorka
výstavy vo svojom príhovore
vyriekla aj tieto slová: „Od
nepamäti sa výtvarní umelci
spájali. Spoločne sa stretávali,
vášnivo a zanietene sa zhovárali a navzájom sa dopĺňali. AMA je salón neprofesionálnych umelcov, ktorý je tu pre
všetkých tých, ktorí chcú niečo
krásne vytvoriť a následne je

Foto: MTP

im ponúknuté svoje umenie
ukázať. Aj keď sa umenie nestalo vašim povolaním,
stalo sa pre vás životnou silou
a potrebou, tak ako dýchanie.
A my s pokorou vnímame
a s radosťou vaše umelecké
zbierky prijímame. Sme veľmi
radi, že cestu ku nám našlo až
17 skvelých umelcov.“
Stretnutie v galérii obohatili
hudobne pesničky v podaní
dua z pastorka na Šípku, speváčky Silvie Ďurinovej a klaviristu Damiána Hamadu. Veľká
rodina obdivovateľov umenia
obkolesená dielami harmonizovala v jeden celok. Okom ste
mohli spočinúť na maľbách
štítov hôr, biblických výjavov,

kvetov, na pastelových lesných
zákutiach, drevorezbách, plastikách..., a čítať známe mená
autorov – Malík, Košík, Ducký,
Geršiová, Demeterová... Amatérskych výtvarníkov, ktorých
si pod svoje ochranné krídla
vzal profesionál Jozef Jelenák.
Napriek tomu, že ho už od
Partizánskeho z Nitry, kam
sa presťahoval, delí päťdesiat
kilometrov, ani jeden mesiac
nevynechá, aby spoločne nediskutoval v klube nad novými
dielami s vernými nadšencami
výtvarného umenia. Svojou
prítomnosťou a hodnotením
ich povzbudil aj na vernisáži
AMA 2015. Zviditeľnili sa na
nej aj nováčikovia, ktorí prišli

“s kožou na trh“, riskujúc, či
ich diela niekto vysmeje, alebo
pochváli. Stalo sa to druhé.
V príznačný 17. ročník so
17 vystavujúcimi autormi bola
na vernisáži udelená Cena
riaditeľky Regionálneho
kultúrneho centra v Prievidzi Janke Hlaváčovej,
Cena primátora mesta
Jozefovi Petríkovi a Cena
riaditeľky Mestskej umeleckej agentúry Magdaléne
Babčanovej. Čestné uznania
si prevzali Mária Geršiová,
Jozef Košík, Zeno Malík, Jozef
Šiarik a Mária Gallová. Spolu s
členmi odbornej poroty, ktorú
tvorili výtvarníci Katarína
Súkeníková, Sylvia Šuňalová,
Jozef Jelenák a Štefan Janco,
im zablahoželali primátor mesta a riaditeľka MUA Martina
Baboľová.
(bab)
Diela amatérskych výtvarníkov z nášho regiónu, autorov,
s ktorými sa bežne stretávate
na ulici, si môžete pozrieť vo
výstavnej sieni Domu kultúry
v Partizánskom do piatku
20. februára, v pracovných
dňoch od 9. do 16. hodiny.
Vstup je voľný.
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Vitajte medzi nami!

Chválim Petru Šlosárovú
Svieži mikrofonický hlas z reproduktorov oznamuje, že klienti druhého a tretieho poschodia sa majú pripraviť na
rozcvičku. Fyzioterapeutička Petra Šlosárová zvučným hlasom o štvrť na osem preberie i sedmospáčov. Upozorní
na pitný režim a pozve klientov Domova, neziskovej organizácie v Partizánskom na pravidelnú rannú rozcvičku.

príbeh zo života

Napochytre sa napijem a ponáhľam sa do jedálne, zatiaľ výťahom, lebo z druhého poschodia
to ešte po schodoch nezvládam.
Peťka stihne za pätnásť minút
povoziť do jedálne vozičkárov. Hoci niektorí to zvládajú
aj sami! Nejaké dve minútky
trvá prezentácia a úderom
pol ôsmej sa začína samotná
rozcvička. Začudovali ste sa,
že cvičia aj vozičkári? Áno, je
to tak, nepomýlila som sa.
Fyzioterapeutka Petra sa správa
profesionálne. Je vždy optimisticky naladená a svoj entuziazmus bezpochyby prenáša aj na
klientov. Priznám sa, že na prvú
rozcvičku sa mi vôbec, ale vôbec
nechcelo ísť. Petra ma dostala!
Nikoho nenúti cvičiť, všetko je
na báze dobrovoľnosti. Cviky sú
zamerané na dýchanie, na napínanie a uvoľňovanie. Počas pol
hodiny, koľko rozcvička pred
raňajkami trvá, nikoho nenúti
do náročnejších cvikov. Naopak,

Petra Šlosárová pri aplikovaní parafínového zábalu
zdôrazní, že ten-ktorý cvik nech
robia len zdatnejší. Som šťastná,
že zvládam všetky cviky. Ale
nikomu to neprekáža, keď mu
niektoré jednoducho nejdú.
Peťka je zhovievavá a chápavá.
Spoločným potleskom ranná
rozcvička končí..., nekončí
však práca fyzioterapeutky.
Poprisúva vozičkárov k stolom,
načapuje mnohým čaj, kávu

Neverili by ste, ale v meste žije jeden
obdivuhodný psí veterán. Je stredne veľký, ťažko zistiteľného plemena a volajú
ho Ťapko, alebo jednoducho Ťapo. Má
dlhú, tak trochu kučeravú a pomerne zanedbanú srsť farby bielej kávy. Občas by
jej nezaškodilo trocha vyčesať, či raz do
roka ostrihať. Stretávam ho už celé roky.
Býva, či žije si o pár blokov ďalej od
nášho domu. Vždy ma udivuje svojím
galantným správaním, i keď je to len pes.
Alebo práve preto, že je iba pes. Na psa
má neuveriteľne kultivované správanie
k ostatným psom, ako aj k nám ľuďom,
i keď si od ľudí drží pre istotu odstup.
Určitý čas bol totiž v psom útulku.
Myslím si ale, že nás má aj tak veľmi rád.
Našťastie aj jeho majú mnohí ľudia radi
a držia mu palce v jeho neľahkom psom
živote. Málokedy šteká, s výnimkou,
keď sa do vchodu chystá vkročiť nejaký
cudzinec. Najväčším problémom v jeho
psom živote je asi skutočnosť, že nemá
v pravom slova zmysle svojho pána, či
paničku. Má ich totiž viacej. Ženy z vchodu, pri ktorom žije, mu nedajú zahynúť.
Občas mu niektorá ponúkne zbytky od
obeda, a preto vyzerá celkom dobre.

alebo kakao, klientke so sluchovým hendikepom vloží do ucha
strojček...
Potom, počas celého pracovného dňa ju vidieť v jednotlivých
izbách klientov, ktorým aplikuje
rôzne služby podľa diagnózy. K plateným doplnkovým
službám patrí osem druhov rehabilitačných cvičení, dva druhy
masáží a nespočetný rad iných

Túlavý Ťapko
V porovnaní s človekom je to taký,
povedzme, statný päťdesiatnik. Občas
posedáva aj neďaleko vchodov susedných domov a čaká, či mu niekto niečo
ponúkne. Ak mu zaškŕka v bruchu, ide
si v krajnom prípade uloviť myš, na čo
sa z neho stal rokmi doslova špecialista.
Sledovať ho pri love, je zážitok.
Túla sa mestom a dodržiava pravidlá
slušného správania. Chvíľu si niekde
posedí, sleduje okolie, a potom sa vydá
ďalej svojimi cestami. Ak niekto ide na
prechádzku so psom, nenápadne a rád sa
pripojí. Drží sa vtedy galantne pár krokov pozadu, aby nikomu neprekážal. Má
až neuveriteľný takt. Voči psom, aj voči
ľuďom. Prejde sa s nimi po sídlisku, po
hrádzi rieky, odprevadí ich späť domov,
až k ich vchodu a zase sa nenápadne
vzdiali. Skromnosti má tiež viacej, ako
my ľudia. No, bohužiaľ, má aj neprajníkov. Ľudí, ktorým vadí aj to, že listy zo
stromov opadávajú...
Z jeho psej tváre sála pokoj a trpezlivosť.
Nezúri, neprotestuje a berie život taký,

rehabilitačných cvičení. Klienti
si môžu objednať aj liečebné
procedúry ako elektroterapia,
balneológia, falcilitačné metódy
či falcilitačné prvky. Priznám sa,
vyskúšala som magnetoterapiu,
ktorá nehreje, nevibruje, ale má
skvelé účinky. Je na báze zmeny
elektromagnetického poľa a
pôsobí priaznivo na celý rad
ochorení a poškodení, dokonca
odstráni do niekoľkých sekúnd
i bolesť zuba...
Vrátim sa však k pani Šlosárovej. Táto mladá sympatická
dáma, vždy s úsmevom na tvári,
má vo svojej práci poriadok.
Po rozcvičke si zapíše záujemcov o procedúry a keď si ich
rozplánuje, každému odovzdá
lístoček s dátumom a časom,
ktoré vždy dodrží. Som šťastná,
že som v Domove medzi ďalšími
milými a sympatickými ľuďmi
stretla aj takú dámu, ako je pani
Petra Šlosárová.
Text a foto: Jana Veselá

aký je. Ak mu niekto niečo ponúkne, tak
to mlčky zje a nikoho neotravuje žobraním. Nevynucuje si pozornosť svojho
okolia.
Za rok stretnem tisíc rôznych psov, no
verte mi, tento je celkom iný... Skrátka,
veľká psia osobnosť.
Ťapko sa údajne dostal do Partizánskeho
tak, že si ho pred rokmi priniesol správca
zimného štadióna, aby mu bolo v robote
veselšie. A skutočne aj bolo. Lebo Ťapko
si časom aj tam, ako sa vraví, získal
sympatie obecenstva. A potom sa zložitou cestou neprajného osudu nakoniec
zabýval tam, kde dodnes celkom šťastne
žije po svojom.
Niekto si ho možno nikdy ani nevšimne,
aj keď ho denne stretá. Pozoruhodné
je, že Ťapko chodí cez cestu väčšinou
po zebre, čo nerobíme ani my, ľudia.
Chodí si po meste, vyhýba sa autám aj
zlým ľuďom, ako i ostatným protivenstvám tohto sveta, no hlavne, je stále
slobodný.
Nemusíte mi veriť, ale ja si ho preto vážim. Ak ho náhodou stretnete v meste,
pozdravujte ho odo mňa, že mu želám
ešte veľa pekných dní!
Pavol Beláň

Adamko Bartoš z Oslian je prvorodený syn, ktorý priniesol
šťastie Márii a Jurajovi. Narodil sa 2. februára s váhou 3700 g a
dĺžkou 55 cm.

Max Mittuch z Partizánskeho má dátum narodenia

3. február, kedy vážil 3860 g
a meral 53 cm. Z dieťatka sa tešia rodičia Stanislava a Robert
i päťročná sestrička Laurika.

Mário Žovinec zo Skačian
má dátum narodenia 6. február, kedy vážil 3470 g a meral
52 cm. Z prvého potomka
sa tešia rodičia Michaela a
Michal.

Branko Peciar z Ješkovej
Vsi prišiel na svet 3. februára s
váhou 3910 g a dĺžkou 54 cm.
Je synčekom mamičky Ivety
Frantovej a otecka Branislava,
súrodencom Tomáša, Kiky a
dvojročného Samka.

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

Ďakujeme darcom krvi

Len ten má srdce, kto ho má pre iných
V desiaty februárový deň sa pre dobrovoľné darcovstvo krvi rozhodli Ivan Beňovič, Marianna Cabalová, Renáta Bednárová, Ondrej Farbiak,Miroslav Gajdoš, Vladimír Chochula, Peter Šimon, Michal Šútora, Marta Bajlová, Mária
Chotváčová, Milan Jančovič, Peter Režo a Andrej Rajnoha
– všetci z Partizánskeho. Súčet všetkých 24 darcov tvorili ďalej
Emil Šajben a Jozef Fodora z Hradišťa, Vladimír Jančich
z Veľkých Uheriec, Marek Žember, Milan Hačko a Róbert
Števčík z Brodzian, Pavol Horniak zo Skačian, Zdenka Pihíková z Malých Uheriec, Ivana Krošláková a Martina Krošláková z Bánoviec nad Bebravou a Peter Hoďa zo Žabokriek nad
Nitrou. Ďakujeme vám!
Budúci odber krvi mobilnou jednotkou NTS z Trenčína bude v
Partizánskom v utorok 24. februára v čase od 8. do 11. hodiny v
priestoroch bývalej ZŠ na Námestí SNP.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska služba - 749 24 51,
ambulancia lekárov pohotovostnej služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch od 15.30 do rána
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov nepretržite. V Partizánskom je v stredisku
ambulancií na Hrnčírikovej ulici
a pre deti je v NsP v detskom
oddelení, v Bánovciach nad
Bebravou je v hlavnej budove
NsP. Pohotovosť lekární
zabezpečuje v Partizánskom

Lekáreň Sunpharma v Kauflande v čase od 8. do 20. hodiny. 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) pohotovosť
zabezpečuje od 16. do 20. februára Lekáreň Schneider
na Svätoplukovej ulici,
21. februára Lekáreň Zornica
na Textilnej ulici, 22. februára
Lekáreň sv. Kataríny na Ulici
M. R. Štefánika a 23. februára
Lekáreň Pharmacum na Námestí Ľ. Štúra.

Chcete získať nových klientov?
Inzerujte v TEMPE!
Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na

www.novinytempo.sk

www.novinytempo.sk
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Karneval na ľadovej ploche
Rozprávkové bytostí, zvieratá či iné postavičky na korčuliach sa v utorok 10. februára predviedli na ľadovej ploche
Zimného štadióna v Partizánskom.

Karneval na ľade patrí k tradičným podujatiam, ktoré nesmú chýbať v čase
fašiangových zábav. Pre deti ho už po niekoľko rokov organizuje Centrum
voľného času Relax, ku ktorému sa tento rok pripojilo aj Informačné
centrum mladých, aby priložilo svoju ruku k dielu. Zúčastniť sa mohli
všetci, ktorí neváhali topánky vymeniť za korčule a obliecť sa do akejkoľvek
masky. Fantázii sa v tomto smere medze nekládli. Ako nám prezradila
Miroslava Krajčíková z CVČ Relax: „Karneval na ľade organizujeme pravidelne, aby sa deti mohli prezentovať, možno aj rodičia a svoju tvorivosť,
fantáziu zapojiť do prípravy kostýmov. Spojené je to trochu aj so športovaním. S prvými karnevalmi sme začínali ešte keď tu nebol tento krásny
zimný štadión a vonku sme sa naháňali na nezakrytej ploche.“ S čím nikto
nepočítal, že do tohtoročného karnevalu zasiahne chorobnosť detí a s ňou
spojené chrípkové prázdniny, čo sa odzrkadlilo na nižšom počte detí. Ale
ani mrazivá teplota v priestoroch zimného štadióna nezabránila tomu, aby
atmosféra karnevalu klesla pod bod mrazu. Pri súťažných disciplínach sa
niektoré masky určite zahriali. Pripravený bol slalom okolo prekážok, zbieranie kociek a papierikov s písmenami, z ktorých mali deti za úlohu poskladať názov. Samozrejme, že tie najoriginálnejšie masky neodišli naprázdno,
ale boli odmenené zaujímavými cenami. A pre tých, ktorí karneval na ľade
zmeškali, alebo nemohli prísť, odkaz z CVČ Relax znie: „Môžte rozmýšľať,
vymýšľať, popozerajte, aké kostýmy sú okolo vás a ak vám niečo pekné
napadne, určite to oceníme a keď prídete, budeme sa tešiť.“
sč

Masky a preteky na Brezovej konečne na snehu!

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... Slová
piesne pripomínajúce, že opäť po roku
je tu obdobie zábav, plesov a veselosti.
A samozrejme, čas na ďalší, v poradí už
13. ročník karnevalu na Brezovej, organizovaný turistami z Veľkých Uheriec. A po
roku suchôt, konečne na snehu! Sobotné
ráno bolo síce chladné, no krásne a slnečné veštilo, že o účastníkov akcie nebude
núdza.
Už dávno neplatí, že čo účastník, to maska.
Ale tí, ktorí si dali námahu a masky si
pripravili, nemali chybu. Z roka na rok sú
krajšie, nápaditejšie a prepracovanejšie.
Radosť pozrieť! Karneval otvoril predseda
Jozef Čmiko, masky uvádzali pani Šašová
a pán Šašo. O veselé komentáre a scénky,
ktoré vznikli náväznosťou masiek, nebola
núdza. Zaklínačov had uštipnutím zložil
k zemi šaša a na pomoc mu dobehol záchranársky tím s 54 %-nou ohnivou vodou.
Zásah bol, samozrejme, úspešný. Štedrý
Jánošík obdaril gazdinú zlatkami, za ktoré
získal koňa a kravu. Prekvapivo spod snehu
vykukol dubák s muchotrávkou. Predviedol
sa pankáč a spevák skupiny KISS, ježibaba.
Deťúrence sa premenili na snehuliaka,
včielku, tigríčatá, netopierika či námorníčku. No skrátka, plejáda úžasných masiek,
z ktorých boli najúspešnejšie ocenené.
Maskám patrilo dopoludnie a popoludnie
pretekárom – účastníkom behu na lyžiach
Brezovskej 15-ky. Obe tieto akcie sa už niekoľko rokov úspešne dopĺňajú. Pretekári

odštartovali od kríža a za burácajúceho
povzbudzovania početných divákov začali
ukrajovať zo 7,5-kilometrového okruhu,
ktorý vďaka dostatku snehu a perfektnej
stope smeroval až do sedla pod Ostrou.
Aj dnes platilo, že víťazmi sú všetci, ktorí
sa postavili na štart a v zdraví sa vrátili
do cieľa. Medzi mužmi opäť dominoval
Tóno Belianský pred Jojom Kováčom

Čas zábavy a veselosti rozohral žilky aj
členom klubu starších a pokročilejších,
členom Klubu absolventov Baťovej školy
práce. Vyše osemdesiat sa ich stretlo 11.
februára v spoločenskej sále Spojenej školy
v Partizánskom na fašiangovej zábave, kde
ich privítala členka výbor Alžbeta Mattová
a pozdravil aj primátor mesta Jozef Božik.
Okrem DJ Ľuba Hanku potešila baťovcov
hudobná skupina Stopy pod vedením Jána
Olejníka. Zábava, spev, tanec a niekoľko
masiek boli naozaj fašiangové!
M. Markovičová, foto: M. Tomiš

Ľadovú plochu Zimného štadióna v Partizánskom si budú prázdninujúci školáci užívať plnými dúškami v týždni od 16. do 22. februára. S korčuľami na nohách môžu na ľad vybehnúť v nasledovných termínoch:
pondelok

16. februára

od 10.00 do 15.00 h

17. februára

od 13.15 do 15.30 h

streda

18. februára

od 11.30 do 13.45 h

piatok

20. februára

od 14.00 do 16.45 h

nedeľa

22. februára

od 12.00 do 15.00 h

a Marošom Farbiakom. Ženskú kategóriu
vyhrala Hanka Kováčová pred Annou
Zelezníkovou a Petrou Haluškovou. Za deti
bežal len Ondrej Kováč. Čo ešte dodať?
Nádherná zimná príroda, dostatočný počet
účastníkov obidvoch akcií, ako i množstvo
fanúšikov veľkouherskej turistiky. Takže,
dovidenia o rok, bežci a masky!
Text a foto: Anna Kopálová

Fašiangovali aj baťovci

Prázdniny na ľade Zimného štadióna

utorok
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Tradícia v Žabokrekoch
pokračuje
Tak sme sa konečne dočkali! Čoho? No predsa
maškarného plesu v Žabokrekoch nad Nitrou.
Slávnostne vyzdobená tanečná sála kultúrneho domu privítala 7. februára všetkých, ktorí
sa radi zabávajú. Usporiadateľky plesu - členky výboru MS SČK tento rok pozvali aj hostí,
deti z tanečnej skupiny Karmen z Topoľčian a
ich úvodné vystúpenie bolo očarujúce. Masky,
opäť originálne humorné, nakazili veselou
náladou celú sálu. Maškarný ples má v Žabokrekoch nad Nitrou dlhoročnú tradíciu a tá
určite tak ľahko nevymizne. Veď z parketu sa
plesajúcim nechcelo ani ráno odísť domov.
A. Málišová, foto: Tony Tisovský

Pravá zima na Malom Griči
Druhé tohoročné podujatie priviedlo turistov z Horca do pohoria Vtáčnik s výstupom na Malý Grič. Pred pol desiatou prichádza vlakom, či vlastnými autami do baníckeho mesta Handlová 21-členná skupina horcov.

