Dnes v TEMPE
n FAŠIANGY vyvrcholili sprievodmi
a pochovávaním basy
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Partizánčanov stráži aj Ugo
Bezpečnosť občanov Partizánskeho má od novembra minulého roku nový rozmer. Prijatie niekoľkých
opatrení boli prirodzenou reakciou na nelichotivú situáciu, v ktorej sa mesto ocitlo v roku 2012.
Radnica sa preto rozhodla konať. Z jej podnetu sa rady
mestskej polície rozrástli o štyroch nových členov, ktorí sa
zúčastnili kurzu odbornej spôsobilosti a v súčasnosti patria
medzi platných členov MsP. Ďalším krokom, ktorý minulý
rok iniciovalo vedenie mesta, je aj zriadenie funkcie psovoda a zakúpenie služobného psa. Ide o nemeckého ovčiaka
Uga z Vrchhôr, ktorého vedie člen MsP Juraj Polák (na foto
s Ugom): „Pracujeme na výcviku v rámci policajnej kynológie. Predtým cvičenie prebiehalo na úrovni športovej kynológie.“ Istý rozdiel medzi týmito oblasťami predsa len je, podľa
psovoda sa športový výcvik zameriava na cvičiská, kým policajná kynológia sa orientuje skôr na reálne situácie a prebieha v budovách či dopravných prostriedkoch. Dôležité je
aj to, aby si pes zvykol na psovoda a vzájomne si časom vybudovali medzi sebou istú dôveru. Podľa Juraja Poláka sa
táto doba odhaduje približne na mesiac.
Služobný pes má v policajnom zbore svoje opodstatnenie, aj bez agresívneho správania sa si u potenciálnych páchateľov vynucuje prirodzený rešpekt. Okrem toho je nielen dôležitým pomocníkom pri ochrane života a majetku
občanov, ale pôsobí aj ako efektívny donucovací a preventívny prostriedok. Prijatie oboch opatrení by sa podľa náčelníka MsP Jozefa Piterku malo odzrkadliť predovšetkým na
lepšej bezpečnostnej situácii. Už teraz však mestská polícia
zaznamenáva čiastočné zmeny k lepšiemu asociálne správajúcich sa občanov.
(ma)

Mesto 7. februára 2013 dostalo z ministerstva financií dotáciu v sume 16 536
eur, ktorá má pokryť zvýšené náklady na

mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v prvom štvrťroku tohto roku. Dotýka sa tzv. originálnych kompetencií –
materských škôl, CVČ, školských jedální,
ŠKD a ZUŠ. Základné školy ako prenesené kompetencie sú financované tzv. normatívnym financovaním a zvýšenie platov sa prenieslo do zvýšených platových
taríf platných od 1. januára 2013 a priamo do týchto normatívov. Mesto kon-

n Spojená škola v Partizánskom ponúka
príležitosť talentovaným deťom

(str. 7)

p Výstava En duono – Najvyššie európske vrchy

(str. 9)

ČO NA TO POSLANCI?
Regulované parkovanie?
Poriadok a systém
poslanci Mária Jančová a Juraj
Krasula, o ďalšie názory do širšej občianskej diskusie na danú
tému požiadala redakcia opäť
dvojicu poslancov s otázkou Ako by sa podľa vás mala regulovať doprava v centre mesta a
spoplatňovať parkovanie? Aké
plusy a mínusy vidíte v pripravovanom projekte?
(Pokračovanie na 2. strane)

Stanislav Štepka
„Vždy som chcel robiť také divadlo,
do ktorého by som rád chodil!“

Foto: Michal Marcinko

VIAC PEŇAZÍ PRE UČITEĽOV
Ministerstvo školstva schválilo
zvýšenie platov učiteľom o 5
percent, ktoré si učitelia „vyštrajkovali“
koncom minulého roka. O aký balík peňazí pôjde pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto
Partizánske?

(str. 7)

„Vyčkajme, zvážme, rozprúďme verejnú diskusiu...,“ takto
sme odcitovali slová primátora Jozefa Božika z decembrovej schôdze Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v roku
2012, keď sa poslanci zaujímali o realizáciu projektu regulovaného parkovania v meste.
Svoje názory na túto tému na
stránkach Tempa prezentovali

Tri otázky pre Pavla Horňana, vedúceho oddelenia školstva MsÚ Partizánske
?

p O kuchárske remeslo je záujem stále

krétnu sumu tohto navýšenia nemá k dispozícii vzhľadom k právnej subjektivite
škôl. Navýšenie platov o 5 % sa premietlo do januárových výplat zamestnancov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske pracuje 228 pedagogických zamestnancov a 109 nepedagogických zamestnancov. Časť z nich sú priamo zamestnanci mesta a časť sú zamestnanci
jednotlivých škôl.
(Pokračovanie na str. 3)

Kruh sa uzatvára
Budú z bývalej materskej školy v Šimonovanoch byty?
Osem rokov Šimonovacom z mestskej časti Partizánskeho chátra pred očami nevyužívaná bývalá materská škola na
Bezručovej ulici. Všetky doterajšie plány a návrhy stroskotávali jednak na finančných možnostiach potenciálnych investorov a svoj podiel na odďaľovaní sfunkčnenia objektov a areálu majú aj samotní občania. Predovšetkým bezprostrední susedia tejto nehnuteľnosti sa pri predkladaní zámerov obávajú nadstavby presahujúcej súčasný výškopis, stavebného ruchu, nedostatočnej pripravenosti miestnej infraštruktúry na prijatie nových obyvateľov do tejto lokality.

Kedy sa vráti život do areálu bývalej škôlky? Potenciálny investor by mohol kľúče od
nových bytov odovzdať už o dva roky

Prvý projekt prestavby na byty
jednoznačne zamietli a v novom volebnom období žiadali, aby bol areál využitý na sociálne služby. Mesto
sa v niekoľkých obchodných verejných súťažiach pokúšalo ponúkať
tento objekt na stanovený účel, bohužiaľ, sa neprihlásil ani jeden záujemca. Preto bola koncom minulého roku otvorená diskusia, na aký
iný účel a za akých podmienok by sa
mohol areál znovu ponúknuť do súťaže. Hľadanie odpovedí a spoločného konsenzu na túto tému bolo
predmetom miestami veľmi emotívnej diskusie v stredu 13. februára 2013 v zaplnenej spoločenskej
miestnosti nad poštou.
(Pokračovanie na str. 3)