S osobnosťami vedy a kultúry
Gregor Friesenhof – barón v službách roľníka. Tak znie
názov prednášky o rodákovi z Petrohradu. Kus života prežil v
Brodzanoch a do tunajších, ale aj slovenských dejín sa zapísal
významnou mierou. Vedec, agronóm, ale aj zakladateľ dobrovoľných hasičských zborov, taký bol aristokrat Friesenhof. Pri
príležitosti 175. výročia jeho narodenia prídu o ňom porozprávať meteorológ Peter Jurčovič, univerzitný profesor Roman
Holec, ako aj ďalší pozvaní hostia. Vedca a netypickú osobnosť
19. storočia si môžete spolu s nimi pripomenúť v atmosfére
brodzianskeho múzea. Prednášky odštartujú v stredu
25. februára o 14.00 h. Všetci sú srdečne vítaní.

Okolie Handlovej je svojou
krásnou prírodou a možnosťou
atraktívnych výstupov na vrchy
s veľmi zaujímavými výhľadmi
ako stvorené na relatívne nenáročné túry, ktoré príjemne prekvapia každého milovníka hôr.
Po zelenej značke sa dostaneme
na známe výletné miesto Handlovčanov Jedna studnička,
kde na romantickej lúke stojí
obnovená kaplnka Ave Mária.
Dá sa tu občerstviť pri studničke a zároveň sa pokochať
výhľadom na najmenšiu sopku
Kňazov vrch, medzi domácimi
skôr známou ako Pfaffenberg.
Kto má chuť, môže odbočiť
z chodníka a vystúpiť na tento
vrch, na ktorom krásne vidno

dávne sopečné vyvreliny, vychladnuté a geologickými procesmi bizarne poskrúcané do
stĺpovitých formácií. Už z tohto
kopca je výhľad na celé mesto
aj okolie. Asi 50 centimetrov
prachového snehu vytvára
právu zimnú idylu. Perfektne
prešľapaným chodníkom ďalej
pokračujeme v hlbokom snehu
na ďalšie miesto Tri studničky,
kde sa občerstvíme a oddýchneme si pred výstupom na
Malý Grič. Ten je obľúbený aj
horolezcami pre jeho skalné
steny a vežičky. Bohužiaľ, aj tu
môžeme dobre vidieť negatívne
dopady dnešnej doby, keďže
pôvodné najznámejšie výletné
miesto je spustnuté, banská

chata, voľakedy miesto osláv
a rôznych podujatí, už dávno
vyhorela, hojdačky a kolotoč
pre deti zdevastovali vandali a
dielo skazy dokonal zub času.
Posilnenie padne vhod, lebo
terén sa dramaticky mení a
onedlho už stúpame na ďalšiu
dávnu sopku Malý Grič. Prudký
výstup dal naozaj zabrať.
Posledných pár metrov pred
samotným vrcholom sa už
štveráme po skalách, tušiac
blízkosť výhľadu. Vrchol Malého Griču tvorí skalnatý kužeľ,
takže výhľady nič neruší. Je
tam osadená aj oceľová doska
s vytepanou rozhľadovou ružicou, ktorá pomáha zorientovať
sa v okolitých pohoriach a vr-

choloch. Zo skalnatej plošiny
vidíme od krivánskej Malej
Fatry postupne Veľkú Fatru,
Kremnické vrchy, Štiavnické
vrchy, pohorie Žiar, Strážovské vrchy a, samozrejme, i
blízky Veľký Grič s mohutnou
skalnou stenou a Biely kameň.
Od Troch studničiek sme mali
pôvodne pokračovať po zelenej
značke na Uhliská. Po pár
stoviek metrov zisťujeme, že
chodník nie je ďalej prešľapaný
a vrstva prachového snehu je
čím ďalej vyššia. A tak z plánovaného výstupu na Veľký
Grič upúšťame. Vraciame sa
späť a nenáročným zostupom
sa onedlho dostávame do ulíc
Handlovej.
Peter Horváth

Noviny troch generácií
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Jaroslava HOFFMANNA
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna a deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej
ceste vyprevadili našu milovanú
mamičku, babičku a prababičku

Janu CALPÁŠOVÚ
rod. Paulenovú
z Partizánskeho,
ktorá nás navždy opustila 9. februára 2015 vo veku 85 rokov.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Smútiace deti a rodina

Zároveň všetkým ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš zármutok.

S láskou spomínajú rodičia, brat
Tomáško s manželkou Zuzanou
a sestra Martinka s manželom
(150121)
Hendrikom a deťmi.

Úprimne ďakujeme rodine a priateľom, ktorí na poslednej ceste
vyprevadili nášho drahého ocka,
starkého a prastarkého

ktorý nás navždy opustil 27. januára 2015 vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

(150134)

Sú vety, ktoré Ti už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré denne spomíname.

Odišiel si tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
Dňa 14. februára 2015 uplynulo
20 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko

S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn s rodinou a ostatná
rodina.

(150127)

Viktora ŠVECA
z Malých Krštenian,

Vladimír MACHALA
zo Žabokriek nad Nitrou.

Dňa 20. februára 2015 si pripomenieme piate smutné výročie,
čo nás vo veku 62 rokov navždy
opustil náš manžel, otec, brat, zať
a starý otec

Marián PETRÍK
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo(150120)
mienku.

Dňa 19. februára 2015 si pripomíname 4. výročie od chvíle, čo
nás vo veku 32 rokov navždy
opustil náš milovaný synček
a brat

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 18. februára 2015 si pripomenieme smutné desiate výročie
úmrtia nášho dobrého manžela,
otca a starého otca

Prijmem celé partie alebo jednotlivcov živnostníkov na zatepľovanie. Práca dlhodobá PE, TO, BN.
Tel. 0908 405 669.
(150111)
CENTRAL RESTAURANT na Nám.
SNP v Partizánskom prijme čašníčku(-ka) na 4 hodiny cez týždeň
(10. - 14. h) na výpomoc pri výdaji
obedného menu. Bližšie info na
tel. číslach 0905 556 303, 0908
751 405.
(150113)

Predám lacno smrek – tatran.
obklad 2,90 €, zrub. profil, dlážku
na podlahu a hranoly. Tel. 0908
234 866.
(150091)
Darujem za odvoz obývaciu stenu,
váľandu a plynový sporák s elektrickou rúrou. Tel. 0910 467 775.
Predám el. motor 1,1 kW, 1400 ot.
a 1,5 kW, 1400 ot., prevodovky, kalové a vodné čerpadlá s hadicami
(380 V). Tel. 038/542 49 25. (150122)

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

Dňa 1. februára 2015 uplynulo
desať rokov, čo sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým manželom, otcom a starým otcom

Predám ošípané, váha 140 kg.
Cena dohodou. Tel. 0917 147 798.

ktorý nás opustil vo veku 57 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
(150124)

(150125)

Predám 2-árovú záhradku s chatkou a pivnicou a váľandu s penovým matracom. Tel. 0910 681 352.
(150128)

Predám garáž za Lidlom. Cena
dohodou. Kontakt cez SMS +420
602 979 585.
(150132)

(150024)

Vezmem do prenájmu garáž
na Februárovej ulici v Partizánskom, alebo v jej blízkosti. Volať
na: 0908 772 095.
(150140)

Predám ŠKODA OCTAVIA
GLXi, rok 1998, 155 tis. km, červená metalíza, fólie sklá, nový
výfuk, baterka, menené ramená, sezónne obutie – plech aj
elektróny, motoricky spoľahlivé. Cena 1650 €, možná dohoda. Info telefonicky: 0908 772
095.
(150139)

S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a vnúčatá. (150135)

(150026)

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

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu
všeobecného lekára pre deti a dorast
v obci Oslany.

V tejto súvislosti hľadá všeobecného lekára pre deti a dorast
s ukončenou špecializáciou v odbore „pediatria“, ktorý má
záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára
pre deti a dorast s miestom prevádzkovania v Oslanoch.
V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie vyššie uvedenej
ambulancie, sa, prosím, obráťte písomne na Trenčiansky
samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
(150137)
zariadenia.

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR
MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR
PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR
REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Partizánske: OD Prior, ( 0907 238 673
Prievidza: OD VTÁČNIK, ( 0905 935 646
Handlová: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici),
( 0917 389 139
www.centralapoziciek.sk

ktorý od nás navždy odišiel
vo veku 62 rokov.

Trenčiansky samosprávny kraj informuje o ponuke obsadenia uvoľneného obvodu, ktorý pozostáva z nasledovných
obcí: Oslany. Radobica, Čereňany a Horná Ves.

Jánom CAGÁŇOM
z Hradišťa,

Predám (prenajmem) záhradu s
chatkou, garáž. Tel. 0911 495 207.

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

Otta MACHU
z Partizánskeho,

S láskou na neho spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná
(150123)
rodina.

Vezmem do dlhodobého prenájmu garsónku alebo izbu v rodinnom dome – senior, nefajčiar,
abstinent. Partizánske a okolie.
Tel. 0904 441 581.
(150119)

(150064)

(150082)

Milan KRIŽAN
z Partizánskeho.

Predám neprerobený poldomok
na Červenej ulici v Partizánskom,
3-izbový, 4,5-árová záhrada. Cena
55 tis. €, dohoda. Tel. 0911 502
850.
(150115)

(150126)

So zármutkom v srdci sme si dňa
15. februára 2015 pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca

3

Nočný klub v Starej Turej prijme
sympatické dievčatá. Bohatá domáca i zahraničná klientela a pekné peniaze na ruku každý deň.
Pracovná doba i dohodou. Zdarma
zabezpečené ubytovanie hotelového typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť a nebudete ľutovať. Začiatočníčky vítané. www.erotickysalon.sk. Tel. 0905 244 226. (150021)

2

9

(15015)

Kúpim
v katastrálnom území
Skačany ornú pôdu,
pasienky a lesnú pôdu.
Tel. 0911 648 032.
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www.novinytempo.sk

Úspešní lyžiari z LOPE Partizánske
Slovenský pohár predžiakov v zjazdovom lyžovaní má za sebou už šesť súťažných kôl. Partizánske v
strediskách Valčianska dolina, Lopušná dolina, Jasná a Čertovica reprezentovali deti z lyžiarskeho oddielu LOPE. Aj napriek minimálnemu počtu tréningov na snehu si na tratiach obrovského slalomu nepočínali najhoršie. Vo veľkej konkurencii tých najlepších pretekárov zo Slovenska ale i Poľska zatiaľ najlepšie zajazdila Nia Vaculčiaková v kategórii mladších predžiačok. V priebežnom hodnotení jej patrí
pekné desiate miesto.

Tempo č. 6
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Bitarová v osobnom rekorde

Na halovom atletickom mítingu Olympijských nádejí krajín Vyšehradskej štvorky v bratislavskej hale
Elán sa v dobrej forme predviedla Ivana Bitarová. Partizánčanka v službách klubu ŠK ŠOG Nitra si v
behu na tisíc metrov polepšila osobné maximum o 7,5 sekundy a v silnej zahraničnej konkurencii obsadila šieste miesto v čase 3:18,49 minúty. Prvé dve priečky obsadili bežkyne z rakúskeho Klagenfurt
LAC – 1. Cornelia Wohlfahrt (3:03,99 min) a 2. Celine Feichtner (3:09,72) – kým tretia skončila Maďarka
Adrienn Punk (3:11,23). Na podujatí štartoval aj Šimon Molčan z Klátovej Novej Vsi. Atlét nitrianskeho
ŠK ŠOG si vytvoril osobné maximum na šesťdesiatke, kde v čase 7,83 s obsadil 41. miesto. Predstavil sa
aj v diaľkárskom sektore, kde pokusom z druhej série dlhým 491 cm skončil devätnásty.
mp

Harvard privíta lídra

Po druhý raz bude Mestská športová hala v Partizánskom dejiskom stretnutí II. florbalovej ligy mužov. Stane sa tak v sobotu 21. februára, kedy sú na programe zápasy deviateho dvojkola tretej najvyššej slovenskej súťaže mužov, ktoré uzavrie základnú časť. V Partizánskom sa predstavia prvé tri
celky súťaže – Topoľčany, domáci FBK Harvard a Nová Dubnica. Turnaj bude rozťatý interligovým
stretnutím hádzanárok Slávia Partizánske – Šaľa so začiatkom o 17.30 h, no po ňom o 20. h je na
programe očakávaný duel o prvú priečku medzi Harvardom a topoľčianskymi rebelmi.
 Program 9. dvojkola – 21.2. od 8. h: CVČ Šaľa – VS Nová Dubnica, o 10. h: FBK Harvard Partizánske – Kladivári Prievidza, o 12. h: VS Nová Dubnica – ŠK Rebels 91 Topoľčany, o 14. h: Kladivári
Prievidza – CVČ Šaľa, o 20. h: ŠK Rebels 91 Topoľčany – FBK Harvard Partizánske.
mp

V tabuľke Rossignol cup 2015 si pripísal lyžiarsky oddiel LOPE Partizánske celkom 93 bodov, vďaka ktorým sa zaradil na štrnástu priečku spomedzi štyridsaťdva klubov. Okrem pretekov Slovenského pohára
sa lopáci spolu s ďalšími šiestimi klubmi – SKI TEAM Nová Baňa, Ski klub Kremnica, LK Lokomotíva Bratislava, LK Valčianska dolina, ŠK PALMARY Nitra a MB Ski Club Žilina – zapojili aj do oblastnej lyžiarskej
ligy. Jej úvodné kolo odštartovalo 2. februára v lyžiarskom stredisku Cígeľ pretekom Cígeľský krtko. V
kategórii superbaby obsadila Vivien Štutiková tretie miesto, Nia Vaculčiaková zvíťazila v mladších
predžiakoch, kým Timotej Dzian skončil druhý. Rovnaká priečka patrila Barbore Terkovičovej v starších predžiačkach a v kategórii mladších žiačok obsadila Saška Špidliková bronzový stupienok. V sumári bodov zo všetkých kategórií si pretekári LOPE držia v súťaži klubov zatiaľ skvelé tretie miesto. jv

KRAJSKÉ FLORBALOVÉ SÚŤAŽE MLÁDEŽE
Starší žiaci FBK Harvard Partizánske si podľa papierových prognóz mali v 5. dvojkole pripísať na
konto dve povinné víťazstvá. V oklieštenej zostave však uspeli len proti Seredi a v tabuľke klesli z
tretej na štvrtú priečku.
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD
 5. DVOJKOLO: ŠK Fair Levice – FBK Harvard
Partizánske 4:3 (1:1, 3:1, 0:1), góly: 6., 20. a 21.
Haszics, 29. Medovič – 12. M. Petrík (M. Pisár), 26.
a 36. L. Chreno (D. Petrík). HARVARD: M. Bezák –
D. Kopál, D. Tóth, R. Berešík, M. Pisár, M. Petrík, D.
Petrík, L. Chreno, T. Dobošová, M. Svitek, tréner.
Š. Rajčan. Ice Players Sereď – FBK Harvard Partizánske 3:7 (0:2, 0:0, 3:5), góly: 36. P. Sklenár,
38. Lastovka, 40. Pilát – 10. R. Berešík (T. Dobošová), 13. a 39. L. Chreno (M. Petrík), 35. L. Chreno,
39. M. Petrík (L. Chreno), 39. D. Petrík (T. Dobošová), 42. M. Petrík (D. Petrík). HARVARD: M. Bezák –
D. Kopál, D. Tóth, R. Berešík, M. Pisár, M. Petrík, D.
Petrík, L. Chreno, T. Dobošová, M. Svitek, tréner. Š.
Rajčan. Nová Dubnica – Nemšová 4:1 (2:0, 1:1,
1:0). Trnava – Hlohovec - odložené. Hlohovec
– Sereď – odložené. Nitra – Levice 5:7 (1:2, 1:2,
3:3). Nitra – Trnava 7:3 (3:0, 2:1, 2:2). Piešťany – Nová Dubnica 2:9 (1:3, 0:2, 1:4). Piešťany
– 1.FBC Trenčín 3:13 (1:3, 0:2, 2:8). Panthers
Trenčín – Nová Dubnica 0:19 (0:8, 0:6, 0:5).
TABUĽKA
1. VS Nová Dubnica
9 8 1 0 88:14 17
2. 1.FBC Trenčín
9 7 1 1 85:28 15
3. FBC 11 Trnava
9 6 1 2 43:34 13

4. Harvard Partizánske
5. Slávia DFA Nitra
6. RD Hlohovec
7. FC Skalica
8. CVČ Ahoj Piešťany
9. ŠK FAIR Levice
10. NTS FK-ZŠ Nemšová
11. ICE Players Sereď
12. Panthers Trenčín

10
10
8
8
10
10
9
9
9

6
5
4
4
4
2
2
1
1

1
0
1
0
0
3
0
2
0

3
5
3
4
6
5
7
6
8

62:35
52:55
45:36
34:65
39:69
33:42
35:53
33:66
36:88

13
10
9
8
8
7
4
4
2

STARŠIA PRÍPRAVKA – ZÁPAD
 2. DVOJKOLO: FBK Harvard Partizánske –
NTS FK - ZŠ Nemšová 6:8 (3:2, 2:1, 1:5), HARVARD: K. Tomík – A. Javorský 1 gól + 0 asistencií,
T. Kollár 1+0, T. Školka 1+0, F. Jaššo 0+1, S. Karvay, D. Šamko, P. Benča, D. Duchovič 1+2, M. Radosa 1+2, A. Vaňová, D. Gerbel 1+0, M. Remeň,
tréner: D. Ďuríček. FBK Harvard Partizánske –
M-Šport Trenčín 0:8 (0:2, 0:3, 0:3), HARVARD:
K. Tomík – A. Javorský, T. Kollár, T. Školka, F. Jaššo,
S.Karvay, D. Šamko, P. Benča, D. Duchovič, M. Radosa, A. Vaňová, D. Gerbel, M. Remeň, tréner: D.
Ďuríček. FBC 11 Trnava – Nemšová 0:16. 1.FBC
Trenčín – M-Šport Trenčín 10:3. M-Šport Trenčín – FBC 11 Trnava 9:5.
TABUĽKA
1. 1.FBC Trenčín
4 4 0 0 42:10 8
2. FK-ZŠ Nemšová
4 3 0 1 35:18 6
3. Harvard Partizánske 4 2 0 2 23:24 4
4. M-Šport Trenčín
4 1 0 3 22:31 2
5. FBC 11 Trnava
4 0 0 4 10:49 0
mp

KAM ZA ŠPORTOM
STOLNÝ TENIS (III. LIGA – MUŽI) 21.2. o 10.
h: ŠKST Bošany – Karpatia Prievidza, STK Malé
Chlievany – Bystričany B, 22.2. o 15. h: ŠKST Bošany – Bystričany B, STK Malé Chlievany – Karpatia Prievidza.
ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 21.2.
o 10.30 h: Iskra Partizánske – MHK 32 Liptovský Mikuláš.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 21.2. o 13. h: Iskra Partizánske – MHK 32 Liptovský Mikuláš.