Slovenského herca, režiséra a autora viacerých úspešných inscenácií Stanislava Štepku netreba bližšie predstavovať. Človek, ktorý pred polstoročím vdýchol život
Radošinskému naivnému divadlu, rád cestuje po Slovensku a pravidelne sa so svojím divadlom vracia aj do Partizánskeho. Už v marci sa predstaví s fenomenálnou hrou
Jááánošííík po 300 rokoch. Ide už o druhú inscenáciu,
ktorú tento rok odohrá na doskách javiska Domu Kultúry Prvýkrát si ho diváci užili v hre Polooblačno a pri tejto príležitosti sme herca oslovili a položili mu zopár otázok.
Do Partizánskeho sa vraciate viackrát za rok, čo vás láka prísť
sem zas a znova?
Keď počujem slovo Partizánske, počujem aj začiatky Radošinského naivného divadla. My sme tu kedysi hrali jedno z prvých predstavení v roku 1968 a dodnes si pamätám, aká výborná atmosféra bola
v tomto dome kultúry. V Úderníku, ktorý vtedy vychádzal v Partizánskom, bola pochvalná poznámka na okraj nášho vystúpenia od pani
Mistríkovej a to nás ohromne potešilo. Takže my tu máme dlhočiznú päťdesiatročnú históriu hrávania, máme tu našich divákov, ktorí
s nami nielen starli, ale, hádam, chvíľami pri niektorých tituloch aj
mladli.
(Pokračovanie na 5. strane)
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ČO NA TO POSLANCI?

Z listov našich čitateľov

Regulované parkovanie? Poriadok a systém
(Dokončenie zo str. 1)
Ľudovít KAMIEN
V našom meste je
problémom zaparkovať v jeho centre a
blízkom okolí. Otázka parkovania a jeho
nie veľmi dobrá situácia ma zaujímala aj v
čase minulom, teda,
keď som ešte nesedel v poslaneckej lavici.
Nebolo mi jasné, prečo naše mesto nemá
platené parkoviská, tak ako je to napríklad
už v susednej Prievidzi, či Topoľčanoch, kde
sa vyberá už takmer pri vstupe do mesta.
Vôbec nemám záujem o to, aby sa za každú cenu za parkovanie vyberalo. Hlavný cieľ
regulovaného parkovania vidím v nastolení
poriadku a zavedení systému parkovania v
centre mesta a jeho blízkom okolí.
Na druhej strane je to určite aj otázka
ekonomická, ktorá si žiada hlbšiu analýzu
nákladov na zavedenie regulovaného parkovania, ako aj predpokladané príjmy po
jeho zavedení a využitie získaných finančných prostriedkov. Z môjho pohľadu – jednoznačne do opravy ciest a chodníkov v
meste.
Projekt regulovaného parkovania v centre mesta, ktoré vedenie mesta pripravilo v
spolupráci s renomovanou firmou, zaoberajúcou sa touto problematikou s celosloven-

skou pôsobnosťou, sa mi javí po jeho predstavení ako dobrý, pre naše mesto potrebný. Samozrejme, je nutné ho predstaviť širšej verejnosti na vyjadrenie, aby sme mohli
prijať závery, s ktorými sa stotožní aj občan
nášho mesta. Celý projekt je potrebné prekonzultovať s úradmi a inštitúciami sídliacimi v centre mesta s vytvorením priaznivých
podmienok pre celodenné parkovanie ich
zamestnancov, ako aj parkovanie pre ich klientov, zákazníkov formou celoročného prenájmu parkovacích miest.
Treba však otvorene povedať, že naše
mesto nemá priestor a finančné prostriedky na možnosť vybudovania nových parkovacích miest v centre a jeho okolí. Dobudovaním centrálnej mestskej zóny nie je možné ekonomicky využiť jej priestory financované z prostriedkov EÚ na komerčné účely.
Preto vidím možnosti a potrebu väčšieho
využitia záchytného parkoviska pri bývalých ZDA, vedľa administratívnej budovy.
Každý, kto si ide vybaviť pracovné ale aj
súkromné záležitosti na úrad, inštitúciu,
mal by mať možnosť parkovať v centre a
blízkom okolí zdarma jednu hodinu, ostatný čas odporúčam spoplatniť, vo všetkých
častiach centra, tak, ako je to navrhované
pripravovaným projektom. Symbolickým,
ročným spoplatnením rezidentských miest
pre občanov bývajúcich v centre im vytvoriť bezproblémové parkovanie pri ich obyt-

ných blokoch. Rezidentské miesta postupne
vytvárať aj v ostatných častiach mesta, najmä na Luhoch 2 a Luhoch 1, kde je situácia
s parkovaním žalostná. Vytvoriť parkovacie
miesta pre obyvateľov sídliska, postupne
zamedziť parkovanie firemným osobným a
úžitkovým vozidlám, resp. ich vysoko spoplatniť.
Projekt regulácie statickej dopravy v meste je potrebný, vôbec ho nechápem ako nepopulárne opatrenie ovplyvňujúce občanov – voličov, preto si rád pozorne vypočujem ich názory a myšlienky k tejto téme.
Jozef VÁCLAV
Domnievam sa, že
nie je vhodný čas na
takýto úkon v situácii, kedy klesá zamestnanosť a každý oveľa citlivejšie narába
so svojím zárobkom,
aby platil za niečo, za
čo nedostane naprosto žiadnu protihodnotu. Manažment mesta je dostatočne skúsený
a odborne i spoločensky zdatný, aby dokázal
zaobstarať finančné zdroje iným, menej nepopulárnym spôsobom, napríklad z fondov Európskej únie a podobne. K tejto téme by sme
sa mohli prepracovať neskôr, keď bude občan
menej zaťažený nie najlepšou ekonomickou
situáciou.

Názor občana: Spoplatnené parkovanie
V poslednom čase sa v Partizánskom hovorí o spoplatnení parkovania. Samozrejme, že žiaden občan
– či už Partizánčan alebo návštevník
- nebude týmto krokom nadšený,
veď to v tejto neľahkej dobe znamená ďalší zásah do rodinného rozpočtu. Pamätám si, že ešte v roku 2000
Ústavný súd SR na základe podania
jedného Trnavčana vyhlásil, že vyberanie poplatku za parkovanie ako za
službu bez poskytnutia protihodnoty je protiústavné. Protihodnotou sa
myslí hlavne úprava parkovacej plo-

chy a jej stráženie, nie iba vrazenie
značky do zeme s nápisom „Platená
parkovacia zóna“. Podľa súdu teda
mestá nesmú za zastavenie a státie
na miestnych komunikáciách vyberať žiadne poplatky bez poskytnutia protihodnoty vodičovi. Napriek
tomu sa vo väčšine miest za parkovanie v centre platilo a platí naďalej.
Niektoré mestá snažiac sa obísť nález ÚS vyberajú tzv. nájomné za parkovacie miesto. Ani na to však nemajú právo. Parkovné nie je možné vyberať ani ako poplatok za záber ve-

rejného priestranstva, keďže podľa
nálezu Ústavného súdu: „Bežné zastavenie a státie motorových vozidiel
po dobu kratšiu ako jeden deň nespĺňa predpoklady obsiahnuté v zákonnej definícii záberu verejného priestranstva.” Ak teda spoplatniť parkovanie v našom meste, príslušné VZN
by malo byť navrhnuté tak, aby sme
sa čoskoro nedočkali protestu prokurátora (čo sa v našich končinách
už niekoľkokrát stalo) alebo aby sme
sa nedočkali podania na Ústavný
súd. Výška parkovného by mala zo-

hľadňovať finančné možnosti obyvateľov mesta s prihliadnutím na vysokú nezamestnanosť v našom okrese. Ale možno bude mať táto zmena aj určité pozitívne dôsledky: čoraz pohodlnejší a lenivší ľudia, ktorí
i kvôli pol kilometrovej vzdialenosti
neváhajú vliezť do auta, sa možno
viac rozhýbu a statická doprava v
centre mesta sa trochu odľahčí. A vo
väčšej miere sa bude využívať mestská hromadná doprava. Nech si ten
prívlastok hromadná nejako zaslúži.
M. Agliová

Pracovné raňajky so zamestnávateľmi
V rámci plánu aktivít siete Európskych
služieb zamestnanosti (ďalej EURES) v rokoch 2012/2013 zorganizoval Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Partizánske, odbor služieb zamestnanosti, 8. februára v
priestoroch úradu pracovné stretnutie Raňajky so zamestnávateľmi. Stretnutie otvorila riaditeľka úradu Viera Kellnerová.
V prvej časti boli EURES asistentom odprezentované služby siete EURES, poskytované pre zamestnávateľov v oblasti poradenstva a asistencie pri získavaní pracovníkov z členských krajín EÚ/EHP, prípadne
pracovníkov z tretích krajín. Zamestnávateľom boli poskytnuté informácie o spôsobe zverejňovania pracovných
ponúk v rámci siete EURES, ponúknutá asistencia pri registrácii voľných pracovných miest na
portáloch www.eures.sk a www.
eures.europa.eu. Taktiež bol
predstavený systém párovania
voľných pracovných miest s ponukou pracovnej sily prostredníctvom SMS notifikácie, práva
a povinnosti zamestnávateľov
pri zamestnávaní cudzincov na
základe zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Zamestná-

vatelia boli oboznámení o pripravovanom
veľtrhu práce Job Expo spojený s XV. Medzinárodnou burzou práce, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre s možnosťou prezentovania svojej spoločnosti.
V ďalšej časti stretnutia sa prítomní oboznámili s Národným projektom č.XXI – Podpora vyvárania pracovných miest (ďalej NP
XXI). Zamestnávateľom boli poskytnuté informácie o podmienkach získania finančného príspevku určeného na podporu vytvárania nových pracovných miest pre cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii najmenej tri mesiace vo
veku do 29 rokov. Zamestnávatelia zároveň

dostali propagačné materiály týkajúce sa
služieb EURES-u a informačné materiály o
NP č. XXI.
V závere boli zúčastneným v rámci diskusie odprezentované informácie o súčasných
a pripravovaných nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ktoré by im pomohli udržať
pracovné miesta.
Ďalšie pracovné stretnutie Raňajky so zamestnávateľmi pripravuje ÚPSVaR Partizánske na pôde svojho detašovaného pracoviska Bánovce nad Bebravou 21. februára o
9. hodine v miestnosti č. 44. Záujemcovia o
účasť na stretnutí z radov zamestnávateľov
okresu Bánovce nad Bebravou sú srdečne
vítaní.
ÚPSVaR Partizánske

Katastrofálny stav našich ciest
Už mi to nedalo, musel som vám napísať o katastrofálnom stave našich ciest, pretože mám každodenné zážitky cestou do práce. A tento stav už predsa nemôžeme nechať bez pranierovania.
Ide hlavne o cestu I. triedy I/64 od Nadlíc po Malé Bielice a cestu
I/50 v úseku Hradište – Bánovce nad Bebravou, ktorá je dokonca
súčasťou medzinárodnej trasy E572. Stav ciest je žalostný. Hlavne
úsek od ČS Žabokreky nad Nitrou po Malé Bielice je priam v katastrofálnom stave. Výtlky sú tam vodiči nútení obchádzať v protismere, alebo slalomovať medzi jamami, aby si nepoškodili podvozky vozidiel, čo nie je dvakrát bezpečné. Žabokrečania si navyše
„užijú“ aj sprievodný rachot a vibrácie pri prejazde nákladných áut
po výtlkoch. Pritom cesta od Topoľčian po Nadlice je v poriadku.
Je tam nový koberec, hoci táto cesta ani zďaleka nebola v takom
zlom stave, ako kritizované úseky v našom regióne. Aj cesty II. a
III. triedy sú v oveľa lepšom technickom stave. Preto si myslím, že
chyba nebude v peniazoch, ale v riadení zodpovedných správcov
ciest... O tom, ako sa starajú cestári o tieto komunikácie, svedčí aj
napríklad nekosený porast vedľa ciest, neudržiavané skorodované zábradlia mostov, stav vodorovného značenia bez označenia
okrajov a pod. O ich starostlivosti svedčí aj vyše pol roka otočená
dôležitá značka C6b „Prikázaný smer“ na ostrovčeku križovatky k
Veluxu v Malých Bieliciach, ktorý sa za tohto stavu hlavne pri hmle
a v noci stáva veľmi nebezpečnou prekážkou. Veď už si tu najmenej jeden vodič zničil vozidlo, o čom svedčí olejová stopa od ostročeka... (krátené)
P.J.