ŠÍPKARSKÁ LIGA
V HÁDZANÍ ŠÍPOK
Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v
hre 301 double out, hranej na sedem víťazných legov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku Šípok v Partizánskom ďalšími stretnutiami. V šlágri kola obhajca triumfu Ivan Drndzík zdolal Lukáša Gubu najtesnejším rozdielom. Líder súťaže Martin Boszorád stratil ďalší
bod po remíze s Jaroslavom Panákom, naďalej však zostáva jediným šípkarom bez prehry.
 VÝSLEDKY: M. Javořík – R. Trčo 7:3. J. Zigo
– J. Števica 7:1. J. Panák – J. Števica 7:4. Michal Trčo – L. Boszorád 7:4. J. Panák – M.
Boszorád 6:6. L. Boszorád – M. Guba 6:6. I.
Drndzík – L. Guba 7:5.
1. Martin Boszorád
2. Lukáš Guba
3. Ivan Drndzík
4. Ladislav Boszorád
5. Ivan Salinka
6. Milan Guba
7. Michal Trčo
8. Jaroslav Panák
9. Ivan Gogola
10. Radovan Fereje
11. Martin Trčo
12. Július Števica
13. Zdeno Snoha
14. Jozef Zigo
15. Štefan Bilas
16. Rudolf Trčo
17. Milan Javořík

15
18
14
16
18
16
14
14
17
14
22
14
20
15
18
16
13

13
13
13
9
9
8
8
6
7
6
6
4
6
3
3
0
2

2
0
0
3
2
4
3
5
2
3
3
5
1
2
1
5
1

0
5
1
4
7
4
3
3
8
5
13
5
13
10
14
11
10

103:29 28
105:59 26
93:44 26
94:72 21
101:84 20
93:75 20
85:59 19
81:65 17
83:92 16
74:78 15
95:128 15
69:76 13
82:113 13
70:93 8
54:115 7
54:107 5
35:82 5
(mp, mit)

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 21.2. o 17.30 h: HK
Slávia Partizánske – Duslo Šaľa.
BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 21.2. o 18. h:
BBK Bánovce n/B. – Iskra Partizánske (športová hala).
FLORBAL (II. LIGA – MUŽI) 21.2. o 10. h: FBK
Harvard Partizánske – Kladivári Prievidza, 21.2.
o 20. h: ŠK Rebels 91 Topoľčany – FBK Harvard
Partizánske (Mestská športová hala).

IV. ŠACHOVÁ LIGA
Stretnutiami 7. kola sa skončila prvá polovica IV.
šachovej ligy päťčlenných družstiev dospelých
skupiny B22. Šachisti OŠK Chynorany si víťazstvom 3,5:1,5 nad ,,céčkom“ Prievidze postrážili
priebežnú druhú priečku. Nedarilo sa šachistom
ŠO Poľnoslužby Rybany, ktorí podľahli 1,5:3,5
B-družstvu Handlovej a klesli zo štvrtého na piate miesto.
 7. KOLO: OŠK Chynorany – ŠK Prievidza C
3,5:1,5, ako hrali – 1. šachovnica: P. Alexy (elo:
1935) – Hoppan ml. (1628) 1:0, 2.š.: R. Bezák
(1645) – Sokol (1681) 1:0, 3.š.: Z. Marko (1625) –
Hoppan st. (1477) 0,5:0,5, 4.š.: D. Chrenko (1440)
– Fusatý (1228) 0:1, 5.š.: T. Bebjak (1000) – Gašparovič (1000) 1:0. ŠK Handlová B – ŠO Rybany 3,5:1,5, ako hrali – 1. šachovnica: Kriško (elo:
1834) – J. Broniš (1853) 0,5:0,5, 2.š.: Geschwandtner (1918) – P. Valente (1846) 0:1, 3.š.: Ľ. Flak
(1687) – M. Krištof (1596) 1:0, 4.š.: Oswald (1657)
– Š. Hollý (1463) 1:0, 5.š.: Ulický (1645) – L. Hollý (1322) 1:0. ŠK Handlová C – ŠK PRM Bojnice B 2:3. Tatran Kamenec p/Vt. – MK SO Prievidza 4:1.
TABUĽKA
1. ŠK PRM Bojnice B 7 6 1 0 25,0:10,0 19
2. OŠK Chynorany 7 4 2 1 21,0:14,0 14
3. ŠK Handlová B
7 4 1 2 21,5:13,5 13
4. Tatran Kamenec p/Vt. 7 3 1 3 17,5:17,5 10
5. ŠO Rybany
7 2 3 2 18,5:16,5 9
6. ŠK Handlová C
7 2 2 3 18,0:17,0 8
7. MK SO Prievidza 7 1 0 6 7,0:28,0 3
8. ŠK Prievidza C
7 0 2 5 11,5:23,5 2
mp

II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV

Harvard zdemoloval svojich súperov!
Základná časť tretej najvyššej slovenskej florbalovej ligy mužov mala na programe stretnutia predposledného ôsmeho dvojkola. Tie sa
hrali v Piešťanoch a v Topoľčanoch. A práve na
pôde svojho najväčšieho konkurenta v boji o
prvé miesto sa predstavili florbalisti FBK Harvard Partizánske, ktorých čakali súboje proti
Hlohovcu a juniorom Skalice. V otváracom zápase dňa si Harvard urobil z Hlohovčanov doslova trhací kalendár a zaznamenal najvyššie
víťazstvo v histórii klubu v pomere 30:2. Treba
však dodať, že Hlohovec nastúpil v poli len so
šiestimi hráčmi. O nič lepšie s kádrom na tom
nebola ani rezerva Skalice, ktorá mala k dispozícii o jedného hráča viac, ale taktiež zápas
so Šaľou v nohách. V 25. min rozhodcovia na
žiadosť Skaličanov zápas predčasne ukončili
za stavu 15:2 v prospech Partizánskeho. Dôvodom ukončenia bola únava hráčov Skalice.
,,Oba zápasy značne ovplyvnili problémy
našich súperov s kádrom, zrejme v dôsledku chrípkovej epidémie. Blíži sa play off a z
tohto pohľadu by som bol radšej, keby sme
odohrali náročnejšie zápasy a lepšie sa tak
pripravili na súboje o postup do prvej ligy.
Proti Hlohovcu to spočiatku na rekordný
zápis nevyzeralo, po dvoch tretinách sme
viedli pätnásť-jeden. V tretej tretine sme
Hlohovčanom florbal zrejme totálne znechutili, pretože na zápas proti Topoľčanom
už nenastúpili a odcestovali domov. Pozitívne hodnotím fakt, že všetkých trinásť
našich hráčov proti Hlohovcu skórovalo a
pripísalo si minimálne po dva body. V zápase proti Skalici sme mali nábeh na vyrovnanie rekordu, ale súper to v dvadsiatej piatej minúte zabalil s tým, že už nevládze a je
unavený. S podobným dôvodom ukončenia zápasu som sa za päť rokov vo florbale
a predtým za trinásť rokov v hokeji nestretol. Pred posledným dvojkolom máme stále šancu na prvenstvo po základnej časti,“
zhodnotil dvojstretnutie hrajúci asistent trénera Peter Ivanka. Pred posledným dvojkolom,
ktoré je na programe v sobotu 21. februára,
sú traja postupujúci do play off o postup do
I. ligy jasní. Miestenku v semifinále majú istú
– vedúce Topoľčany, druhé Partizánske a tretia Nová Dubnica. O štvrtú postupovú priečku
sa pobijú Sereď, Šaľa a Piešťany. Partizánčania
uzavrú základnú časť v domácom prostredí v
Mestskej športovej hale. Šlágrom záverečného
dvojkola bude najmä ich priamy súboj o prvú
priečku so susednými Topoľčanmi.
 Výsledky 8. dvojkola: FBK Harvard Partizánske – Rainbow Dragons Hlohovec 30:2
(6:1, 9:0, 15:1), góly: 8. E. Takács, 10. I. Skuká-

lek (L. Poliak), 11. J. D. Vaňo (J. Korec), 13. L.
Botka (P. Ivanka), 14. Michal Križan (J. Korec),
18. J. D. Vaňo (E. Takács), 21. Michal Križan (L.
Botka), 22. M. Ondruška (R. Ferai), 23. A. Botka
(L. Poliak), 29. A. Botka (L. Botka), 31. I. Skukálek, 32. A. Botka (L. Botka), 33. L. Poliak (L. Botka), 35. R. Ferai (Michal Križan), 39. J. D. Vaňo
(J. Korec), 41. A. Botka (L. Botka), 44. R. Ferai
(I. Skukálek), 46. P. Ivanka (L. Botka), 46. J. Korec (I. Skukálek), 46. J. Korec (P. Ivanka), 47. M.
Krištín (M. Ondruška), 51. M. Ondruška (E. Takács), 53. J. Korec (E. Takács), 53. M. Ondruška
(I. Skukálek), 55. A. Botka (L. Poliak), 57. Š. Hrkotáč (P. Ivanka), 57. J. Korec (Š. Hrkotáč), 59.
M. Krištín (Michal Križan), 59. R. Ferai (P. Ivanka), 59. I. Skukálek (L. Botka) – 16. A. Drgoň, 53.
A. Seewald. HARVARD: J. Lacika (Miloš Jursa)
– P. Ivanka, E. Takács, A. Botka, L. Botka, L. Poliak – I. Skukálek, Michal Križan, J. D. Vaňo, Š.
Hrkotáč, J. Korec – M. Ondruška, Michal Krištín,
R. Ferai, tréner: D. Ďuríček. FBK Harvard Partizánske – FBC Skalica B 15:2 (10:2, 5:0) – nedohraté, góly: 5. A. Botka (Michal Križan), 5. Š.
Hrkotáč (E. Takács), 8. M. Krištín (J. D. Vaňo), 9.
E. Takács, 10. L. Poliak (A. Botka), 10. J. Korec (J.
D. Vaňo), 13. A. Botka (L. Poliak), 14. Š. Hrkotáč
(J. D. Vaňo), 18. P. Ivanka (L. Poliak), 20. J. J. D.
Vaňo, 22. L. Botka (A. Botka), 23. J. Korec (J. D.
Vaňo), 24. M. Ondruška (R. Ferai), 25. J. Korec (J.
D. Vaňo), 26. Michal Križan (Š. Hrkotáč) – 6. D.
Hanzalík, 15. R. Palko. HARVARD: J. Lacika (Miloš Jursa) – P. Ivanka, E. Takács, A. Botka, L. Botka, L. Poliak – I. Skukálek, Michal Križan, J. D.
Vaňo, Š. Hrkotáč, J. Korec – M. Ondruška, Michal Krištín, R. Ferai, tréner: D. Ďuríček. Skalica
B – Šaľa 6:16 (2:4, 1:3, 3:9). Šaľa – Topoľčany
1:7. Hlohovec – Topoľčany 0:5 kont.. Prievidza – Panthers Trenčín 5:7 (2:3, 0:1, 3:3).
Piešťany – Sereď 10:4 (4:2, 2:2, 4:0). Nová
Dubnica – Prievidza 14:3 (5:1, 3:0, 6:2). Sereď – Panthers Trenčín 7:5 (3:2, 3:1, 1:2).
Nová Dubnica – Piešťany 8:8 (4:2, 2:2, 2:4).
 7. dvojkolo: FBK Harvard Partizánske –
Panthers Trenčín 7:0 kont..
TABUĽKA
1. Rebels 91 Topoľčany 16 15
2. Harvard Partizánske 16 14
3. VS Nová Dubnica
16 11
4. ICE Players Sereď
16 8
5. CVČ Šaľa
16 8
6. FBC Páv Piešťany
16 7
7. Dragons Hlohovec 16 5
8. Panthers Trenčín
16 4
9. Skalica B
16 3
10. Kladivári Prievidza 16 1

0
0
2
1
0
1
1
2
0
1

1
2
3
7
8
8
10
10
13
14

166:66 30
189:78 28
153:118 24
110:108 17
110:100 16
114:119 15
84:144 11
111:154 10
109:178 6
69:150 3
(mp, pi)

9

Andrea Švecová
trojnásobnou krajskou šampiónkou
V bratislavskej hale Eláne boli v prvú februárovú sobotu na programe otvorené
halové majstrovstvá západoslovenskej
oblasti v atletike. Na štart disciplín krajského šampionátu sa postavilo aj osem
atlétov a atlétok z okresu Partizánske,
ktorí na klubovej úrovni reprezentujú ŠK
ŠOG Nitra. Z nich zaujala najmä Andrea
Švecová (na foto) z Partizánskeho, ktorá štartovala v kategórii žiačok aj s o dva
roky staršími súperkami. Najmladšia zverenkyňa trénera Vladimíra Ištvána v prvom rozbehu na 60 m si o osem stotín sekundy zlepšila osobné maximum na 8,41
s a putovala do finále. V ňom skončila tretia v čase 8,49 s za víťaznou Emmou Zapletalovou (ŠK ŠOG Nitra – 8,14 s) a druhou Lenkou Kovačovicovou (AFK Nové
Mesto n/V. – 8,20 s). Bronzový stupienok
obsadila aj v behu na 150 m, kde dosiahla
čas 20,67 sekundy. Pred mladú Partizánčanku sa opäť dostala dvojica Zapletalová (19,89 s) a Kovačovicová (20,37 s). Najvydarenejším bol pre Švecovú jej obľúbený beh na 300 m, na ktorom triumfovala
v čase 43,48 s, radiaci sa medzi najlepšie v
slovenských tabuľkách. V zredukovanom
poradí pretekárok patriacich do kategórie mladších žiačok sa Andrea Švecová
stala krajskou šampiónkou nielen na 300
m, ale aj na polovičnej trati i na šesťdesiatke. Majsterkami kraja sa stali aj ďalšie dve Partizánčanky. Medzi dorastenkami si na osemstovke
po titul v čase 2:45,14 min dobehla Romana Ondrušová a v behu na 1500 m dominovala s časom
5:20,02 min Ivana Bitarová. V rovnakej kategórii si s časom 8,71 s Mária Trubianska z Veľkých Uheriec zabezpečila postup do finále šesťdesiatky, no v ňom nakoniec nenastúpila. V behu na 200 m sa
Trubianska stala víťazkou piateho rozbehu v čase 29,10 s, ktorý jej vyniesol siedmu priečku. V kategórii dorastencov si súťažnú premiéru odkrútil Denis Galbo z Partizánskeho. S časom 8,21 s postúpil do finále šesťdesiatky, kde zrýchlil na 8,13 s a skončil šiesty. O jednu priečku vyššie sa Galbo
umiestnil v behu 200 m, kde dosiahol čas 27,27 sekundy. V rovnakých bežeckých disciplínach zápolil aj Kristián Beňuška z Veľkých Bielic. V behu na 60 m sa s časom 8,24 s neprebojoval do finále,
kým na dvestovke skončil šiesty v čase 27,45 sekundy. Víťazom štvrtého rozbehu mužov na 60 m sa
v čase 7,73 s stal Šimon Molčan z Klátovej Novej Vsi, no na finále to nestačilo. V spoločnej kategórii
mužov a juniorov na šesťdesiatke cez prekážky ďalší Klátovčan Marek Halmo obsadil v čase 9,32 s
bronzovú priečku.
mp