Mestská polícia
v Partizánskom od 6. do 12. januára
l Bezdomovec so zanedbanou telesnou hygienou vykázaný z priestorov budovy na
Ulici R. Jašíka si našiel nový
domov v čakárni ambulancie,
odkiaľ ho hliadky mestskej
polície vykázali dvakrát. Iný
bezdomovec sa „presťahoval“ z nádoby na separovaný
odpad na Šípku do kontajnera na Októbrovej ulici. Ležiaci
muži pod vplyvom alkoholu
boli vykázaní aj spred ďalších
dvoch prevádzok.
l Na základe žiadosti Obvodného oddelenia PZ Partizánske spolupracovala hliadka
mestskej polície v nočných hodinách pri zabezpečení miesta
so zranenou srnou pri vodnej
nádrži Bager.
l Občan upozornil na líšku pohybujúcu sa v blízkosti vodnej nádrže Bager s podozrením, že je besná. MsP
okamžite vyrozumela poľovníkov v príslušnom revíri.
l Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nakoniec
podarilo hliadke mestskej polície odchytiť na sídlisku Šípok
túlajúcu sa sučku dobermana.
K úspešnému odchytu pomohol služobný pes Ugo. Do útulku previezla okrem dobermana
aj dvoch psov, ktorých mestskej
polícii priniesla neznáma pani.
l Jeden z nájomníkov
domu č. 208 na Nábrežnej
ulici priväzoval svojho psa
na chodbe, čo sa nepáčilo os-

tatným nájomníkom. Pri preverovaní oznámenia hliadka zistila, že majiteľ si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo
VZN a psa neprihlásil.
l Na vyhradené parkovisko pre zákazníkov pred prevádzkou na Ulici R. Jašíka dlhodobo zaparkoval vodič Fiat
Punto. Lustráciou MsP zistila
meno vodiča, ktorý nebol zákazníkom, a vozidlo po výzve
preparkoval.
l Väčšie problémy spôsobil vodič zaparkovaním auta
na Horskej ulici tak, že tvorilo
prekážku pri výjazde iným vodičom. Majiteľ vozidla bol aj v
tomto prípade zistený lustráciou v súčinnosti so štátnou políciou.
l MsP pátrala po odcudzenom motorovom vozidle Peugeot.
l Personál chirurgického oddelenia nemocnice žiadal MsP
o pomoc pri zvládnutí opitého agresívneho pacienta. Keďže pacient odmietal preukázať
svoju totožnosť, bol predvedený na Obvodné oddelenie PZ,
kde sa musel podrobiť aj dychovej skúške.
l Mestským policajtom
sa podarilo upokojiť agresívneho muža. O pomoc pri
riešení situácie žiadala matka. Stav jej syna sa údajne
zhoršil po neužití lieku.
Spracovala: M. Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
KRÁDEŽ ELEKTRINY
Od mája do novembra minulého roku odoberal 18-ročný Bánovčan, bývajúci na Ulici k nemocnici, neoprávnene elektrickú
energiu, čím elektrickej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 678
eur. Za prečin krádeže, z ktorého je od 11. februára obvinený bánovskými policajtmi, môže stráviť vo väzení až dva roky.
KR PZ v Trenčíne
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Kruh sa uzatvára

STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI!
Hoci je len začiatok roka, redakcia Vydavateľstva Tempo, ktorá pripravuje pre región stredné Ponitrie stolový kalendár, má už
pre rok 2014 nový námet – Štyri ročné obdobia. Ak chcete pri tvorbe kalendára s nami spolupracovať, zamierte svoj fotoobjektív na
pozoruhodné zátišia obcí a ich chotárov už teraz, v zimnom období. Možno to bude práve fotografia od vás, ktorá sa vďaka svojej originalite objaví v kalendári!

Budú z bývalej materskej školy v Šimonovanoch byty?

Prvý deň mestskej časti – LUHY I.
Osvedčená forma výjazdových dní predstaviteľov samosprávy
na čele s primátorom Jozefom Božikom do jednotlivých mestských
častí bude pokračovať aj v tomto roku. Prvý deň mestskej časti v
roku 2013 sa uskutoční vo štvrtok 21. februára na sídlisku Luhy I.
Účastníci sa zídu o 10. hodine pri bytovom dome 765 na Ulici gen.
Svobodu. Ich ďalšie kroky povedú touto ulicou k centru voľného
času, ďalej k MŠ na Malej okružnej a okolo poludnia do ZŠ na Nádražnej ulici. Počas pochôdzky po sídlisku môžete svojich volených
zástupcov osloviť s konkrétnymi pripomienkami a požiadavkami.

Sympatickým znakom stretnutia bolo početné zastúpenie mladých Šimonovancov a ich konštruktívne príspevky do diskusie
(Dokončenie zo str. 1)

Stretnutie s rodičmi deviatakov a ôsmakov

AKO SI VYBRAŤ STREDNÚ ŠKOLU
Vedenie mesta Partizánske pozýva na štvrtok 21. februára od
16. hodiny na spoločné stretnutie rodičov deviatakov a ôsmakov budúcich prvákov stredných škôl s primátorom Jozefom Božikom a
so zamestnancami oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ. Stretnutia na tému Ako si vybrať strednú školu - vo veľkej zasadačke
MsÚ sa zúčastnia aj riaditelia stredných a základných škôl v meste
Partizánske a riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rodičom bude poskytnutá odborná pomoc
a priestor na otázky ohľadom prijímacieho konania do 1. ročníka
stredných škôl.

Zápis detí do materských škôl
Zápis detí do materských škôl na území mesta Partizánske na
školský rok 2013/2014 bude prebiehať v termíne od 18. februára
do 15. marca 2013. Deti môžete zapísať do MŠ na Malinovského
ulici, MŠ na Obuvníckej ulici, MŠ na Makarenkovej ulici, MŠ na Malej
okružnej, MŠ na Veľkej okružnej a MŠ na Topoľovej ulici vo Veľkých
Bieliciach.
Podmienky prijímania zverejní riaditeľka príslušnej MŠ.
Prednostne budú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky a s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.

V úvode predsedníčka VMČ Mária Znášiková predniesla tri možné alternatívy budúcnosti objektu – verejno-prospešné využitie na
škôlku, školu či centrum voľného času, ďalšou je zdemolovať a
predať ho ako stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov
a treťou alternatívou - prestavať pavilóny na bytové domy. Z podmienok, ktoré si výbor na základe požiadaviek občanov kladie, je prvou zachovanie súčasnej výšky pavilónov, taktiež ihrísk a verejnej zelene. Samozrejme s vedomím, že treba hľadať kompromis, spoločné
väčšinové stanovisko, ktoré deklaroval na stretnutí aj primátor mesta
Jozef Božik. Len pre zaujímavosť, kalkulácia na odstránenie nadzemnej časti stavieb predstavuje 189 tisíc eur. Ako uviedla prednostka
MsÚ Dáša Jakubíková, pri štandardnom postupne predaja areálu na
4 či 7 stavebných pozemkov, by bolo mesto v tomto prípade stratové.
Prestavbu na byty predloženú potenciálnym investorom prezentovala dispozičnou štúdiou. Vychádza zo súčasného stavu s dobudovaním
infraštruktúry, hlavne parkovacích miest. Keďže odpredaj je možný
len verejnou súťažou, je potrebné definovať všeobecné podmienky,
ktoré musí každý potenciálny záujemca dodržať. Medzi základné
patrí napr. zachovanie zastavanosti, počet 15 – 17 bytov, zachovanie podlažnosti, voľne prístupného parku, dokončenie stavby
do 18 mesiacov od vydania stavebného povolenia, preukázanie
bonity stavebníka a prechod vlastníckeho práva na pozemky až
po kolaudácii stavby.
Sympatickým pokusom o využitie objektu bola prezentácia myšlienky zriadiť v objekte alternatívne vzdelávanie v súkromnej základ-

nej škole, ktoré na stretnutí predložila za novovznikajúce občianske
združenie Jana Karlíková, avšak aj s dodatkom, že v súčasnom stave
rozpracovaného projektu im istá časť investorov chýba. Nielen tento
fakt, ale aj vyjadrenie primátora, že pre mesto by súkromná škola znamenala ďalšie výdavky z napätého rozpočtu, rozhodol, že sa o tejto
alternatíve dlho nediskutovalo a na miske váh prevážil prezentovaný
návrh o prestavbe na byty.
Vyhliadku, že by mohol existovať investor, schladila spŕška naliehavo kladených podmienok zo strany hlavne priamych susedov nehnuteľnosti. Ďalší sa prihovárali za predložený návrh, aby mestská časť nestratila ďalších päť rokov a zo škôlky sa nestala nepredajná ruina, a
výnos z predaja mohli využiť na rozvoj mestskej časti, o čom Šimonovancov ubezpečil aj primátor. V zostrujúcej sa diskusii sa prítomní
občania napokon dohodli na konštruktívnom spoločnom stanovisku.
Prejavili ho vo väčšinovom hlasovaní, aby mesto formou verejnej súťaže ponúklo objekt na predaj a investor ho prestaval na byty. Avšak s
podmienkou zachovania súčasnej výšky pavilónov a rovnako tak verejne prístupnej prednej časti parku.
Nakoľko aj v tomto prípade čas sú peniaze, radnica už na februárovej schôdzi mestského zastupiteľstva chce predložiť návrh na
vyhlásenie verejnej súťaže. Kruh sa teda uzatvára a Šimonovanci po
prejdení celého oblúku sa za osem rokov dostali na jeho začiatok,
bohatší o nové skúsenosti a s doplnením podmienok pre investora
súhlasia s prestavbou bývalej škôlky na bytovky.
M. Babčanová

Jedna z alternatív, prezentovaných na stretnutí – po demolácii
budov rozdelenie areálu materskej školy na parcely pre výstavbu
rodinných domov, na štyri alebo sedem stavebných pozemkov

V Partizánskom je 204 zapísaných prvákov

Tri otázky pre Pavla Horňana, vedúceho oddelenia školstva MsÚ Partizánske

V dňoch 4. a 5. februára 2013 prebiehal v základných školách
na území mesta Partizánske zápis žiakov do 1. ročníka na
školský rok 2013/2014. Do piatich základných škôl sa zapísalo
celkom 240 detí, z nich 36 detí bude mať odloženú školskú
dochádzku. Na porovnanie – v predchádzajúcom roku bolo
zapísaných 239 detí a z nich malo odklad 39 detí.
(šú)

VIAC PEŇAZÍ PRE UČITEĽOV

Verejná diskusia
s lídrami SDKÚ-DS
na tému:
Pravé riešenia
pre ¾udí
Preèo poèas
vlády istôt
neamestnanos
stále stúpa?
Príte sa porozpráva s predsedom SDKÚ-DS Pavlom Frešom
a poslancami NR SR o Riešeniach pravice:

19. 2. 2013 od 16:00
Šport Centrum DUKAS - BOWLING
Škultétyho 1078
(174)

(Dokončenie z 1. str.)

Na školskej konferencii v Partizánskom na jeseň minulého roka
bola avizovaná novela zákona, z ktorej
vyplynul menší balík peňazí pre školstvo,
najviac pre centrá voľného času...

?

Je pravda, že na októbrovej konferencii
Ing. Petrúšková z Trenčína avizovala prognózu menšieho balíka peňazí pre školstvo,
ale globálne, teda započítajúc všetky položky financovania školstva. Mzdy sú len jedna časť a to, že prišlo k navýšeniu miezd,
je zásluha decembrového štrajku. Nedá sa
preto vysloviť, že sa avizovalo zníženie balíka peňazí do školstva a navýšením platov
o 5 % sa potvrdzuje opak, že sa do školstva
pridalo. Taktiež sa nedá povedať, že sa najviac ubralo CVČ, došlo len ku zmene spôsobu financovania CVČ. Nevychádza sa
z počtu detí navštevujúcich centrá, ale z
počtu všetkých detí trvale bývajúcich v danom meste alebo obci vo veku od 5 do 15
rokov, pričom vek sa stanovuje k 1. januáru kalendárneho roku, v ktorom sa zisťujú údaje. A zmenil sa aj koeficient výpočtu.
Okrem toho na činnosť centier môžu prispievať aj iné obce, z ktorých deti chodia do
CVČ. Mesto Partizánske dlhodobo doplácalo na činnosť CVČ, príspevok z podielových
daní nepokrýval na 100 % činnosť. Paradoxne, podľa nových pravidiel, bude mesto dostávať na činnosť centra v podielových daniach väčšiu sumu ako doteraz.
Samostatnou kapitolou sú aj základné umelecké školy. Novelizácia zákona vraj prikazuje rodičom do júna

?