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
V 21. kole II. ligy mužov si obaja zástupcovia
z okresu Bánovce pripísali víťazstvá. Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou na domácich
dráhach zdolali dovtedy druhý Slavoj Sládkovičovo v pomere 5:3 na body. Bánovčania
strhli víťazstvo na svoju stranu vyšším počtom zvalených kolov. Na svojom konte ich
mali o 48 viac – 3155:3107. Rovnakým výsledkom pokorili svojho súpera aj kolkári KK
Hustra Uhrovec. Ich duel s rezervou TJ Rakovice sa taktiež skončil po hodoch dvojíc nerozhodne 3:3. Uhrovčania sa však postarali o
tretí najlepší kolektívny výkon kola, ktorý ich
priviedol k zisku cenných dvoch bodov. Na
zem poslali o 95 kolov viac – 3210:3115 – aj
vďaka Jurajovi Mišinovi, ktorý dosiahol piaty najlepší individuálny výkon kola. Po polčasovej prestávke pokračovala III. liga – skupina Trenčín stretnutiami 11. kola. Kým kolkári BKK Bánovce nad Bebravou mali voľno,
rezerva KK Hustra Uhrovec podľahla ,,céčku“
Starej Turej o 104 kolov 1997:2101.
II. LIGA – ZÁPAD
 21. KOLO: BKK Bánovce n/B. – Slavoj
Sládkovičovo 5:3 (3155:3107), ako hrali: P. Bročko 562/0 – Halaši 586/1, A. Šujan
526/1 – Šalát 502/0, J. Podolák 546/1 – Krnáč
465/0, J. Bročko 513/0 – Mészáros 526/1, M.
Papšo 501/1 – Halasy 497/0, I. Žitňan 507/0
– Magyarics 531/1. KK Hustra Uhrovec – TJ
Rakovice B 5:3 (3210:3115), ako hrali: J. Mišina 574/1 – Kováč 560/0, V. Danaj 509/1 –
E. Duračka 463/0, P. Sirotný 511/0 – Drobný
539/1, R. Janega 500/1 – Medzibriczký 505/1,
P. Petreje 553/1 – Dalošová 5O5/0, M. Mišina 562/0 – P. Duračka 543/1. Slávia Nitra –
KK Pobedim B 5:3 (3093:3060). Zlaté Kla-

sy B – Karpaty Limbach 3:5 (3195:3202).
Tatran Bratislava – KK Preseľany B 5,5:2,5
(3289:3222). ŠKK Tlmače – TKK Trenčín B
6:2 (3037:2987). DKK Nové Mesto n/V. –
ZKK Nové Mesto n/V. B 6:2 (3130:3115).
Slovan Galanta B – ŠK Modranka B 1:7
(3125:2926).
1. Modranka B
21 19 0 2 131,5:36,5 3260 38
2. Slávia Nitra
21 15 1 5 104,5:63,5 3167 31
3. Sládkovičovo
21 14 1 6 105,0:63,0 3213 29
4. Tatran Bratislava
21 12 1 8 84,5:83,5 3114 23
5. KK Zlaté Klasy B
21 12 0 9 94,0:74,0 3086 24
6. BKK Bánovce n/B. 21 12 0 9 90,5:77,5 3140 24
7. TKK Trenčín B
21 11 1 9 87,0:81,0 3133 23
8. KK Pobedim B
21 10 2 9 86,5:81,5 3181 22
9. Karpaty Limbach
21 10 0 11 76,0:92,0 3091 20
10. TJ Rakovice B
21 9 1 11 82,0:86,0 3164 19
11. MKK Galanta B
21 9 0 12 75,0:85,0 3098 18
12. KK Hustra Uhrovec 21 7 2 12 75,5:92,5 2871 16
13. Preseľany
21 8 0 13 69,5:98,5 3065 16
14. DKK Nové Mesto n/V. 21 6 2 13 69,5:98,5 3138 14
15. ZKK Nové Mesto n/V. B 21 5 2 14 60,0:108,0 3039 12
16. ŠKK Tlmače
21 2 1 18 52,0:116,0 3058 5
III. LIGA – TRENČÍN
 11. KOLO: MKK Stará Turá C – KK Hustra
Uhrovec B 2101:1997 (+104-), ako hrali: Garafová 480 – J. Mišina 530, Hochelová 540 – D. Galis 577, Tomek 528 – Mário Marko 461, Ďurmek
553 – M. Okša 429. Extrémisti Trenčín – Moravské Lieskové 2131:1886 (+145-). BKK Bánovce
n/B. – voľno.
1. Moravské Lieskové
9 6 0
3
1917 12
2. Extrémisti Trenčín
9 6 0
3
1915 12
3. MKK Stará Turá C
9 6 0
3
1910 12
4. KK Hustra Uhrovec B
9 2 0
7
1838 4
5. BKK Bánovce n/B. B
8 2 0
6
1812 4
(mp, jv, lg)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
Stretnutiami 28. kola sa skončila základná časť v II. lige, ktorú vyhralo družstvo Ice
Boys Prievidza. Súťaž bude teraz pokračovať
štvrťfinále play off na dve víťazné stretnutia.
Prvými semifinalistami play off v súťaži AHL
sa stali Rupas Prievidza a Warriors Topoľčany. Kým v II. lige titul obhajuje Baťovka Partizánske, v AHL sú to sršni z Rudna.
II. LIGA
 VÝSLEDKY 28. KOLA: DRIVERS Partizánske – RAPTORS Partizánske 12:6 (6:1,
3:3, 3:2), 5. Ľ. Galovič (M. Adamik, L. Lorenc), 7. L. Lorenc (M. Adamik), 9. M. Beňuška (P. Buček, M. Súlovský st.), 10. M. Adamik
(Ľ. Galovič, Pavol Kollár), 11. Ľ. Galovič (Pavol Kollár, B. Adamik), 15. Pavol Kollár (Ľ. Galovič, B. Adamik), 21. Ľ. Galovič (B. Adamik),
24. M. Súlovský st. (J. Galko), 29. J. Galko (M.
Adamik), 32. Ľ. Galovič (J. Galko), 43. Ľ. Galovič, 44. M. Adamik (Pavol Kollár, A. Galovič)
– 7. Ľ. Goga, 18. L. Guliš (A. Píšťanský), 21. Ľ.
Goga (A. Žuchovský), 23. L. Guliš (L. Šútor),
32. L. Guliš (D. Žák), 37. L. Guliš (A. Žuchovský, A. Píšťanský). ICE BOYS Prievidza –
BLUE DEVILS Žabokreky n/N. 3:4 (0:2,
1:1, 2:1), 24. M. Nedeliak (A. Melchiory, M.
Rychňavský), 36. M. Rychňavský (D. Ondrč-

ka), 37. A. Melchiory (D. Ondrčka) – 1. a 1.
B. Kútny (M. Ukuš), 30. M. Ukuš (I. Chrenko),
31. M. Habánik. SCORPIONS Topoľčany –
RED WINGS Bánovce n/B. 7:4 (0:0, 4:2,
2:2), 21. A. Jančovič (J. Štilec, M. Bednárik), 23.
M. Bednárik (J. Hromada, R. Oravec), 24. R. Oravec (M. Bednárik, S. Brezovský), 24. J. Štilec (M.
Kišac, R. Chmelár), 28. M. Kišac (M. Hodál, J. Štilec), 40. S. Brezovský, 41. J. Štilec (M. Kišac) – 19. P.
Janáč (P. Jakubík), 21. P. Jakubík (R. Čaniga), 43. P.
Jakubík (J. Botka), 44. P. Janáč (M. Vyletelka). ECS
Partizánske – BAŤOVKA Partizánske 5:4
(1:2, 2:1, 2:1), 4. J. Fabo (M. Fabo), 18. M. Chudý (Ivan Valach, L. Ševčík), 20. M. Chudý (L. Ševčík), 33. Ivan Valach (Michal Hallo, M. Chudý), 44.
Ivan Valach (M. Fabo) – 1. P. Košela (J. Čuperka, M.
Telek), 5. S. Harceg (J. Čuperka), 16. L. Ondruš (J.
Čuperka), 33. Ľ. Németh (J. Čuperka).
KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. ICE BOYS Prievidza
28 20 3 5 183:101
2. DRIVERS Partizánske
28 16 4 8 191:127
3. ECS Partizánske
28 15 5 8 136:98
4. RAPTORS Partizánske
28 15 2 11 156:129
5. SCORPIONS Topoľčany
28 15 0 13 155:168
6. BAŤOVKA Partizánske
28 10 1 17 127:169
7. BLUE Žabokreky n/N.
28 7 1 20 124:169
8. RED WINGS Bánovce n/B. 28 5 2 21 111:222

63
52
50
47
45
31
22
17

 PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE – 21.2. o 18.30 h:
RAPTORS Partizánske – SCORPIONS Topoľčany, o 20. h: ECS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske, 22.2. o 18.30 h: DRIVERS Partizánske
– BLUE DEVILS Žabokreky n/N., o 20. h: ICE
BOYS Prievidza – RED WINGS Bánovce n/B..
AHL FENDEK CUP
PLAY OFF
 ŠTVRŤFINÁLE: Bystričany – RUPAS Prievidza 1:4 (0:2, 0:0, 1:2), 36. M. Chudý (J. Gilan ml.) – 2. M. Žiško (A. Gazda), 6. M. Žiško
(J. Libo), 44. M. Žiško, 44. Tomáš Pásovský (R.
Pásovský), stav série: 0:2. WARRIORS Topoľčany – BLUE Žabokreky n/N. B 11:4
(3:3, 4:0, 4:1), 3. M. Bednárik (E. Kopáčik), 4.
P. Lukáč (J. Žifčiak), 8. E. Kopáčik (M. Kišac),
16. a 39. M. Kišac (E. Kopáčik), 18. a 28. P. Bilik (J. Žifčiak), 19. M. Kišac (M. Bednárik, E.
Duschek), 32. M. Štepo, 34. P. Bilik (P. Lukáč,
J. Žifčiak), 44. M. Kišac (V. Tarina) – 7. a 11.
J. Lutonský (I. Chrenko), 14. M. Lutonský (I.
Benzír, J. Lutonský), 41. R. Blaniar (M. Lutonský), stav série: 2:0. EKO Nitrianske Sučany
– RANGERS Topoľčany 6:1 (2:0, 2:0, 2:1),
6. P. Masarik, 15. P. Arguisy (V. Ivan), 18. P. Mihalik (R. Škrteľ, V. Ivan), 23. R. Škrteľ (P. Mihalik, R. Kočiš), 38. M. Gerdenich (M. Knapek),

39. P. Mihalik (R. Škrteľ, P. Arguisy) – 31. Z.
Bajtala (F. Buc), stav série: 1:0. TPS Topoľčany – SRŠNI Rudno 2:7 (1:1, 1:3, 0:3), 9. a
18. R. Páleš (A. Žuchovský) – 2. L. Mečiar (J.
Šúšol), 16. I. Drobec (J. Drobec), 24. M. Pažický (V. Píš), 27. L. Mečiar, 36. L. Mečiar (V. Píš),
39. V. Píš (L. Mečiar), 39. J. Drobec (I. Drobec), stav série: 1:1.
 PROGRAM PLAY OFF – 19.2. o 20.30 h:
RANGERS Topoľčany – EKO Nitrianske Sučany, 21.2. o 15.30 h: SRŠNI Rudno – TPS
Topoľčany, 22.2. o 15.30 h: semifinále play
off, o 17. h: semifinále play off.
PLAY OUT
 VÝSLEDOK: LOKOMOTÍV Partizánske –
SPARTAK Dolné Vestenice 4:1 (1:0, 1:1,
2:0), 12. a 44. L. Balogh, 20. Pavol Kollár (T.
Blaško), 33. Miroslav Novotný (P. Horňák, L.
Balogh) – 24. E. Nechala (Jozef Magušin st.),
stav série: 1:2.
 PROGRAM PLAY OUT – 18.2. o 20. h:
TomCats Prievidza – TOHC Tovarníky, 20.2.
o 21.15 h: SPARTAK Dolné Vestenice – LOKOMOTÍV Partizánske, 21.2. o 17. h: finále
play out.
(mp, ms, až)
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čitateľská anketa

za rok 2014

KATEGÓRIA
DO 15 ROKOV
Juraj BENCA (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): talentovaný
obranca, ktorý patrí k pilierom
družstva žiakov ŠK Slovan v okresnej súťaži; svojím zodpovedným
prístupom nielen k futbalovým
povinnostiam je pre svojich spoluhráčov vzorom a lídrom.
Paula CAGÁŇOVÁ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
pokorná a perspektívna obrankyňa prvoligového družstva
8. šht HK Iskra je veľkou nádejou
slovenského hokeja; napriek
14 rokom sa stala stabilnou členkou reprezentačného družstva
do 18 rokov; pri svojom premiérovom štarte na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov divízie I získala bronz; s florbalovým družstvom junioriek FBK Harvard získala striebro
v Slovenskom pohári.
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton – BK Gymnázium Partizánske): veľký talent nielen
bedmintonu v Partizánskom; vo
svojej kategórii U 11 patrí k absolútnej slovenskej špičke, čo
dokázala viacerými turnajovými
triumfmi; viacnásobná šampiónka Západoslovenskej oblasti je majsterkou Slovenska v
štvorhre, strieborná v dvojhre a bronzová v mixštvorhe; v
slovenskom rebríčku za rok 2014 ukončila kategóriu U11
2. miestom v dvojhre a v štvorhre a 3. miestom v mixštvorhre; všestranná športovkyňa.
Miriam HRIČOVSKÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): spoľahlivá brankárska opora prvoligového tímu mladších dorasteniek HK Slávia; športovkyňa s
poctivým prístupom k tréningovému procesu a k príprave na
zápas; všestranná športovkyňa,
ktorá reprezentuje aj školu vo viacerých športoch, hlavne
v tých loptových; vďaka svojim výkonom a prístupu k hádzanej je pravidelne zaraďovaná Krajským zväzom do výberu Trenčianskeho kraja; jej vzorom je reprezentačná
brankárka a opora Slávie Simona Súlovská.
Andrej KOMORA (basketbal –
TJ Iskra Partizánske): so svojimi
192 cm je najvyšším hráčom
družstva starších žiakov, ktoré
zažíva premiéru v I. lige; je najlepším podkošovým hráčom
družstva; v uplynulej sezóne nastrieľal súperom v majstrovských
stretnutiach 248 bodov; výraznou mierou prispel k doterajším úspechom svojho tímu.
Ján LACIKA (florbal – FBK
Harvard Partizánske): talentovaný brankár s výborným pohybom a príkladným prístupom k
tréningom; ústredná postava
družstva starších žiakov a dorastencov, s ktorými sa prebojoval
až na majstrovstvá Slovenska,
kde s dorastom skončil na 6. mieste; vo svojom mladom
veku úspešne reprezentoval florbalové mix-družstvo dospelých Nibia florbal team na viacerých slovenských podujatiach; v aktuálnej sezóne je stabilným členom družstva
mužov v II. slovenskej lige.

Mário MANO (futbal – FK Tempo Partizánske): kreatívny stredopoliar a kapitán družstva starších žiakov v II. lige; vybavený individuálnou technikou, perfektným prehľadom v hre a so zmyslom pre presnú prihrávku; vie nielen góly svojim spoluhráčom pripravovať, ale vie ich aj sám strieľať, o čom svedčí jeho štrnásťgólový zápis v jesennej časti súťaže.
Milan MITAŠ (raketové modelárstvo – KRM Partizánske): juniorský reprezentant klubu sa zúčastnil
na pretekoch Svetového pohára v
Krakove a v Slovinsku a na dvoch
podujatiach na Slovensku; úradujúci vicemajster Slovenska v kategórii S9A raketa vírnik; bronzový
medailista z majstrovstiev Slovenska v kategórii S7 bodovacia
maketa a v kategórii S1A výšková raketa; 7. miesto na Svetovom pohári v Slovinsku v kategórii S7 bodovacia maketa.
Veronika MITAŠOVÁ (raketové
modelárstvo – KRM Amavet
klub č. 808 Partizánske): po
uplynulej vydarenej sezóne sa
stala nádejnou adeptkou na
juniorský reprezentačný dres pre
nadchádzajúce majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v ukrajinskom Ľvove; je úradujúcou majsterka Slovenska v kategórii S4A malý raketoplán a v rovnakej disciplíne obsadila
2. miesto vo Svetovom pohári; pravidelná účastníčka pretekov Svetového pohára v Poľsku, Slovinsku a taktiež domácich vrcholových podujatí.
Andrea ŠVECOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka/Gymnázium
Partizánske): zlatá medailistka
na 60 m, 150 m a v hode kriketkou na majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu;
majsterka Slovenska na 300 m; vicemajsterka Slovenska v štafete
starších žiačok na 4 x 300 m a na 4 x 200 m v hale; časom
44,57 s držiteľka najlepšieho slovenského výkonu v behu na
300 m v kategórii najmladších žiačok; kraľuje slovenským tabuľkám v behoch na 60, 150, 300 m a v hode kriketkou; s
dvomi striebornými medailami na 60 a 300 m najúspešnejšia členka slovenskej výpravy na 9. ročníku Medzinárodných
detských hier v atletike vo Varšave; výborne ovláda aj hádzanársku loptou medzi sedmičkami.
Andrej TURANSKÝ (autokros –
Veturan Team Partizánske):
uplynulý rok pre talentovaného
jazdca najúspešnejší; v divízii
junior do 1600 ccm vyhral podujatie Autokros grande Slovakia a
dominoval aj v Karpatskom autokrosovom pohári, kde zo siedmich štartov šesťkrát triumfoval a raz bol druhý; na Memoriáli Karola Šedivého skončil tretí a striebornú priečku získal v
amatérskych majstrovstvách Českej republiky.

KATEGÓRIA
15-19 ROKOV
Ivana BITAROVÁ (atletika – ZŠ
Veľká okružná Partizánske):
má za sebou najvydarenejšiu a
najpestrejšiu súťažnú sezónu;
krajská dorastenecká šampiónka
v hale v behu na 1500 m; 3.
miesto na halových majstrovstvách Slovenska junioriek na

ŠPORTOVEC Partizánskeho
KATEGÓRIA
15-19 rokov
KATEGÓRIA
nad 19 rokov
Meno, priezvisko a adresa:
(hlasujúceho)

Štrnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2014,
ktorú organizuje komisia pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve
v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, pokračuje vo svojej
hlavnej – hlasovacej fáze.
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, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní 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 ocenenie prvých troch športovcov v každej kategórii!