sa rozhodnúť, do akej ZUŠ svoje dieťa prihlásia – do mestskej, cirkevnej alebo súkromnej, a svoje rozhodnutie doložiť písomným čestným vyhlásením. Môžete
nám to bližšie vysvetliť?
Novela zákona č.325/2012, ktorou sa
mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z.z. platí od
1. januára 2013. „Čestné vyhlásenie pre zber
údajov“ poskytuje zákonný zástupca žiaka
ZUŠ, ale aj iných škôl a školských zariadení,
len v prípade, ak takýto žiak navštevuje viac
škôl alebo školských zariadení rovnakého
druhu. Čestné prehlásenie slúži na započítanie dieťaťa alebo žiaka do zberu údajov,
aby nedochádzalo k duplicitnému vyplácaniu finančných prostriedkov. Zákon presne

stanovuje identifikačné údaje, ktoré musia
byť v čestnom prehlásení. Napríklad, ak žiak
navštevuje ZUŠ v Partizánskom, niektorý z
hudobných odborov, nedáva žiadne čestné
prehlásenie. Ak však žiak navštevuje ZUŠ v
Partizánskom, niektorý z hudobných odborov, ale súčasne aj súkromnú ZUŠ, výtvarný
odbor, zákonný zástupca poskytne písomné čestné prehlásenie jednej príslušnej škole a na tej bude započítaný do zberu údajov. Druhú školu bude zákonný zástupca
financovať z iných, napríklad z vlastných
zdrojov. Prakticky to teda znamená, že štát
bude poskytovať dotáciu obci alebo mestu
na jedného žiaka iba jedenkrát na jednu
základnú umeleckú školu.
(ab)

Prváci zo ZŠ na Nádražnej ulici v Partizánskom, ktorá by mala od nového školského
roka niesť názov ZŠ Radovana Kaufmana
Foto: M. Vavrová
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Fašiangy vyvrcholili sprievodmi a pochovávaním basy
Vo Veľkých Bieliciach najprv hody, potom plač

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa napasiem.
A tam hore na komíne sedí kocúr na slanine.
Choďte si ho odohnať a mne kúsok odrezať...

V Šimonovanoch aj s komínom na káre
Veselé pesničky a štedré vinše sa v poslednú fašiangovú sobotu 9. februára
niesli aj ulicami Šimonovian,
o čo sa postrali členovia výboru tejto mestskej časti. Fašiangový sprievod malých
vinšovníkov viedol gazda na
koni, ktorý ťahal káru s komínom a maškrtným kocúrom.

Sprievod masiek a Hučavanky prešiel od fary až po dom
uja Halušku. A Šimonovanci
boli veru štedrí – na komíne
postupne pribúdala aj slanina, aj klobásky, ba domáci
naliali aj kalíštek pálenky. Na
diskotéke v hradnom „pekle“
so Skalkáčmi si masky pochutnali na šiškách a iných

dobrotách. Tradičné zvyky
pokračovali večer vo Vodnom hrade pochovávaním
basy. Preplnená sála s nadšením privítala smútočný
sprievod. Každoročne najväčší ohlas vyvolávajú Aktuality – glosovanie o celoročnom dianí v dedine...
(MZ) Foto: J. Kováč

Šišky na celú dlaň
Keď ich nohy lepšie poslúchali, aj oni si na fašiangy radi zaspievali a zatancovali. Dnes si o to
viac cenia každú radosť a veselosť, ktorá k nim
zavíta. Pred Popolcovou stredou s týmto darom
prišla do priestorov nemocnice medzi seniorov
mestského sociálneho zariadenia Domov skupinka detí zo Šimonovian. Za fašiangové vinše a
pesničky si vyslúžila od svojich hostiteľov šišky na

Basu oplakali
aj Malouherčanky
Iniciátormi tradičného pochovávania basy spojeného s
karom, na ktorom Malouherčania zotrvali 9. februára pri
dobrej zábave a bohatom občerstvení hlboko do noci, boli
miestne organizácie SČK a Jednoty dôchodcov Slovenska.(šč)

Do Hradišťa prišiel za Rózou aj Jánošík

celú dlaň. A hoci v priestoroch nemocnice má aj ticho liečiť, v tento deň v jej
chodbách padla rezká pesnička ako
dobrá medecína aj ostatným poslucháčom.
(bab)

Aj v Krásne rozdávali radosť a vinše
Sprievod v Krásne tvorili rôzne veselé masky a hlavne dobre naladení ľudia, ktorí aj v takejto zime fašiangovali od domu k domu a roznášali radosť a hlavne
dobrú náladu ostatným spoluobčanom. Za veselé

Najprv hody, potom plač. S týmto mottom sa iniciatívni obyvatelia Veľkých Bielic vybrali do ulíc, aby sa
v duchu tradícií rozlúčili s fašiangovým obdobím. A tak ako sa na poriadne oslavy patrí, do veselého sprievodu prispel každý svojou dobrou náladou. Zapojili sa hasiči, aj speváčky zo súboru Nádej, členovia výboru mestskej časti, hudobníci z Bieličanky, ale aj miestni záhradkári. Posledný deň pred Popolcovou stredou
opäť oprášili staré dobré zvyky a na záver dňa symbolicky – s plačom pochovali basu...
Foto: MTP

pesničky a vinšovačky si vyslúžili rôzne dobroty všetkých druhov. Fašiangy pokračovali večernou zábavou
v kultúrnom dome a pochovaním basy. Skvelá nálada
trvala do skorých ranných hodín...
(az)

Partia
nezákonne
zostarnutej
mládeže
BUSCH v Hradišti ukončila fašiangovú sezónu
pochovaním basy Rózy.
Podujatie otvorila tanečná skupina Rozalinda so
speváčkou Helenkou a
motýľom Robertkom a
v nočných hodinách sa
buschovci po smútočných obradoch s basou
Rózou patrične rozlúčili.
Prišiel aj Jánošík, no pri
zbíjaní smútočných hostí ho prichytil pandúr
Liko, lebo starena Alena mu podsypala pod
nohy arašidové oriešky a pre kata Sekeru už
nebol problém Jánošíka
obesiť...
(pk)
Foto: Ľ. Fodora

V Návojovciach zabíjačka rozvoňala kultúrny dom
K fašiangom na dedinách v minulosti neodmysliteľne patrili domáce zabíjačky. A presne o takúto sa
v sobotu 9. februára postarali členovia Výboru mestskej časti Návojovce s majstrom mäsiarom Jozefom
Lukačom (na foto s Milanom Pilátom). Už od skorých ranných hodín mali plné ruky práce. Pravé zabíjačkové špeciality prevoňali nielen
priestory kultúrneho domu, ale
i blízke okolie. Veľká sála bola v
popoludňajších hodinách zaplnená do posledného miesta. K
atmosfére prispeli členovia folklórneho súboru Jánošík - seniori
pod vedením Ladislava Broďániho, ktorí rozospievali, ba dokonca aj roztancovali účastníkov.
Nechýbala ani súťaž v hode šípkami pod názvom Fašiangová
šípka. Športovalo sa aj za pingpongovým stolom...
(im)
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„Vždy som chcel robiť také divadlo,
do ktorého by som rád chodil!“

Myšlienka
na tento týždeň
Snahy sprísniť kritériá kategorizácie vysokých škôl sú určite správne. Otázka je, či ich
kompetentní zvládnu. Pri poslednej komplexnej akreditácii
sa napokon všetky školy ocitli
v kategórii najlepších. Ani nie
z viny Akreditačnej komisie kategorizácia zhrdzavela. Sofistikované lobistické prostredie
si dokáže zrkadlo prispôsobiť.
Som skeptický...
Čo sa stane s „najhoršími“
školami, ak by nespĺňali ani najnižšie kritériá na kvalitu? Dnes
neexistuje žiadny prirodzený
mechanizmus na zánik verejnej
vysokej školy. O zrušení totiž
musí rozhodnúť parlament, čo
sa považuje za politickú samovraždu. Som veľmi zvedavý, ktorý politik naberie odvahu na takýto krok a ešte ho aj zvládne...
ROBERT REDHAMMER
rektor STU Bratislava
(SME11.2.2013)

Blahoželáme
Výbor Klubu ABŠ želá všetko
najlepšie svojim dvom členkám
– Valérii Červeňovej a Ľudmile
Machajovej, ktoré oslávili krásne
životné jubileum – 80 rokov. Prajeme im veľa zdravia, šťastia, lásky a
krásne prežitých chvíľ v rodinnom
kruhu.
V budúcich dňoch oslávia meniny Vlasta, Lívia, Eleonóra, Etela,
Roman, Romana, Matej, Frederik a Frederika.

(Dokončenie zo str. 1)

Stanislav Štepka

Je milým prekvapením, že si
ešte spomínate na Úderník...
Pravdaže! Ja som kedysi robil
v okresných novinách Socialistický dnešok a Úderník bol vtedy časopis, ktorý mal dobrú úroveň a
meno v topoľčianskom okrese.

?

Študovali ste žurnalistiku, ale
nepracujete v tomto odbore.
Keby ste neboli hercom, viete si seba
predstaviť ako zúrivého novinára?
Na herectvo nemám školu, iba
ak školu života a to je dobrá päťdesiatročná škola. Mohol by som
aj učiť (Stanislav Štepka vyštudoval
aj pedagogiku, pozn. red.), aj byť novinárom, na to mám papiere a oba
odbory som si vyskúšal a mal som
ich rád. Novinárstvo robím aj doteraz, pretože vydávam ročenku RND
Revue a v tejto ročenke zaznamenávam udalosti uplynulého roka,
robím bulletiny, takže redaktorská
robota ma neminie. Ale hlavná práca je predsa len tá divadelná.

?

Teraz pri príležitosti vzniku
RND určite rekapitulujete...
Keby ste mali tú možnosť, do ktorého obdobia by ste sa znova vrátili?
Do toho zajtrajšieho! Mal som
rád každé obdobie, či už začiatky
RND, internátne obdobie, ale aj
80-te roky a posledných 24 rokov,
čo sme v Dome odborov (sídlo
RND v Bratislave, pozn. red.). Každé
obdobie malo svoje čaro a o každom by sa dalo písať samostatné
dielo. Ale najviac ma zaujíma, čo
bude zajtra, aké témy prídu a veľmi by som túžil po tom a veľmi by
som chcel, aby to boli témy dobré
a radostné, aby ľudia odchádzali

?

Z hry Polooblačno

z divadla tak, ako bolo kedysi napísané v Semafore nad dverami:
„Buď pochválený každý, kto odtiaľto s dobrým úmyslom odchádzaš“. Tak aj ja chcem, aby z nášho
divadla ľudia odchádzali s dobrým
úmyslom a s dobrou náladou.
Zaznamenali ste za všetky tie
roky hrávania vývin humoru,
ktorý prezentujete?
Každá doba prináša svoj humor. Ako keď dnes na javisku poviete vetu z hry Jánošík, ktorú
som napísal pred 43 rokmi: „Robíme celých 18 hodín, nedalo by
sa aj viac?“ No dnes by ľudia robili aj viacej, keby mali prácu, takže vtedy sa tomu smiali, pretože
ich naháňali do práce a dnes je
človeku ľúto, ako trpko táto veta
vôbec znie, keď ju povie na javisku. Takže prichádzajú iné vety, iná
doba, iné rozmýšľanie, iné starosti, iné témy a to ma ohromne zaujíma a láka.

?

Humor je dôležitou súčasťou
vášho života. Viete sa vôbec
nahnevať?

?

Mal som jedného priateľa, ktorý hovoril, že keď je niekto dvadsaťštyri hodín veselá kopa, hneď by
sa mal dať vyšetriť, lebo asi nie je
normálny a tak je to aj s humorom.
Všetci klauni a komici sú v podstate
smutní ľudia, pretože sa rozdajú na
javisku a niekedy im toho veľa nezostáva pre súkromný život. Moja
žena sa na mňa často díva pri raňajkách a hovorí: „Keby ťa tak diváci videli, ako tu sedíš, ani slovka
nepovieš...“ Ale ona zase vie, prečo
to tak je, že som sa vrátil zo zájazdu, kde sme sa pokúsili rozosmiať
kopu ľudí... Potom sú chvíle, kedy
by aj komik potreboval, aby ho niekto rozosmial. Otvorí si noviny alebo počítač, pozrie si správy, no a už
mu, veru, nie je veľmi do smiechu.
Zhovárala sa Martina Petrášová

Z duba padol, oddýchol si...
Lenka príde!
Prvého marca bude u nás, v
Partizánskom vystupovať Lenka
Filipová. Táto česká fenomenálna
gitaristka, ale aj speváčka, skladateľka i textárka už desaťročia patrí
k stáliciam gitarového neba. Organizátori však zvažovali predstavenie zrušiť... Z jednoduchého dôvodu – od 28. januára sa predal minimálny počet vstupeniek. Verím, že
Lenka príde, nakoľko spolu s ňou
vystúpi aj osemčlenné sláčikové teleso BRNO STRINGS!
(ab)

Spomienky na noviny Úderník, predchodcu
Tempa a redaktorku Boženku Mistríkovú – Siráňovú z úst slávneho Radošinca Stanislava Štepku
pri ostatnom predstavení RND v Partizánskom, určite zalichotili našej nestorke novinárstva. Aj súčasnému redakčnému kolektívu príjemne pohladili dušu. Konkrétnu podobu dostali tieto slová,
keď sme zalistovali v Úderníku z roku 1969 a v čísle z 25. apríla sme si mohli pod titulkom Nezahanbia sa ani pred profesionálmi, prečítať nasledovné riadky:
V jednom z minulých čísiel Úderníka sme uverejnili príspevok o klube mladých v Radošine. O krátky
čas na to sme mali možnosť vidieť v Partizánskom
časť činnosti jeho členov. Predstavili sa pásmom