ŠPORTOVEC
PARTIZÁNSKEHO

KATEGÓRIA
do 15 rokov

Noviny troch generácií

ŠPORT

Tempo č. 6

za rok 2014

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

1500 m; 2. miesto na halových majstrovstvách Slovenska na
1500 m; 3. miesto na majstrovstvách Slovenska U17 v behu
do vrchu; 21. miesto na majstrovstvách sveta stredných škôl
v cezpoľnom behu v Izraeli; 44. miesto na majstrovstvách
sveta U17 v behu do vrchu v Taliansku; členka slovenskej reprezentácie v Slovinsku, kde obsadila 10. miesto medzi
juniorkami na 1500 m.
Ernest BLAHO (futbal – FK Tempo Partizánske): kreatívny tvorca hry s výborným prehľadom,
presnou prihrávkou a kapitán
družstva starších dorastencov FK
Tempo, ktoré priviedol k postupu
do III. ligy; v jesennej časti predviedol so svojím tímom spanilú
jazdu treťoligovými vodami, ktorá vyústila do bronzovej
priečky v polčase sezóny; s 9 gólmi druhý najlepší strelec
staršieho dorastu; svojimi výkonmi si už vypýtal aj príležitosť
hrať za seniorský štvrtoligový tím FK Tempo; disponuje perpesktívou prebojovať sa do vyššej súťaže.
Tibor ĎURČEK (športové karate – DRAP Partizánske): výborný a poctivý karatista, ktorý dosiahol viacero medailových umiestnení v kumite juniorov v hmotnosti do 75 kg; majster Slovenska
v družstvách; 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v jednotlivcoch i v družstvách bez rozdielu hmotnosti; víťaz Slovenského pohára; 2. miesto na turnaji Grand Prix Žilina a 3. miesto
na turnaji Budapešť open; vo svojej kategórii najlepší jednotlivec Západoslovenského zväzu karate.
Samuel FÁBRY (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): rýchlonohý
útočník s čuchom na góly; jeho
predvídavosť a zakončovateľské
schopnosti ho doviedli k oceneniu najlepšieho strelca celej súťaže žiakov ObFZ Prievidza v sezóne
2013/2014, keď kontá súperových
brankárov zaťažil 42 gólmi; aj po prechode do vyššej vekovej kategórie medzi dorastencov je s 8 gólmi najlepším strelcom ŠK Slovan v V. krajskej lige.
Milan HABRMAN (tenis – TENNIS CLUB Partizánske): vzhľadom k dosiahnutých umiestneniam v súčasnosti najvýraznejšia
postava klubu; halový vicemajster
Slovenska v dvojhre dorastencov;
víťaz štvorhry na halovom A-turnaji dorastencov Dixom Cup v
Banskej Bystrici; druhý v dvojhre a tretí v štvorhre na letnom
A-turnaji v Prievidzi; štartoval aj na viacerých turnajoch v zahraničí, kde najväčší úspech dosiahol v Slovinsku účasťou vo
finále dvojhry; v slovenskom rebríčku dorastu sa prvý raz
dostal do TOP 10, keď mu patrí 9. miesto.
Petra HAČKOVÁ (florbal – FBK
Harvard Partizánske): brankárska opora družstva žien sa veľkou
mierou podieľala na historickej
bronzovej medaile Partizánskeho
v druhom roku pôsobenia v I. florbalovej lige; na turnaji v Amsterdame si s Harvardom vybojovala
prvenstvo a zároveň bola vyhlásená za najlepšiu brankárku
podujatia; s družstvom junioriek Harvardu získala striebro v
Slovenskom pohári; je členkou širšej nominácie slovenskej
reprezentácie junioriek, ktorá sa pripravujú na kvalifikáciu o
postup na majstrovstvá sveta do Kanady.
Samuel IVANKA (bedminton –
BK Gymnázium Partizánske):
napriek 16 rokom patrí k základným pilierom družstva dospelých,
ktoré suverénne triumfovalo v III.
lige a postúpilo do II. ligy, kde
múti vodu na popredných priečkach; bronzový medailista z majstrovstiev Slovenska U17 v dvojhre i v štvorhre; popredné
umiestnenia na turnajoch mu v slovenskom rebríčku za rok
2014 v kategórii U17 vyniesli 3. miesto v dvojhre i v
mix-štvorhre a 5. miesto v štvorhre a v kategórii U19 2.
miesto v dvojhre, 5. miesto v štvorhre a 6. miesto v
mix-štvorhre; svojimi výkonmi si vypýtal juniorský reprezentačný dres; všestranný športovec.
Valentína KAPSOVÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): slovenská juniorská reprezentantka,
ktorú k hádzanej pritiahla trénerka Katarína Beňušková; v juniorskej vekovej kategórii je jednou z
najlepších spojek na Slovensku;
opora a jedna z najlepších strelkýň tímu starších dorasteniek v I. lige, ktoré majú súťaž rozohratú na medailu; pravidelne nastupuje a strieľa góly aj

za družstvo žien v česko-slovenskej interlige WHIL; svojimi
vlastnosťami je predurčená k úspešnej kariére vrcholového
športovca.
Juraj STRAKA (zjazd na horských bicykloch – DH-POSITIVE Partizánske): po tvrdej a
poctivej príprave absolvoval najvydarenejšiu sezónu v kategórii
juniorov, v ktorej účinkoval posledný raz; stal sa víťazom 1. ročníka Downhill cup Sliač; obsadil
výborné 5. miesto v nabitej kategórii juniorov v šesťdielnom
seriáli Slovenského pohára, keď vo všetkých kolách sa
umiestnil v TOP 10; na majstrovstvách Slovenska obsadil
8. miesto; odmenou za jeho výkony mu bola nominácia do
slovenskej reprezentácie, s ktorou štartoval na majstrovstvách sveta UCI v Nórsku, kde v silnej a početnej konkurencii obsadil 44. miesto.
Enrik ŠVEC (ľadový hokej – HK
Iskra Partizánske): obranca a
asistent kapitána prvoligového
družstva 9. šht HK Iskra; opora
zadných radov a bojovník na pohľadanie, ktorý patrí k usilovným
robotníkom na ľade a svojím burcovaním vie strhnúť kolektív k
vyšším obrátkam; poctivý na tréningoch i v zápasoch a je
vzorným príkladom oddanosti klubu.

KATEGÓRIA
NAD 19 ROKOV
Selma BLAŽEKOVÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): jeden z hnacích motorov účastníka česko-slovenskej interligy
žien WHIL; ďalší z veľkých talentov hádzanej v Partizánskom,
ktorý objavila Irena Popluhárová; svojimi výkonmi sa výrazne
podpísala pod historické štvrté miesto Slávie v interlige;
patrí medzi najlepšie ľavé krídelníčky WHIL a zároveň
najčastejšie skórujúce hráčky v interlige z rýchlych útokov; bola súčasťou úspechu ženskej reprezentácie pri
postupe na majstrovstvá Európy ako aj pri senzačnom
postupe zo skupiny priamo na šampionáte.
Naďa HORVÁTHOVÁ (bedminton – BK Gymnázium
Partizánske): všestranná športovkyňa, ktorá dosiahla úspechy hneď na dvoch športových
poliach; je ženskou líderkou
bedmintonového družstva
dospelých, ktoré suverénne triumfovalo v III. lige a postúpilo do II. ligy, kde múti vodu
na popredných priečkach; na majstrovstvách Slovenska
U19 získala bronz v štvorhre; v slovenskom rebríčku jej
patrilo 10. miesto v dvojhre i v mix-štvorhre; patrí k oporám florbalového tímu žien FBK Harvard, ktoré získalo
historický bronz v I. lige; s florbalovým družstvom junioriek FBK Harvard získala striebro v Slovenskom pohári.
Pavol KERMIET (futbal – ŠK
Slovan Šimonovany): jeden z
lídrov tímu mužov, ktorý sa svojimi skúsenosťami nemalou
mierou podpísal pod postup
Slovana do štvrtej najvyššej slovenskej futbalovej ligy; fyzicky
dobre stavaný typ nekompromisného obrancu s výborným prehľadom v hre, razantnou strelou, ktorého silnou stránkou je aj hra hlavou; z
pozície trénera odovzdával svoje skúsenosti piatoligovým dorastencov Slovana.
Peter KŘAPKA (futbal – FK
Tempo Partizánske): jedna z
najvýraznejších persón družstva v IV. lige seniorov; univerzálny typ futbalistu, ktorý vie zo
stredovej formácie tvoriť hru,
ale rovnako si vie spoľahlivo zastať miesto i v obrane a vie sa
presadiť aj v útoku; zodpovedný typ hráča, ktorý zápas
odohrá nadoraz; v role kapitána si spoľahlivo plní úlohu
vodcu tímu, k čomu ho predurčujú aj jeho nesporné skúsenosti.
Stanislav KORYTÁR (autokros – STANLEY TEAM Šimonovany): skúsený pretekár, ktorý v tomto motoristickom odvetví patrí k absolútnej slovenskej špičke; na prestížnych pretekoch na plochej dráhe AUTOSLIDE 2014 skončil tretí; v se-

riáli Autokros grande Slovakia sa stal víťazom divízie H2
nad 1600 ccm a druhý skončil v divízii do 1600 ccm; dvakrát triumfoval v seriáli Slovenského autokrosového pohára v divízii nad 1600 ccm; bronzový stupienok obsadil
v seriáli Zóny strednej Európy v divízii tourning autocross s pohonom oboch náprav, hoci sám jazdil na
aute s pohonom jednej nápravy.
Kristína MORAVČÍKOVÁ
(zjazd na horských bicykloch
– DH-POSITIVE Partizánske):
najlepšia slovenská zjazdárka
od úvodu sezóny potvrdzovala
svoje vedúce postavenie na domácej zjazdárskej scéne; v úvode šesťdielneho Slovenského
pohára zaznamenala dve prvenstvá a jedno druhé
miesto, zdravotné problémy jej však znemožnili ďalší
štart a následná strata bodov znamenala konečné druhé
miesto; na majstrovstvách Slovenska skončila prvá, avšak titul oficiálne nezískala, keďže kvôli náročnosti trate
sa na štart postavili len tri slovenské pretekárky; v 5. kole
seriálu IXS Európskeho pohára skončila v silnej konkurencii zahraničných pretekárok dvanásta.
Tomáš RAJTÍK (stolný tenis
– KŠK HELLER/STK TEVOS
Partizánske): stabilne výrazná opora A-družstva mužov
STK TEVOS v II. lige Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja; výraznou mierou sa pričinil o
skvelé 2. miesto družstva v
II. lige; na majstrovstvách Trenčianskeho kraja jednotlivcov skončil bronzový a v štvorhre obsadil 2. miesto;
víťaz dvojhry na prestížnom turnaji TOP 12 hráčov krajských súťaží; tento talentovaný stolný tenista s príkladnou tréningovou morálkou vzorne reprezentuje svoj
klub.
Lukáš VARADY (basketbal – TJ
Iskra Partizánske): dlhoročný
reprezentant Iskry vo všetkých vekových kategóriách; kľúčový hráč
družstva mužov v II. lige, ktorého
bol v uplynulom roku najlepším
strelcom; vyniká všestrannosťou a
variabilnou hrou pod vlastným i
súperovým košom; má cit aj pre streľbu spoza trojkového
oblúka, čo je u pivotov výnimočná vlastnosť; zodpovedný,
svedomitý, obetavý a bojovný typ športovca so zmyslom
pre fair play.
Benjamín SLÁDEČEK (atletika
– KRB Partizánske): dlhoročný
vytrvalostný bežec, ktorý v uplynulej sezóne dosiahol niekoľko
popredných umiestnení; stal sa
suverénnym víťazom kategórie
mužov 30-39 rokov desaťdielneho seriálu 3. ročníka Bánovskej
bežeckej ligy, na ktorej dosiahol päťkrát najrýchlejší čas;
triumfoval na 4. ročníku Zimnej desiatky, ktorá je prvým z
troch podujatí prestížneho seriálu Bratislava Marathon
Zimná Séria.
Ondrej ŠKOLKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
kreatívny a technicky vybavený center, ktorý vie gól streliť
aj ho presnou prihrávkou pripraviť spoluhráčom; v uplynulej sezóne s 26 bodmi tretí najproduktívnejší hráč tímu; s 18
asistenciami sa zaradil do top 20-tky hráčov celej II. hokejovej ligy; všestranný športovec, ktorý vyniká aj vo
futbale a florbale, kde sa s 20 asistenciami stal najlepším nahrávačom regionálnej florbalovej ligy.
Michal ZAJAC (florbal – ŠK Harvard Partizánske): technicky vybavený útočník s nebezpečnou
strelou a obrovskými skúsenosťami, ktorý aj napriek menej odohratým zápasom v uplynulej sezóne bol jedným z najproduktívnejších hráčov družstva mužov
Harvardu; stal sa ústrednou postavou družstva reprezentujúceho Partizánske pri zisku titulu vicemajstra Slovenska
hráčov nad 30 rokov; bol druhým najproduktívnejším hráčom regionálnej florbalovej ligy.

stal majstrom Slovenska.

Norbert ŽEMLA (raketové
modelárstvo – KRM Partizánske): jeden z najskúsenejších
modelárov KRM; na majstrovstvách Slovenska skončil na 6.
mieste v kategóriách S9A raketa
vírnik a S3A raketa padák; v kategórii S6A raketa streamer sa

www.novinytempo.sk
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PRÍPRAVNÝ FUTBAL
 MUŽI: TOPOĽČANY – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 0:1 (0:0), 65. P. Botka, na umelej tráve
v Topoľčanoch. KALNÁ NAD HRONOM – FK
TEMPO PARTIZÁNSKE 1:2 (0:1), góly Tempa:
S. Slivka, P. Křapka. JACOVCE – SLOVAN ŠIMONOVANY 2:1 (0:0), gól Slovana: P. Kermiet, na
umelej tráve v Topoľčanoch. SLOVAN ŠIMONOVANY – NŽ VEĽKÉ UHERCE 1:1 (1:0), P. Kermiet
– J. Kundala (11 m), na umelej tráve v Topoľčanoch. JACOVCE – OFK BOŠANY 0:3 (0:0), Milan Murko, M. Karvay, M. Rybár, na umelej tráve
v Topoľčanoch. DOLNÉ VESTENICE – FK VEĽKÉ
BIELICE 0:1 (0:0), 75. J. Minárik, na umelej tráve
v Novákoch. BISKUPICE – DEŽERICE 4:3 (0:1),
L. Vavro 3, R. Gabriška (11 m) – M. Slovák 2 (1 z

11 m), T. Dúbravka, na umelej tráve v Novákoch.
OŠK VEĽKÝ KLÍŽ – KRNČA 3:2 (3:0), góly OŠK:
Š. Kučera, J. Kučera, Martin Šesták. OFK KLÁTOVA NOVÁ VES – OBYCE 1:5 (0:2), gól OFK: D.
Benca. TJ AC ŽABOKREKY N/N. – ČEREŇANY
1:2 (1:1), gól TJ: A. Ladický, v Malých Bieliciach.
MALÉ KRŠTEŇANY – MALÉ BIELICE 4:3 (3:0), J.
Smatana 2, S. Adamik, vlastný – P. Olach (11 m),
Patrik Kollár, A. Bereš. OŠK PEČEŇANY – MALÁ
HRADNÁ 2:3 (1:2), góly OŠK: J. Ďurček, J. Hergezel. DOLNÉ NAŠTICE – MIEZGOVCE 5:1.
 DORAST: KLÁTOVA NOVÁ VES – BOŠANY
6:0 (5:0), M. Zajíc 5, M. Bezák.
 MLADŠÍ DORAST: TOPOĽČANY – FK TEMPO
PARTIZÁNSKE 3:0 (2:0), na umelej tráve. mp

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 14. KOLO: STK Veľké Uherce E – CHLADMONT Partizánske 5:13, P. Mello 4, P. Hrčková 0,5, M. Obert 0,5 – P. Rajčányi 3,5, P. Paliatka 3,5, A. Klapka 3, P. Klapka 3. BELMONT
KLIMA Partizánske – STK Žabokreky n/N.
B 14:4, J. Jaššo 4,5, T. Duda 3,5, Ján Belianský
3,5, Š. Jambor 2,5 – R. Poništiak 3, J. Valášek
1. ŠKST Bošany D – MK SO Nadlice 12:6, J.
Deviatka 3,5, P. Minarovič 3,5, M. Boldiš 3, J.
Repka st. 2,5, P. Meluš 0,5 – Mário Marko 3, J.
Magdolen 2, P. Rybanský 1.
1. ŠKST Bošany D
14 13 1 0 0 207:45 54
2. CHLADMONT Partizánske 14 10 0 4 0 161:91 44
3. BK Partizánske
14 8 0 6 0 152:100 38
4. MK SO Nadlice
14 7 2 5 0 144:108 37

5. STK Žabokreky n/N. B 14 2 1 11 0
6. STK Veľké Uherce E 14 0 0 14 0

V predošlom čísle nášho týždenníka sme v článku pod názvom ,,Talentovaný brankár Ľuboš Bohunský mladší v ofsajde“ informovali o neuskutočnenom
prestupe 21-ročného brankára Ľuboša Bohunského z materského FK Tempo Partizánske do konkurenčného ŠK Slovan Šimonovany, ktorého dres oblieka aj jeho otec Ľuboš Bohunský starší. Priestor na vyjadrenie dostali všetky zainteresované strany, samotný brankár, jeho otec,
prezident ŠK Slovan Šimonovany Peter Hudok a prezident FK Tempo Partizánske Ján Dubina. Ten sa však k celej záležitosti chcel obšírnejšie
vyjadriť až po uskutočnení prestupu. Aj keď samotný transfer, ale ani rokovania o jeho uskutočnení sa zatiaľ nekonali, šéf FK Tempo sa rozhodol obšírnejšie reagovať už teraz. Stalo sa tak na základe rozhodnutia členov výboru FK Tempo, ktorí riadne zasadali v pondelok 9. februára.

62:190 21
30:222 14

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 15. KOLO: STO Prusy – STO Uhrovec 16:2, V.
Lukačovič 4,5, R. Praženec 4, Ján Kutiš ml. 4, J. Tomášik 3,5 – J. Sliepka 1,5, J. Velčický 0,5. STO Prusy B – STK Orol Otrhánky B 11:7, Ľ. Kutiš ml.
4,5, M. Kutiš 2,5, V. Kutiš 2, M. Tomášik 2 – N. Tran
3,5, A. Šinský 2,5, P. Hulák 1. OcÚ Žitná-Radiša –
STK Malé Chlievany D 9:9, H. Horníková 4,5, J.
Botka 2,5, I. Horník 1,5, Ľ. Šišmiš 0,5 – M. Ďuračka 3, F. Petrík 3, Dominik Petrík 2, R. Košík 1. SO
Miezgovce – SK Bánovce n/B. B 18:0, F. Václavík 4,5, J. Sečkár 4,5, Radovan Zradula 4,5, I. Podoba 4,5. STK Malé Chlievany C – SK Bánovce
n/B. 13:5, M. Sečanský 4, J. Koleno 4, E. Hudecová 3, L. Machala 2 – Ľ. Búlik 2,5, I. Božik st. 1,5, M.
Korbel 0,5, I. Božik st. 0,5.
1. Prusy B
15 15 0 0 0 209:61 60
2. Prusy
15 10 1 4 0 166:104 46
3. Žitná-Radiša
15 9 2 4 0 151:119 44
4. Uhrovec
15 8 3 4 0 152:118 42
5. Miezgovce
15 7 1 7 0 156:114 37
6. Malé Chlievany C 15 6 0 9 0 135:135 33
7. Malé Chlievany D 15 5 2 8 0 128:142 32
8. Bánovce n/B.
15 5 2 8 0 125:145 32
9. Otrhánky B
15 4 0 10 1 97:173 26
10. Bánovce n/B. B
15 0 1 13 1 31:239 15
VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 13. KOLO: TJ Horné Ozorovce – STO Uhrovec
B 8:10, P. Darmo 4,5, D. Sabo 2,5, M. Sabo 1 – A.
Podoba 3, M. Jamriška 3, S. Solár 2,5, A. Hanko
1,5. STO Podlužany – OcÚ Krásna Ves 13:5, J.
Podlucký 4,5, T. Valach 4,5, M. Zajac 1,5, Ľ. Černo
1,5, F. Černo 1 – P. Šiko 2, J. Mišák 1, S. Došek 1,
O. Mišák 1. STO Biskupice – Pečeňany B 13:5,
M. Kahún 4,5, M. Václavík 4,5, J. Pytel 3,5, M. Morávek 0,5 – M. Jakab 2, M. Bereš 1, R. Horský 1,
M. Lukniš 1. STK Orol Otrhánky D – STK Orol
Otrhánky C 8:10, M. Ledajová 3,5, T. Srnec 2,5,
S. Šutiak 2 – Milan Strempek 4, P. Plášek 3,5, T. Ledaj 1,5, J. Viskup 1.
1. Biskupice
13 13 0 0 0 183:51 52
2. Podlužany
13 10 1 2 0 163:71 44
3. Otrhánky C
13 7 1 5 0 122:112 35
4. Pečeňany B
13 5 3 5 0 114:120 31
5. Otrhánky D
13 3 4 6 0 107:127 26
6. Krásna Ves
13 4 1 7 1 92:142 25
7. Uhrovec B
13 3 2 8 0 80:154 24
8. Horné Ozorovce 13 0 2 11 0 75:159 15
(mp, lg)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
Mestská Tevos-Drogérie liga v stolnom tenise dvojčlenných družstiev pokračovala kompletným 16. kolom. Líder súťaže Japejo sa potrápil s družstvom Jamah, ktoré zdolal len tesne 3:2.
 16. KOLO: JAPEJO – JAMAH 3:2 (sety – 10:9),
ako hrali: P. Vácval-J. Špeťko – Š. Jambor-J. Valášek 3:1, Vácval – Jambor 3:2, Špeťko – Valášek
0:3, Vácval – Valášek 3:0, Špeťko – Jambor 1:3.
GENTA – BELMONT KLIMA 5:0 (sety – 15:2),
ako hrali: M. Kleman-L. Rybanský – J. Kováčik-P.
Dvorský 3:1, Kleman – Kováčik 3:0, Rybanský –
Dvorský 3:0, Kleman – Dvorský 3:0, Rybanský –
Kováčik 3:1.
PREMA – CHLADMONT B 1:4 (sety – 8:13), ako
hrali: J. Preťo-M. Magát – P. Rajčányi-M. Mikoláš
st. 2:3, Preťo – Mikoláš 2:3, Magát – Rajčányi 1:3,
Preťo – Rajčányi 0:3, Magát – P. Paliatka 3:1.
TEAM GSM – EXPRES PRINT 1:4 (sety – 4:13),
ako hrali: T. Duda-R. Šútora – P. Kršiak-J. Jaššo 1:3,
Duda – Kršiak 3:1, Šútora – Jaššo 0:3, Duda – Jaššo 0:3, Šútora – Kršiak 0:3.
KLAPKOVCI – PRINT SERVIS 4:1 (sety – 12:6),
ako hrali: L. Beňačka-A. Klapka – M. Tomiš-P.
Behúl 3:2, Beňačka – Behúl 3:0, Klapka – Tomiš
3:1, Beňačka – Tomiš 0:3, Klapka – F. Staňo 3:0.
CHLADMONT A – PREDPOSLEDNÍ 4:1 (sety –
14:4), ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar – Ivan Gem-

bický-Ján Vlčko 3:1, R. Blaniar – Gembický 3:0, J.
Blaniar – Vlčko 3:0, R. Blaniar – Vlčko 3:0, J. Blaniar
– Gembický 2:3.
TABUĽKA
1. JAPEJO
16 15 1 56:24 46
2. CHLADMONT A
16 15 1 65:15 46
3. GENTA
16 12 4 51:29 40
4. CHLADMONT B
16 12 4 48:32 40
5. EXPRES PRINT
16 11 5 48:32 38
6. KLAPKOVCI
16 9 7 39:41 34
7. PREMA
16 7 9 45:35 30
8. TEAM GSM
16 5 11 30:50 26
9. PRINT SERVIS
16 4 12 25:55 24
10. JAMAH
16 2 14 28:52 20
11. PREDPOSLEDNÍ
16 2 14 27:53 20
12. BELMONT KLIMA 16 2 14 18:62 20

,,V súťažnom ročníku 2013/2014 odchytal Ľuboš Bohunský mladší za náš klub
FK Tempo Partizánske v pozícii brankárskej jednotky dvadsaťsedem zápasov. Pred začiatkom súťažného ročníka
2014/2015 chytal aj v zápase Slovenského pohára proti ŠK Slovan Šimonovany,
v ktorom sme prehrali dva-tri. Následne
v prvom kole majstrovského zápasu v Šimonovanoch chytal Miroslav Zdychavský a vyhrali sme dva-nula. Aj v druhom
kole doma proti Trenčianskym Stankovciam dostal znovu príležitosť Miroslav
Zdychavský. Od tohto zápasu sa Ľuboš

Bohunský mladší urazil a viac neprišiel.
Nereagoval na telefonáty od trénera,
spoluhráčov, ani odo mňa a svojvoľne
začal trénovať v klube ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske. Osobne som sa
potom s Ľubošom Bohunským mladším
stretol, ale zásadne odmietol nastúpiť do
tréningového procesu v našom klube s
tým, že ,on ako brankárska jednotka nechytá a nebude vysedávať na striedačke.’
Pýtam sa, a tých dvadsaťsedem zápasov,
plus pohárové stretnutie predtým, nie je
nič? Na margo vzájomnej bilancie medzi
Tempom Partizánske a Slovanom Šimonovany – Partizánske, keď chytal Ľuboš Bohunský mladší, tak sme dva razy
prehrali, v Šimonovanoch nula-jeden,
doma v Slovenskom pohári dva-tri. S
brankárom Miroslavom Zdychavským
sme vyhrali doma dva-nula a v Šimonovanoch rovnako dva-nula. Nebolo
preto zaradenie Miroslava Zdychavského do zostavy oprávnené? Aj napriek
tomu Ľuboša Bohunského mladšieho
nikto z FK Tempo Partizánske nevyhnal
a ani mu nikto neublížil.
Dňa 1. septembra 2014 sme pozvali na
zasadnutie členov výboru FK Tempo Ľuboša Bohunského staršieho, s ktorým
sme chceli celú vec prejednať. Pán Bohunský starší bol zásadne za ukončenie
pôsobenia svojho syna v FK Tempo Partizánske. Na toto sedenie bol telefonic-

ky prizvaný aj jeho syn Ľuboš Bohunský
mladší, ktorý však až tak presvedčený o
ukončení pôsobenia v našom klube nebol. Dohodli sme sa, že sa doma porozprávajú a na druhý deň nám oznámia
rozhodnutie. Odvtedy sa nám nikto neozval, ani nereagoval...
Pán Bohunský starší uvádza, že išlo o
podvod pri prestupe našich dvoch hráčov do FK Nemšová. FK Tempo Partizánske futbalové normy neporušil a v tomto prípade nemohol reagovať na situáciu. Na v poradí tretí opakovaný transfer, čo je prípad Ľuboša Bohunského
mladšieho, sme však reagovali odvolaním, ktorému bolo vyhovené a vyšlo aj
v úradnej správe ZsFZ.
Ani po takej medializácii a ‚serióznom’
záujme o Ľuboša Bohunského mladšieho, nás zatiaľ nikto zo strany ŠK Slovan
Šimonovany – Partizánske neoslovil. Na
základe týchto skutočností dnešným
dňom preto žiadame, aby sa Ľuboš Bohunský mladší zaradil do tréningového
procesu v našom klube FK Tempo.
A ako to vlastne bolo s tou ponukou?
Na jedinom sedení pán Hudok predostrel ponuku tritisíc eur za Ľuboša Bohunského mladšieho s tým, že keď ju
neakceptujeme, tak podajú opakovaný prestup. Naša predstava bola vyššia, ale nie desaťtisíc eur, ako sa uvádza. Veď pred rokom sme sa dohodli na

prestupe Pavla Kermieta za sumu oveľa
vyššiu ako ŠK Šimonovany – Partizánske ponúkli za mladého, talentovaného
a ambiciózneho brankára, ktorý chodí na skúšky do klubov z vyšších súťaží, ako napríklad do prvoligových Zlatých Moraviec. A ešte sa nachodí strašne veľa, keď pôjde v šľapajách svojho
otca, ktorý má za sebou po odchode z
FK Tempo Partizánske vo svojich dvadsiatich piatich rokoch pätnásť prestupových transferov a chytá vo veku štyridsaťštyri rokov. Neviem, prečo se teda
čuduje, či môže dvadsaťsedemročný a
tridsaťdvaročný brankár odísť chytať
do iného klubu.
Pán Hudok patrí naozaj medzi mladých
funkcionárov a jeho tvrdenie, že prestup
je záležitosťou Bohunského mladšieho,
je scestné. Prestup podáva predsa klub,
ktorý má o hráča záujem, a to je v tomto prípade ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske. A keď sa ŠK Slovan tento špekulatívny ťah vďaka rôznym zhodám okolností nepodaril, predstavitelia klubu odrazu dávajú ruky preč a zvaľujú všetko na
rodinu Bohunských. Okrem iného by si
funkcionári ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske mali zistiť, aká čiastka figuruje v
tabuľkách v štvrtoligovej súťaži pri opakovanom prestupe hráča. Tá je diametrálne vyššia, než akú ŠK Slovan zaplatil pri
opakovanom prestupe za Ľuboša Bohunského mladšieho. Aj z tohto dôvodu je
prestup neplatný! Ak je záujem ŠK Slovan
seriózny, tak nech jeho predstavitelia konečne pristúpia k serióznemu rokovaniu,
ktoré sa malo uskutočniť aj na začiatku.“
Ján Dubina,
prezident FK Tempo Partizánske

V Bánovciach oceňovali najlepších športovcov
V sále Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad
Bebravou vzdali hold športovcom a trénerom, ktorí v roku
2014 úspešne reprezentovali svoje mesto. V poradí štrnáste
pokračovanie vyhlásenia ankety Športovec Bánoviec nad
Bebravou sa uskutočnilo uplynulú sobotu v rámci 7. ročníka Plesu športovcov. O konečnom poradí v štyroch kategóriách rozhodla znovu dvadsaťčlenná komisia, ktorá prideľovala body nominovaným adeptom a kolektívom. Z rúk
primátora Bánoviec Mariána Chovanca, predsedu Komisie
pre mládež a telesnú kultúru pri Mestskom zastupiteľstve
v Bánovciach nad Bebravou Richarda Makýša a tajomníka
tejto komisie Maroša Nagyho, prevzali ocenenia nasledovní športovci a športovkyne.
Víťazom kategórie mládeže sa stal tak ako vlani Jozef Mesiarkin z Mestského zápasníckeho klubu Bánovce nad
Bebravou, ktorý obhájil minuloročné prvenstvo so ziskom 49 bodov. Kadetský slovenský reprezentant patrí medzi najvýraznejšie zápasnícke talenty. V uplynulom roku to
potvrdil ziskom slovenského titulu medzi staršími žiakmi,
striebrom na slovenskom šampionáte kadetov a druhou
priečkou na medzinárodnom turnaji v nemeckom Mníchove. Druhá v poradí skončila s 29 bodmi majsterka Európy a
slovenská šampiónka v športovom zápase kumite Michaela Václavíková z Karate klubu Trend Bánovce n/B.. O päť
bodov menej získal tretí v poradí, kapitán úspešného treťoligového družstva starších dorastencov bánovského Spartaka Filip Lagin, ktorý patrí aj k najlepším hráčom tímu.
Medzi dospelými dominovala slovenská reprezentantka v
triatlone a v duatlone Kristína Néč-Lapinová z domáceho cyklistického klubu. Držiteľka slovenského ženského
rekordu na ironmane sa môže pochváliť slovenským titulom na tejto triatlonovej trati a taktiež na polovičnom ironmane. Okrem ďalších prvenstiev na domácich podujatiach
sa môže pochváliť aj medailovou zbierkou dvoch bronzov
a jedného striebra z half ironman z Rakúska. Sympatickej
kráľovnej slovenskej triatlonovej scény udelili hlasujúci 40
bodov. Striebornú priečku obsadil so ziskom 24 bodov silový trojbojár Róbert Valach z MaJ FIT CLUB. Slovenský šampión získal striebro na majstrovstvách Európy, kov bronzového lesku si priniesol z majstrovstiev sveta a je aj držiteľom svetového rekordu v mŕtvom ťahu. Bronzový stupienok obsadil s 23 bodmi Patrik Janáč z Mestského zápas-

 PROGRAM 17. KOLA – 17.2. o 17.30 h: PREDPOSLEDNÍ – KLAPKOVCI, PRINT SERVIS – TEAM
GSM, EXPRES PRINT – PREMA, o 19. h: CHLADMONT A – JAPEJO, CHLADMONT B – GENTA,
BELMONT KLIMA – JAMAH, (stretnutia sa hrajú
v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom). (mp, ls)

Krajské medaily pre STK Orol Otrhánky
V Trenčianskej Teplej bojovalo najmladšie žiactvo o tituly na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v
stolnom tenise. V dvojhre dievčat si bronz vybojovala Martina Igazová z STK Orol Otrhánky, keď
zvíťazila Zuzana Svitanová z PC Trenčianska Teplá pred druhou Laurou Vinczeovou z MKST Nová
Dubnica. Dvojnásobným bronzovým úspechom sa pre STK Orol Otrhánky skončila dvojhra v kategórii chlapcov, v ktorej tretie priečky obsadili Samuel Šutiak s Tadeášom Srncom. Krajským
šampiónom sa stal Martin Pšenka z Novej Dubnice, kým titul vicemajstra získal Matúš Mucha z
Trenčianskeho Jastrabia. Obaja reprezentanti STK Orol Otrhánky Šutiak so Srncom neobišli naprázdno ani v štvorhre chlapcov, kde obsadili striebornú priečku, keď v dramatickom finále podľahli dvojici Mucha – Pšenka (Trenč. Jastrabie-Nová Dubnica) tesne 2:3 na sety. Titul vicemajsterky
kraja získala aj Igazová, ktorá sa po boku Anh My Thi Ngueyen z ŠKM Trenčín dostali až do finále
štvorhry dievčat. V ňom však nestačili na dvojicu Aneta Wallenfelsová – Zuzana Svitanová (TTC Pov.
Bystrica-PC Trenč. Teplá), s ktorými prehrali 1:3 na sety. Zmiešaná štvorhra sa stala záležitosťou víťazného novodubnického páru Martin Pšenka a Laura Vinczeová, kým reprezentanti STK Orol Otrhánky skončili na 5. až 8. mieste – Šutiak spolu s Igazovou a Srnec po boku Natálie Václavíkovej z
OSTK Omšenie.
mp
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Ján Dubina: ,,Ak je záujem ŠK Slovan seriózny, tak nech jeho predstavitelia
konečne pristúpia k serióznemu rokovaniu“

STOLNÝ TENIS - MUŽI
V. LIGA
 19. KOLO: STK Žabokreky n/N. – STK AC
Dežerice 10:8, M. Magát 3,5, R. Blaniar 2,5, J.
Blaniar 2,5, R. Poništiak 1, J. Preťo 0,5 – J. Kardoš 4, M. Horečný 3, M. Pikna 1. Diviaky n/N. –
STK Veľké Uherce D 15:3, R. Vajda 4,5, P. Ševce
3,5, D. Hnát 3,5, P. Chudý 3,5 – M. Navrkal 3. STK
Malé Chlievany B – Kanianka 5:13, B. Kolembus 2, M. Valient 2, F. Petrík 1 – O. Kušnír 4,5. A.
Schnierer 3,5, J. Perniš 3,5, D. Píš 1,5. STK Veľké
Uherce C – Kamenec p/V. 12:6, M. Gubka 4,5,
P. Kršiak 2,5, T. Valášek 2, Jozef Belianský 1,5, J.
Trojan 1,5 – Michalovič 3, J. Stančiak 2, Ľ. Janovič 1. Nitrica – Lazany C 9:9, M. Kleman 2,5, L.
Rybanský 2,5, Líška 2, P. Foltán 2 – V. Brodzianský 4,5, Z. Čikes 4,5. Tužina – Handlová B 11:7,
D. Hanzlík st. 4,5, Š. Vnučko 2,5, Marián Rybár
2,5, V. Polevka 1,5 – M. Čenteš st. 2, M. Čenteš
ml. 2, Jozef Blaho 2, G. Ratkovský 1. Bystričany
C – Oslany B 5:13, R. Urban 3, Dáni 1, A. Školna
1 – J. Lacúška 4,5, R. Bezdek 3,5, M. Mikoláš st.
2,5, B. Šandrik 2,5.
1. Tužina
19 15 2 2 0 217:125 66
2. Diviaky n/N.
19 15 1 3 0 225:117 65
3. STK Žabokreky n/N. 19 13 2 4 0 201:141 60
4. Kanianka
19 12 4 3 0 205:137 59
5. Lazany C
19 10 3 6 0 177:165 52
6. Oslany B
19 9 3 7 0 184:158 49
7. Handlová B
19 9 2 8 0 192:150 48
8. STK Malé Chlievany B 19 9 1 9 0 168:174 46
9. STK Veľké Uherce C 19 5 4 10 0 161:181 38
10. Bystričany C
19 6 1 12 0 132:210 38
11. STK AC Dežerice 19 5 2 12 0 150:192 36
12. Nitrica
19 4 2 13 0 136:206 33
13. Kamenec p/Vt.
19 3 3 13 0 135:207 31
14. STK Veľké Uherce D 19 3 0 16 0 111:231 28
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Jozef Mesiarkin

níckeho klubu, ktorý v uplynulom roku získal premiérovo
titul medzi seniormi na republikovom šampionáte, kde
hneď pridal aj bronzovú medailu.
Honor najlepší kolektív získalo družstvo žiakov Karate klub Trend v zložení Milan Hagara, Peter Sýkora a
René Ševčík, ktoré si na majstrovstvách Slovenska vybojovalo druhé miesto v súbornom cvičení kata. Od odbornej komisie získalo 34 bodov a len o dva menej mal na
konte druhý v poradí kolektív dorasteniek hádzanárok
Bánoviec nad Bebravou. Hádzanárske nádeje Gabora sa
v uplynulom ročníku stali víťazkami krajskej súťaže a po
jesennej časti aktuálnej sezóny sú bez straty bodu znovu
líderkami ligy. S 23 bodmi bronzový stupienok patrí jesennému lídrovi III. ligy, družstvu mladších dorastencov
bánovského Spartaka.

Milan Gombár
silový trojbojár Milan Gombár. Desaťnásobný majster Slovenska v trojboji a päťnásobný slovenský šampión v tlaku
na lavičke sa v kategórii veterán môže pochváliť aj tromi titulmi svetového šampióna a piatimi zlatými kovmi z majstrovstiev Európy. Na svojom konte má aj deväť svetových
rekordov. V uplynulom roku svoju pestrú a bohatú paletu
úspechov obohatil o titul majstra Slovenska v silovom trojboji, ale aj o zlato na majstrovstvách sveta v českej Plzni, kde
v kategórii masters do 66 kg triumfoval výkonom 530 kg.
NOMINOVANÍ ŠPORTOVCI A KOLEKTÍVY
 1. kategória: mládež – jednotlivec: Filip Lagin (futbal –
Spartak Bánovce n/B.), Jozef Mesiarkin (zápasenie – MZK
Bánovce n/B.), Samuel Urban (basketbal – BBK Bánovce
n/B.), Michaela Václaviková (karate – KK Trend Bánovce
n/B.), Eliška Jurčíková (športová streľba – ŠSK Bánovce n/B.),
Krístína Obstová (hádzaná – Jednota Sokol Gabor Bánovce
n/B.), Marko Kšinaň (ľadový hokej – HK Bánovce n/B.) a Petra Vedejová (futbal – ŽFK Bánovce n/B.).

Kristína Néč-Lapinová
Bodovo najvyrovnanejšou bola kategória ankety o najlepší
kolektív dospelých.
Na najvyšší piedestál sa postavili futbalisti bánovského
Spartaka, ktorí sú jesenným kráľom IV. ligy Severozápad.
Družstvo, ktoré je na najlepšej ceste vrátiť sa späť do III.
ligy, zvíťazilo so ziskom 37 bodov. Len o dva body menej
sa ušlo v poradí druhým bánovským hádzanárkam, ktoré
v ročníku 2013/2014 skončili na deviatom mieste v I. lige a
v aktuálnom ročníku figurovali po jesennej časti na šiestej
priečke. Svojich fanúšikov potešili hlavne triumfom v silnej
konkurencii na 44. ročníku O pohár partizánskej brigády
Jana Žižku. Suverénny víťaz II. futbalovej ligy žien – Západ
kolektív Ženského futbalového klubu z Bánoviec obsadil v ankete s 31 bodmi bronzový stupienok.
Špeciálnou cenou primátora Bánoviec za rozvoj športu v
Bánovciach nad Bebravou boli poctení dlhoročný aktívny
hráč, tréner a funkcionár futbalového klubu Telesfor Halmo a taktiež zakladateľ bánovskej hádzanej, bývalý tréner
a funkcionár Teodor Valach. Ocenenie za úspešné reprezentovanie mesta Bánovce nad Bebravou po zásluhe získal

 2. kategória: dospelí – jednotlivec: Tomáš Olej (futbal
– Spartak Bánovcen/B.), Patrik Janáč (MZK Bánovce n/B.),
Martina Škultétyová (STK Malé Chlievany), Lucia Čížová
(hádzaná – Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B.), Tomáš Predný (BBK Bánovce n/B.), Tomáš Zajac (grappling – FightGym
Bánovce n/B.), Braňo Golier (strong man – Bánovce n/B.),
Miloš Koleno ml. (motoršport – Bánovce n/B.), Róbert Valach (silový trojboj – MaJ FIT CLUB Bánovce n/B.), Kristína
Néč-Lapinová (triatlon – CK Bánovce n/B.), Soňa Škvareninová (futbal – ŽFK Bánovce n/B.) a Pavel Bročko (kolky – BKK
Bánovce n/B.).
 3. kategória – mládežnícky kolektív: mladší dorastenci
Spartak Bánovce n/B. (futbal), družstvo starších žiakov
MZK Bánovce n/B. (zápasenie), družstvo žiakov KK Trend
Bánovce n/B. (športové karate), dorastenky Jednota Sokol
Gabor Bánovce n/B. (hádzaná), starší minibaskatbalisti
BBK Bánovce n/B. (basketbal), starší žiaci HK Bánovce n/B.
(ľadový hokej) a staršie žiačky ŽFK Bánovce n/B. (futbal).
 4. kategória – kolektív dospelých: muži Spartak Bánovce
n/B. (futbal), ženy Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B (futbal), muži BKK Bánovce n/B. (kolky), muži BBK Bánovce
n/B. (basketbal) a ženy ŽFK Bánovce n/B. (futbal).
mp

Zápis žiakov do športových tried

Riaditeľstvo Základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom oznamuje, že zápis žiakov do športových tried 5. ročníka so zameraním na ľadový hokej a hádzanú, bude prebiehať
v termíne od 23. februára do 6. marca 2015. Podmienkou pre prijatie žiaka je úspešné overenie športového nadania, zdravotná spôsobilosť, psychologická spôsobilosť a výchovno-vzdelávacie výsledky. Kritéria pre prijatie žiakov sú zverejnené na internetovej stránke školy (www.zsnadpe.edupage.org). Bližšie informácie poskytnú trénerka pre hádzanú Katarína
Beňušková na mob. č.: 0907 146 555 a tréner pre ľadový hokej Marek Fraňo na mob. č.: 0915 708 240.
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HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL mala na programe 15. kolo a opäť nekompletné. Hádzanárky HK Slávia Partizánske si po povinné dva
body odskočili do slovenskej metropoly. Partizánčanky už v polčase viedli nad bratislavským ŠKP komfortným náskokom o deväť gólov 15:4, aby posledný tím súťaže zdolali jednoznačne 35:13. Slávistky nastúpili už tretí zápas v rade bez krídelníčky Selmy Blažekovej, a tentoraz aj bez spojky Elišky Bettákovej. Dres Slávie však
po dva a polročnej pauze obliekla spojka Hana Janšáková, ktorá svoj návrat na interligové palubovky okorenila dvomi gólmi. Už v nasledujúcom kole Slávia na domácej palubovke privíta v sobotu 21. februára favorizovanú Šaľu.
 Zostávajúce výsledky 15. kola: Duslo Šaľa –
Bemaco Prešov 35:20 (18:8). Sokol Písek – Baník Most 22:31 (12:16). DHK Zora Olomouc –
Iuventa Michalovce 29:34 (15:18). Sokol Poruba – HC Veselí n/M. 28:22 (12:11). HC Zlín – Slavia Praha – odložené pre chrípkovú epidémiu v
tíme domácich.
1. Iuventa Michalovce 14 11 3 0 420:333 25
2. Slavia Praha
14 11 0 3 425:323 22
3. Baník Most
14 10 1 3 390:316 21
4. Sokol Poruba
14 10 1 3 383:300 21
5. Duslo Šaľa
14 8 2 4 431:369 18
6. HC Veselí n/M.
14 6 2 6 365:346 14
7. Zora Olomouc
15 6 0 9 383:381 12
8. Sokol Písek
16 5 2 9 358:428 12
14 5 1 8 349:342 11
9. HC Zlín
10. HK Slávia Partizánske 15 4 1 10 366:371 9
11. Bemaco Prešov
15 3 1 11 315:407 7
12. ŠKP Bratislava
15 1 0 14 285:554 2
 Program 16. kola – 21.2. o 17. h: HC Veselí n/M. – ŠKP Bratislava, Slavia Praha – Sokol Písek, o 17.30 h: HK Slávia Partizánske – Duslo
Šaľa, Iuventa Michalovce – Sokol Poruba, o 18.
h: Baník Most – DHK Zora Olomouc, Bemaco Prešov – HC Zlín.

ŠKP BRATISLAVA – SLÁVIA PARTIZÁNSKE
13:35 (4:15)
Na konci úvodnej minúty Michnová vystihla prihrávku domácich a z brejku otvorila gólový
účet duelu. Nasledujúci útok domácich zakončila strelou Marčeková a bolo vyrovnané. V 5.
min Ďuriníková znížila na 2:3, no ďalších pätnásť minút Bratislavčanky neboli schopné prekonať Súlovskú, ktorej pomohla aj konštrukcia bránky. Naopak, slávistky zaznamenali sedemgólovú šnúru, ktorú uzavrela gólom na 2:10 presnou strelou Vasić. Až potom prerušila dlhý gólový pôst domáceho celku Rumpelová, ktorá z krídla znížila na 3:10. V poslednej minúte prvého
polčasu strelecky disponovaná Szökeová po pohľadnej kombinácii z krídla natiahla rozdiel
skóre na desať gólov 4:14. Záver prvého dejstva mal kurióznu podobu, keď po Kapsovej ľahkom nahodení z deväťmetrového hodu prepadla Kočič lopta cez ruky do bránky – 4:15. Aj
druhý polčas sa niesol v jednoznačnej réžii Partizánčaniek, ktoré neustále zveľaďovali svoje
vedenie. V 52. min spoľahlivo chytajúca Škvareninová kryla sedmičku Marčekovej. O dve minúty Krivošíková znížila na 13:28 a z domácej strany to bolo všetko. V záverečných minútach
napínali sieť už len slávistky, ktoré sedmimi gólmi v rade prikrášlili svoje jednoznačné víťazstvo na 13:35.
 ŠKP: Kočič, Blahutiaková – Marčeková 3/2, Heráková 3, Hlásniková 3, Krivošíková 1,
Ďuriníková 1, Brindzová, Rumpelová 1, Gallisová, Vaninová 1, trénerka: S. Priklerová. 
HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Vasić 4, N. Szökeová 7/2, K. Kankulová 1, L.
Radovanović, K. Michnová 9/4, H. Janšáková 2, P. Gregušová 2, V. Kapsová 6, V. Gajdošová 1, D. Krajčovičová 2/1, Z. Hollá 1, M. Šimáková, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 3/2
– 7/7.  VYLÚČENÉ: 1 – 3.  ROZHODOVALI: Zubo a Novák – 100 divákov.  PRIEBEH:
0:1, 1:1, 1:3, 2:3, 2:10, 3:10, 3:12, 4:12, (4:15), 5:16, 6:20, 7:23, 9:25, 11:27, 13:28, 13:35.

 Zostávajúce výsledky 25. kola: HAMIKOVO
Hamuliakovo – HC 2010 Petržalka 4:6 (3:3,

0:2, 1:1). HK Levice – HC 05 Banská Bystrica B 7:2 (1:0, 1:2, 5:0). Predohraté: HC Nové
Zámky – HK 96 Nitra 8:3 (1:1, 4:1, 3:1), ŠHK
Púchov – voľno.
TABUĽKA ZČ
1. HC Nové Zámky
21 20 0 0 1 166:47 60
2. MHK Dubnica n/V. 23 15 1 1 6 137:92 48
3. HK Levice
22 13 1 2 6 98:69 43
4. HK 96 Nitra
22 11 4 0 7 109:90 41
5. ŠHK Púchov
22 10 1 3 8 109:101 35
6. Iskra Partizánske 22 7 1 2 12 75:95 25
7. HC 2010 Petržalka 23 6 0 2 15 76:119 20
8. HC 05 Banská Bystrica B 21 4 0 1 16 57:132 13
9. HAMIKOVO Hamuliakovo 22 2 3 0 17 66:148 12
 PROGRAM 26. KOLA – 21.2. o 17.30 h:
HC 05 Banská Bystrica B – HK 96 Nitra, HK
Levice – HAMIKOVO Hamuliakovo, o 19. h:
HC 2010 Petržalka – Iskra Partizánske,
ŠHK Púchov – HC Nové Zámky, MHK Dubnica n/V. – voľno.

ISKRA PARTIZÁNSKE – DUBNICA NAD VÁHOM 4:5 pp (3:0, 0:1, 1:3 – 0:1)

Domácim vyleteli ruky už na konci 2. min, keď Krchňavého strelu od modrej čiary Kerata tečoval za Kutejov chrbát. V 12. min v prečíslení Mihálik ukážkovo nabil Malinkovi a Iskra viedla
2:0. O tri minúty Božik v nájazde zahákoval Mihálika, ktorý z nariadeného trestného strieľania
poslal puk pomedzi Kutejove betóny. Na začiatku druhej tretiny hostia hrýzli, ale Hippík bol v
strehu. Domáci gólman prečkal s čistým štítom aj minútovú presilovku Dubničanov o dvoch
hráčov. Až v 34. min ho prekonal Božik, ktorý zblízka so šťastím poslal odrazený puk do odkrytej domácej svätyne. V 36. min predviedol pekné sólo David Pánis, ale striedajúci Belák si zachoval chladnú hlavu. V 47. min napriahol k strele Zelený a Matúš Pánis usmernil puk do dubnickej svätyne. V 52. min Káčer prekorčuľoval až pred Beláka, no bekhendom ho neprekonal.
Vzápätí sa potvrdilo otrepané nedáš-dostaneš, keď na začiatku 53. min Tvrdoň z bezprostrednej blízkosti na tri razy prepasíroval puk za Hippíkov chrbát. Ubehlo dvanásť sekúnd a Trokan
z prečíslenia vsietil kontaktný gól. A o dvadsaťštyri sekúnd rozradostil hostí opäť Trokan, ktorý zrovnal skóre. V 55. min unikol v oslabení Školka, ale Beláka švihom neprestrelil. Na druhej
strane v 57. min Lezo nevyzrel na Hippíka. A v riadnom hracom čase nepriniesla rozhodnutie
ani presilovka domácich o jedného hráča. Rozuzlenie prinieslo až predĺženie. Šestnásť sekúnd
pred jeho vypršaním si Havlíček počas presilovky z uhla nakorčuľoval pred Hippíka a bekhendom rozhodol o víťazstve Dubnice.
 GÓLY: 2. Kerata (Krchňavý, D. Pánis), 12. Malinka (Mihálik), 15. Mihálik (t.s.), 47. M. Pánis (Zelený) – 34. Božik (Hudec), 53. Tvrdoň (Božik, Lezo), 53. Trokan (Havlíček, Hudec),
53. Trokan (Burzala), 64:44 Havlíček (Lezo, Belák).  VYLÚČENÍ: 9:5 na 2 min.  PRESILOVKY: 0:2. OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA BRÁNKU: 33:52 (9:16, 11:11, 12:19 – 1:6). 
ROZHODOVALI: Hatala – Danko a Gegáň – 175 divákov.  ISKRA: B. Hippík – I. Malinka, P.
Ondruška, B. Zelený, J. Ondruška, M. Krchňavý, Š. Peniaška – L. Káčer, M. Mihálik, V. Gális – J. Korec, O. Školka, M. Klačanský – M. Pánis, R. Kerata, D. Pánis, tréner: M. Adamik. 
MHK: Kutej (32. Belák) – Burzala, Havlíček, Lezo, Havier – Hanták, Tvrdoň, Klíma – Trokan,
Hudec, Božik – J. Bežák, Mihula, hrajúci tréner: A. Lezo.
mp

Jankulov víťazný gól
V prípravnom stretnutí na hokejovom miniturnaji vo švajčiarskom
Wetzikone zvíťazil reprezentačný tím Slovenska do 16 rokov nad
výberom Švajčiarska tesne 2:1 po tretinách 0:0, 1:1 a 1:0. Slovenský dres obliekol aj Partizánčan Juraj Jankula (na foto), ktorý je na
klubovej úrovni útočníkom Dukly Trenčín. A práve odchovanec HK
Iskra Partizánske sa v 48. minúte postaral o víťazný gól slovenského
národného tímu.
mp

Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske):
„Viem, že súper mal veľkú maródku,
ale my sme jednoducho potrebovali
tento zápas odohrať. O týždeň nás
totiž čaká doma Šaľa, chceli sme si
vyskúšať určité veci, veľmi sa nám totiž nedarí v
útoku pri zakončeniach a kombinácie z tréningov
nám nevychádzajú. A chceli sme vyskúšať aj staronovú hráčku Hanu Janšákovú. Dievčatá urobili
viacero technických chýb, čo ma mrzí, lebo pri
všetkej úcte k súperovi, toto sa nám proti Šali
môže vypomstiť a budeme trestaní rýchlymi brejkami. Veľké množstvo technických chýb je jediná
výčitka, inak bolo všetko v poriadku.“
(mp, ts)

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga pokračovala zápasmi 25. kola. Hokejisti HK Iskra
Partizánske si na domácom ľade skrížili hokejky s hráčmi druhého celku súťaže MHK Dubnica nad Váhom. Doterajšia vzájomná bilancia hovorila jasne pre Dubničanov, ktorí obe
doterajšie stretnutia vyhrali zhodne 5:2. Lenže Iskra si tentoraz stretnutie rozohrala na víťazstvo, keď ešte v 51. min viedla 4:1. Následne domáci hokejisti názorne ukázali, ako sa
dá pustiť vyhratý zápas pomedzi prsty, keď
v rozpätí 36 sekúnd dovolili Dubničanom vyrovnať. A hostia dotiahli stretnutie do víťazného konca, keď šestnásť sekúnd pred koncom
predĺženia rozhodol Havlíček. I napriek prehre podal spoľahlivý výkon v domácej svätyni brankár Branislav Hippík, ktorý zastavil 47
dubnických pokusov.

HLASY TRÉNEROV
Silvia Priklerová (ŠKP Bratislava): ,,V
piatok sme žiadali súpera, či by sme
mohli odložiť zápas vzhľadom na
veľkú chorobnosť v Bratislave. Žiaľ,
nevyšiel nám v ústrety aj napriek
stanovisku vedenia ligy. Hrali sme s deviatimi
hráčkami, z toho tri prišli po chorobe, čiže to bolo
veľmi ťažké. Tie, čo boli na ihrisku, sa snažili
odovzdať maximum svojich možností.“

Tretia najvyššia slovenská basketbalová liga mužov mala na programe zápasy 12. kola. Drámu
mali diváci možnosť vidieť v telocvični Základnej školy na Malinovského ulici, kde domáca Iskra Partizánske privítala družstvo Klokani Ivanka
pri Dunaji. V bojovnom stretnutí sa oba tímy viac
razy prestriedali vo vedení, no ani jedno si nedokázalo vytvoriť rozhodujúci náskok. Duel tak vyústil do predĺženia, keď v riadnom hracom čase
skončil 81:81. V predĺžení sa Iskra už musela zaobísť bez vyfaulovanej trojice základnej päťky Matúša Novotného, Michala Trča a Pavla Horňana.
Patizánčania nakoniec zvíťazili o bod 90:89 a
preťali šnúru piatich prehier v rade. Basketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou sa na domácej
palubovke chystali vrátiť prehru spod ich košov
Highlanders Komárno, avšak realita bola trochu iná. Bánovčania zlyhali v koncovke, keď už v
prvej štvrtine dovolili súperovi vytvoriť si rozhodujúci náskok 9:21. K strelecky disponovanému
Matúšovi Bučkovi, ktorý zaznamenal 23 bodov,
sa z Bánovčanov nedokázal nikto pridať. Aj preto si BBK zaknihoval pod domácimi košmi prehru
53:73. Už v túto sobotu 21. februára je na progra-

me susedské derby, v ktorom BBK Bánovce nad
Bebravou hostí Iskru Partizánske.
 Zostávajúce výsledky 12. kola: MŠK Holíč –
STU Bratislava 58:64 (27:31). Patrioti Levice
B – Štadión Trenčín 114:66 (51:35). Slávia Dunajská Streda – EXIT Nitra 37:73 (16:37).
1. Patrioti Levice B
2. STU Bratislava
3. EXIT Nitra
4. Highlanders Komárno
5. Klokani Ivanka p/D.
6. Iskra Partizánske
7. MŠK Holíč
8. Štadión Trenčín
9. BBK Bánovce n/B.
10. Slávia Dun. Streda

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
10
7
7
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4
2
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1
2
2
5
5
7
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8
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12

989:829 23
877:706 22
815:642 22
831:719 19
968:905 19
817:955 17
845:843 16
822:849 16
631:810 14
658:995 12

 Program stretnutí 13. kola – 21.2.: BBK Bánovce n/B. – Iskra Partizánske (21.2. o 18. h),
Highlanders Komárno – Slávia Dunajská Streda,
EXIT Nitra – Patrioti Levice B, Štadión Trenčín –
MŠK Holíč, STU Bratislava – Klokani Ivanka p/D..

ISKRA PARTIZÁNSKE – IVANKA PRI DUNAJI 90:89 pp (81:81, 40:35)
Domáci sa v úvodnej minúte rýchlo ujali vedenia 4:0, no hostia otočili na 5:6. V 4. min si Novotný dovolil vešačku, Varady trafil za tri i za dva body a Iskra odskočila na rozdiel šiestich bodov – 12:6. Domáci sa
snažili ťažiť z výškovej prevahy, kým hostí v prvej švrtine strelecky držal nad vodou Augustovič. Úvodnú desaťminútovku zakončil za zvuku klaksónu Michal Sasko ďalekonosnou trojkou na 23:19. V druhej
štvrtine hostia spresnili streľbu a do 14. min otočili na 26:30. Následne domáci tréner Rudolf Trčo bral
tajm a po ňom išla znovu do vedenia Iskra, keď v 18. min Zemba prepisoval skóre na 38:30. Domáci však
kopili množstvo nepresných prihrávok a aj preto sa nedokázali výraznejšie bodovo odpútať. Polčasové skóre stanovil Varady na 40:35 a po vyrovnanej tretej desaťminútovke mala Iskra aj pred poslednou
periódou päťbodový náskok 62:57. V úvode záverečnej štvrtiny Iskre vyšli kombinácie a v 34. min po
zakončení Varadyho dosiahla najvyššie vedenie v zápase o desať bodov – 70:60. Lenže v rozpätí dvoch
minút klokani vyrovnali a začínalo sa odznovu. V 37. min Zemba poslal Iskru do vedenia 75:72, avšak
Ivanka otočila na 75:78 a v závere viedla 79:81. Stretnutie poslal do predĺženia dvanásť sekúnd pred
vypršaním riadneho hracieho času Zemba. Do 43. min si domáci vypracovali vedenie 89:85, no hostia trestnými hodmi dokázali vyrovnať. Zodpovednosť znovu zobral na seba Zemba a po faule druhou
premenenou šestkou strhol víťazstvo na stranu Iskry – 90:89. A to domáci v záverečnej minúte nepremenili ďalších šesť trestných hodov.
 ISKRA: L. Varady 26, Matúš Novotný 16, Michal Trčo 10, P. Horňan ml. 7, Martin Sasko 0, (R.
Zemba 18, Martin Trčo 7, E. Jakubík 1, Michal Sasko 3, P. Terlanda st. 0, A. Špánik 2), tréner: R.
Trčo.  ŠTVRTINY: 23:19, 17:16, 22:22, 19:24 – 9:8.  TH ISKRY: 36/20.  ROZHODOVALI: Szibilla
a Tučanýová – 80 divákov.

BBK BÁNOVCE N/B. – HIGHLANDERS KOMÁRNO 53:73 (23:40)

Všetko podstatné sa udialo už v prvej štvrtine, ktorá rozhodla o osude celého stretnutia. Bánovčanom
nervozita až príliš zväzovala ruky a prvý kôš z hry zaznamenali až v 6. minúte. Naopak, streľba hostí bola
priam fantastická. Na čo siahli, to im padlo do koša. Domáci pritlačili v obrane, avšak ani to nezastavilo
Komárno v rozlete. Výsledkom toho bol priepastný rozdiel v skóre už po prvej štvrtine 9:21! V druhej
štvrtine Bánovčania hru vyrovnali, ale hostia si pozorne strážili svoj náskok. Druhý polčas Komárno ešte
pridalo na obrátkach a zvýšilo svoj náskok v 28. min až na 30 bodov 30:60! Domáci nedokázali zaznamenať kôš ani z vyloženej pozície a k výborne strelecky disponovanému Matúšovi Bučkovi sa nedokázal nikto z jeho spoluhráčov pridať. V záverečnej štvrtine sa bánovským basketbalistom už len podaril
skorigovať nepriaznivý stav na rozdiel dvadsiatich bodov 53:73.
 BBK: M. Bučko 23, P. Predný 11, J. Gajdoš 8, T. Predný 4, R. Drevený 2 (D. Makiš 3, R. Mikušiak 2,
A. Lahký, J. Beňadik), tréner. I. Kolačan.  ŠTVRTINY: 9:21, 14:19, 11:20, 19:13.  TH BBK: 16/5. 
ROZHODOVALI: Weiss a Čomaj – 60 divákov.
(mp, rt, tp)

Alexander Hvizdoš

Jakub Martiška

Jakub Martiška si otvoril gólový účet v reprezentácii
V rámci februárového asociačného termínu dostala príležitosť na medzinárodnej scéne aj najmladšia slovenská hokejová reprezentácia do 15 rokov. Slovenské hokejové talenty si zmerali sily v dvoch stretnutiach s o rok staršími
reprezentantmi Talianska. Nomináciu v slovenskom národnom výbere si vyslúžila aj dvojica hráčov HK Iskra Partizánske – obranca Jakub Martiška a útočník Alexander
Hvizdoš. Obe stretnutia sa hrali na ľade haly v severotalianskom mestečku Fondo, kde si slovenskí hokejisti zaknihovali dve víťazstvá nad domácou šestnástkou azúrových. V
prvom meraní síl zverenci trénera Viliama Čacha vyhrali 3:1
po tretinách 2:1, 0:0 a 1:0, v odvete zvíťazili 5:3 po tretinách
1:0, 1:2 a 3:1. ,,Taliani sa usilujú podchytiť hokejové talenty a na dvojzápas s nami pripravili sústredenie a výber z takmer štyroch desiatok chlapcov. Inklinujú viac
ku kanadskému hokeju, na prekvapenie sa prezentovali štýlovo veľmi dobrými brankármi a s dvoma technicky i korčuliarsky vyspelými pätorkami. V prvom zápase boli naši zverenci jasne lepší, aj keď ku koncu zápasu bolo vidno, že fyzická konfrontácia na klzisku ma-

ximálnych rozmerov im dáva zabrať. Druhý duel poňali
Taliani ,kanadskejšie´, keď vsadili na agresívnejší štýl.
Naši chlapci miestami pod tlakom urobili zopár chýb a
v prvej minúte tretej tretiny dovolili domácim ujať sa
vedenia tri-dva. V závere však zabrali naplno a troma
gólmi položili na lopatky ambiciózneho súpera, ktorého hnali početné hlasivky mládeže na tribúnach. Fon-

do bolo pre chlapcov cennou skúsenosťou," povedal pre
portál SZĽH asistent trénera výberu slovenských nádejí Ondrej Bíreš. V prvom stretnutí sa do štatistík zapísali aj obaja
odchovanci HK Iskra. Na druhom góle Slovákov, ktorý bol
víťazným v dueli, sa v poslednej minúte úvodnej tretiny
podieľal asistenciou Alexander Hvizdoš. A v 52. min uzavrel strelecký účet zápasu na konečných 3:1 obranca Jakub
Martiška. ,,Snažil som sa rozohrať puk spoza našej bránky, no nemal som komu prihrať. Skúsil som teda sám
rozbehnúť akciu, pokiaľ nebude niekto zo spoluhráčov
v lepšej pozícii. Dostal som sa však až pred talianskeho brankára a potom už nebolo čo riešiť,“ opisuje situáciu tesne pred premiérovým gólom v drese s dvojkrížom na
prsiach opora zadných radov družstva deviatakov HK Iskra.
,,Spočiatku som si nebol istý, či to bol gól, ale keď som
sa pozrel za seba na rozhodcu, tak som sa začal veľmi
tešiť. Bol to úžasný pocit, no bohužiaľ, puk som si na pamiatku nezobral,“ dodal na záver Jakub Martiška, ktorý je
žiakom športovej hokejovej triedy v ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom.
mp

Druhá najvyššia slovenská hádzanárska liga
žien pokračovala stretnutiami 13. kola. Hádzanárkam Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad
Bebravou vychádza odvetná časť zatiaľ na výbornú. Po triumfe v Topoľčanoch zverenky Richarda Makýša získali skalp aj dovtedy druhého celku súťaže a obhajcu prvenstva Ferplastu Nesvady. Bánovčanky síce nemali vydarený
nástup do stretnutia, postupne sa však rozohrali a hlavne zlepšeným výkonom v druhom
polčase dotiahli bojovný zápas s dramatickou
koncovkou do cenného víťazstva 26:24. Bánovský tím strelecky potiahla Katarína Lapinová, ktorá bola s 12 gólmi najlepšou strelkyňou duelu.

ŠKP Topoľčany 38:22 (19:12). UDHK Nitra
– Trenčín 37:19 (17:8).
TABUĽKA
1. UDHK Nitra
13 10 0 3 416:323 20
2. Močenok
13 8 1 4 315:298 17
3. Michalovce J
12 8 0 4 379:322 16
4. Nesvady
12 8 0 4 336:295 16
5. J.S.G. Bánovce n/B. 13 7 1 5 365:350 15
6. Hlohovec
13 7 0 6 353:334 14
7. Trenčín
13 7 0 6 341:330 14
8. Zlatná n/O.
13 5 2 6 319:355 12
9. Inter Bratislava
12 5 0 7 323:327 10
10. Topoľčany
13 5 0 8 397:413 10
11. Košice
12 4 0 8 282:321 8
12. Sereď
13 0 0 13 289:447 0

 Zostávajúce výsledky 13. kola: Zlatná n/O.
– Bernolákova Košice 27:22 (13:11). Močenok – Sereď 28:26 (12:10). Hlohovec – Inter Bratislava 24:23 (12:13). Michalovce –

 Program 14. kola – 21.-22.2.: Bernolákova Košice – Gabor Bánovce n/B., Nesvady – Michalovce, Topoľčany – Hlohovec, Inter Bratislava – UDHK
Nitra, Trenčín – Močenok, Sereď – Zlatná n/O..

GABOR BÁNOVCE N/B. – NESVADY 26:24 (11:14)
Bánovčanky sa v úvodných minútach nevedeli presadiť cez obranu hostiek, ktoré do 12. min
ušli na 1:6. V 17. min síce Halmová priblížila domáci tím na rozdiel gólu – 6:7 – no o štyri minúty
Nesvady opäť viedli rozdielom piatich gólov 6:11. V závere prvého polčasu Vaňovej gól znamenal skresanie skóre na 11:13, avšak Edina Harisová posielala družstvá do šatní za stavu 11:14.
Po obrátke začali Bánovčanky hrať koncentrovanejšie v obrane, za ktorou navyše stála pozorná Čížová. V 42. min Lapinová dvomi gólmi zrovnala skóre na 18:18 a zápas vygradoval do drámy. Hostky odpovedali gólom z ruky Ediny Harisovej na 18:19, no zásahy Turkovej a Lapinovej
poslali Bánovce v 49. min po prvý raz v zápase do vedenia – 20:19. V 53. min góly Turkovej a
Srncovej zabezpečili Bánovciam dvojgólové vedenie 24:22, na čo Nesvady kontrovali zásahom
z ruky Olajosovej. V 57. min Šipláková a o minútu neskôr Lapinová gólmi na 26:23 definitívne
zrazili húževnaté hostky do kolien. V predposlednej minúte Burešová už len korigovala skóre
na konečných 26:24.
 GABOR: L. Čížová, M. Kucharčik, M. Sakalošová – J. Srncová 2, Dominika Halmová 4, P.
Vaňová 3, P. Szabová 1, K. Lapinová 12/5, M. Šipláková 1, N. Lechová 1, E. Turková 2, M.
Strempeková, B. Mikulášová, tréner: R. Makýš.  FERPLAST: L. Harisová, Harcsaová – Burešová 5, Kálmánová, Miškovičová 1, S. Harisová, Gálová, Mlinkovicsová 1, E. Harisová
8/5, B. Molnárová 3, Kóšová 2, Olajosová 4, tréner: J. Miškovič.  POK. HODY: 6/5 – 5/5. 
VYLÚČENÉ: 2 – 5.  ČK: 52. Molnárová (3 vylúčenia).  ROZHODOVALI: Mihálik a J. Dvorský – 100 divákov.  PRIEBEH: 0:3, 1:6, 4:6, 6:7, 6:11, 8:12, 11:13, (11:14), 12:14, 13:16,
15:16, 16:18, 18:18, 18:19, 20:19, 20:20, 21:20, 21:21, 22:21, 22:22, 24:22, 24:23, 25:23,
26:23, 26:24.
(mp, rm)

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI
I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 13. KOLO: HK Slávia Partizánske – Duslo
Šaľa 31:21 (18:7), HK SLÁVIA: N. Beláková, N.
Chotváčová – T. Koprdová 2, Silvia Ondriškovičová 7, P. Gregušová 7, M. Kompasová, V. Kapsová
2, V. Gajdošová 3, D. Krajčovičová 6/1, B. Králová
3, Ľ. Vácvalová, P. Korcová, T. Karásková 1/1, J. Mitalová, trénerka: K. Beňušková. ŠKP Bratislava –
Bernolákova Košice 22:18 (11:5). Michalovce
– ŠŠK Prešov 45:24 (19:9). UDHK Nitra, Bytča
a Močenok – voľno.
1. Michalovce
9 8 0 1 287:193 16
2. Slávia Partizánske 10 7 1 2 269:218 15
3. Bytča
8 7 0 1 223:166 14
4. Prešov
10 6 0 4 235:246 12
5. Šaľa
9 3 0 6 257:240 6
6. UDHK Nitra
8 3 0 5 214:230 6
7. ŠKP Bratislava
10 3 0 7 229:324 6
8. Močenok
9 2 1 6 213:246 5
9. Košice
9 1 0 8 173:237 2
I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 13. KOLO: HK Slávia Partizánske – Duslo
Šaľa 20:24 (10:14), HK SLÁVIA: M. Hričovská –
T. Karásková 3/2, A. Maxová 4, N. Budošová 1, T.
Horečná, K. Mináriková 1, M. Hullmanová 1/1, P.
Korcová 5/1, B. Králová 3, A. Smatanová 2, Sofia
Ondriškovičová, tréner: P. Ivanka. ŠKP Bratislava
– Bernolákova Košice 25:17 (15:8). Močenok –
Bardejov 20:21 (13:10). Bytča – Stupava 18:30
(10:11). Michalovce – ŠŠK Prešov 41:19 (19:7).
UDHK Nitra – Trenčín 24:28 (9:16).
1. Michalovce
12 12 0 0 437:249 24
2. Trenčín
13 10 1 2 385:270 21
3. Stupava
12 8 2 2 324:243 18
4. UDHK Nitra
12 8 0 4 304:240 16
5. Šaľa
12 8 0 4 276:271 16

6. ŠKP Bratislava
7. Bytča
8. Prešov
9. Slávia Partizánske
10. Bardejov
11. Močenok
12. Košice
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13
13
13
12
13
12
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363:275
308:320
292:309
301:364
251:382
215:413
209:329

15
14
12
6
4
2
2

MINIHÁDZANÁ – ZA-TN KRAJ
Hádzanárka B-družstva HK Slávia Partizánske
Nina Kováčová bola vyhlásená za najlepšiu hráčku 5. turnaja minihádzanárok.
 5. KOLO (turnaj v Partizánskom): HK Slávia
Partizánske – Hlohovec B 11:10. HK Slávia
Partizánske – HK Slávia Partizánske B 10:4.
HK Slávia Partizánske – Hlohovec 13:14. HK
Slávia Partizánske – Považská Bystrica 14:12.
HK Slávia Partizánske – Považská Bystrica B
19:8. Zostava a góly HK Partizánske: L. Ištvánová – V. Horňanová 27, N. Šlosárová 26, I. Vargová
11, L. Michnová 3, Simona Seidlová, E. Žáková, L.
Adamcová. HK Slávia Partizánske B – Hlohovec 11:17. HK Slávia Partizánske B – HK Slávia Partizánske 4:10. HK Slávia Partizánske B
– Hlohovec B 13:14. HK Slávia Partizánske B
– Považská Bystrica B 15:16. HK Slávia Partizánske B – Považská Bystrica 15:23. Zostava a
góly HK Slávia Partizánske B: Silvia Bronišová – N.
Kováčová 27,L. Kopčanová 14, M. Ivanková 9, S.
Adamusová 6, D. Žiaková 1,Sofia Seidlová 1.
 Konečné poradie 5. turnaja: 1. HK Slávia Partizánske A, 2. Hlohovec A (chlapci), 3. Hlohovec
B (chlapci), 4. Považská Bystrica A (chlapci), 5. Považská Bystrica B (chlapci) a 6. HK Slávia Partizánske B.
(mp, zm)

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
V nadstavbovej časti súťaže starších minibasketbalistov o 7.-9. miesto sa prvý z troch turnajov hral v
Ivanke pri Dunaj. Nádeje BBK Bánovce nad Bebravou v prvom stretnutí proti domácemu celku si agresívnou obranou po celom ihrisku rýchlo vypracovali náskok a po prvej štvrtine viedli 31:8. V ďalšom
priebehu stretnutia súpera vôbec nešetrili a náskok ešte zvyšovali až z toho nakoniec bolo vysoké víťazstvo o 44 bodov 73:29. V druhom stretnutí basketbalisti BBK po prvý raz narazili na Strojár Malacky. Aj v tomto zápase bola kvalita jednoznačne na strane Bánovčanov, ktorí znovu výborne bránili a aj
vďaka úspešnej koncovke zaslúžene vyhrali 62:22.
STARŠÍ ŽIACI
I. LIGA
 9. KOLO: Stretnutia Iskra Partizánske – Jednota Košice a SPU Nitra – Juniorbasket Košice
boli odložené pre chrípkovú epidémiu. Žilina –
BC Prievidza 82:58 (39:34). Považská Bystrica
– Banská Bystrica 69:72 (30:34). Spišská Nová
Ves – Junior Levice 40:105 (18:55). Svit – Karlovka Bratislava 35:54 (25:18).
 10. KOLO: Stretnutia Iskra Partizánske –
Juniorbasket Košice a SPU Nitra – Jednota
Košice boli odložené pre chrípkovú epidémiu.
Žilina – Banská Bystrica 56:88 (33:35). Považská Bystrica – BC Prievidza 107:54 (53:31).
Svit – Junior Levice 31:118 (13:53). Spišská
Nová Ves – Karlovka Bratislava 56:72 (26:36).
TABUĽKA
1. Junior Levice
10 9 1 1093:498 19
2. Slovakia Pov. Bystrica 10 9 1 935:535 19
3. ŠKP Banská Bystrica 10 9 1 852:474 19
4. Karlovka Bratislava 10 7 3 690:671 17
5. BC Prievidza
10 6 4 697:736 16
6. Victoria Žilina
10 5 5 690:730 15
7. Jednota Košice
8 4 4 515:647 12
8. BK 04 Spišská N. Ves 10 2 8 561:817 12

9. SPU Nitra
8
10. BKM Svit
10
11. Juniorbasket Košice 8
12. Iskra Partizánske 8

3
1
1
0

5 579:567 11
9 498:726 10
7 437:582 9
8 317:881 8

STARŠÍ MINIBASKETBALISTI
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI – O 7.-9. MIESTO
 1. TURNAJ: Klokani Ivanka pri Dunaji – BBK
Bánovce nad Bebravou 29:73 (10:41), BBK: S.
Urban 33, A. Lagin 8, M. Lagin 6, M. Bôrik 6, P.
Gajdoš 4, T. Belák 4, D. Miklo 4, M. Špánik 4, M.
Miklo 2, R. Jancusko 2, J. Crha, trénerka: N. Miklová. Štvrtiny: 8:31, 2:10, 9:24, 10:8. TH BBK: 11/3.
Strojár Malacky – BBK Bánovce nad Bebravou 22:62 (12:29), BBK: S. Urban 21, M. Bôrik
15, P. Gajdoš 6, D. Miklo 5, M. Špánik 4, M. Miklo
4, A. Lagin 4, T. Belák 2, R. Jancusko 1, M. Lagin,
J. Crha, trénerka: N. Miklová. Štvrtiny: 7:15, 5:14,
4:18, 6:15. Strojár Malacky – Klokani Ivanka
pri Dunaji 29:44.
TABUĽKA
1. BBK Bánovce n/B. 2 2 0 135:51 4
2. Ivanka p/D.
2 1 1 73:102 3
3. Malacky
2 2 0 51:106 2
(mp, tp)