Z duba padol, oddýchol si. Jeho autorom je Stano
Štepka, ktorý zaujal divákov aj výborným hereckým
výkonom. Ďalej účinkovali: Miro Siget, Oľga Májovská a gitarista Jozef Vičan.
Pásmo znesie veľmi prísne kritériá, najmä po
stránke obsahovej. Vtipne servírované hlboko ľudské myšlienky dávajú plastický obraz o dnešnom
spoločensko-politickom dianí, o dnešnom človeku,
neustále skúšanom najmä psychicky.
Čo dodať k tomu napokon? Vari to, že nie je dedina ako dedina. Že ak sa v nej nájde zopár jednotlivcov, ktorí majú odvahu a talent, dokážu urobiť veľa.
Dokážu byť svetlým príkladom aj mládeži v meste.
Bude ho nasledovať?
Božena Mistríková

Nielen chlebom je človek živý
Takýto zaujímavý názov niesla výstava v MsKS v Bánovciach
nad Bebravou venovaná modernému sakrálnemu umeniu Ľubomíra Ježa. Vďaka novej, vo výtvarnom umení doposiaľ nepoužívanej technike maľby „kameňom na kameň“ si mohli jeho obrazy a ďalšie diela vychutnať aj používatelia Braillovho písma. Témou jeho diel sú hlavne biblické príbehy či už zo Starého alebo
z Nového zákona. Výstavu 11. februára otvoril samotný autor so
svojou manželkou a s dcérou Kristínkou, ktorá preukázala svoj
talent v hre na husliach. Autor postupne predstavil všetky svoje
obrazy či už po technickej alebo tematickej stránke. Záujemcovia o výtvarné umenie si túto výstavu môžu pozrieť počas pracovných dní do 21. februára.
Marek Kasala

Farský ples ľudí dobrej vôle
Jedným z posledných podujatí plesovej sezóny v Bánovciach
nad Bebravou býva pravidelne Farský ples ľudí dobrej vôle,
ktorý organizuje Spoločenstvo
kresťanských rodín. Aj tento rok
účastníkov 18. ročníka privítal
Ladislav Kšiňan a správca farnosti Dominik Gurín. Kým v hornej
sále robila spoločnosť zabávajúcim sa kapela z Martina s názvom Nemôžem povedať, v suteréne hrala typická ľudová hud-

ba. Päťdesiatim cenám od rôznych sponzorov určite konkurovali dve špeciálne, konkrétne
hlavná cena v podobe poukazu
na Farskú púť do Medjugorja pre
dve osoby a poukaz na víkendový pobyt na Donovaloch pre 6
– 10 osôb. Keďže v žrebovacom
osudí bolo okolo 2 500 tombolových lístkov, šťastie sa usmialo len na niektorých. Určite však
nikto nesmútil a všetci sa zabávali až do rána bieleho...
(mk)

Tohtoročná pestrá plesová sezóna skončila, začal sa pôst...

Privítanie chlebom a soľou, ale aj kalíškom dobrej pálenky – to je tradičný zvyk Klubu východniarov Partizánske, ktorý to naplno roztočil poslednú sobotu plesovej sezóny. Východniarsky bál rodákov z východného Slovenska žijúcich v Partizánskom a okolí otváral krojovaný výbor klubu s predsedníčkou Annou Slivkovou. Avšak originál ľudové kroje si priniesli aj niektorí hostia zo Zemplína. Úprimnej veselosti z fašiangového sprievodu s maškarami počas bálu sa neubránil ani primátor s manželkou. Horúca východniarska krv
Foto: A. Borszéková
sa však najviac prejavila na parkete pri rytmoch originál muziky od Prešova...

Siedmy ples Gymnázia v Partizánskom aj v tomto roku organizovala žiacka školská rada. Vyše 170
hostí zabávala skupina OK band a večer hosťom spríjemňovali aj úžasné tanečné a hudobné vystúpenia - operná speváčka Dominika Jankulová, akrobatická tanečná skupina Crazy rock, Monika Olšovská
so svojou fenkou Arsi a svoj spevácky talent ukázali aj maturanti gymnázia Matej Pecho a Juraj Halaška. O obľúbenosti tohto podujatia svedčí rýchlosť, akou sa podarilo vypredať lístky. Napriek tomu, že
zdraželi, sála Domu kultúry v Partizánskom bola vypredaná v priebehu hodiny... Text: S. Böhm, foto: Kaso
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ÚPSVaR informuje
Od januára 2013 sa zvýšili
niektoré príspevky pre rodičov
Rodičovský príspevok
Rodičovský príspevok sa vyplácal do konca roku 2012 v sume
194,70 eur, od 1.1.2013 to je vo výške 199,60 eur. Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský
príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo
súčasne. Rodičia dvojičiek tak dostávajú od januára 2013 namiesto
243,40 eur rodičovský príspevok vo výške 249,50 eur, rodičom trojičiek sa príspevok zvýšil z 292,10 eur na sumu 299,40 eur.
Prídavok na dieťa
Prídavok na dieťa sa vyplácal do konca roku 2012 v sume 22,54
eur, od 1. 1. 2013 to je vo výške 23,10 eur. Prídavok na dieťa vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny rodičom nezaopatrených detí. Po ukončení povinnej školskej dochádzky – t. j. v septembri nasledujúceho školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 16
rokov veku - treba každoročne dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné vyplácať prídavok na dieťa do 25
rokov veku dieťaťa, avšak len vtedy, ak takéto dieťa pokračuje v
dennom štúdiu na vysokej škole, a len v prípade, ak nepresiahne
štandardnú dĺžku štúdia prvého a druhého stupňa.

Príplatok k prídavku na dieťa
Príplatok k prídavku na dieťa sa vyplácal do konca roku 2012
v sume 10,57 eur , od 1. 1. 2013 to je vo výške 10,83 eur. Príplatok
k prídavku na dieťa dostávajú oprávnené osoby, ktoré nevykonávajú zárobkovú činnosť, nemajú priznaný daňový bonus na dieťa a sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť viac ako 70 %, výsluhového dôchodku po dovŕšení veku
na starobný dôchodok alebo dôchodku v cudzine.
Vyššie príspevky za mesiac január 2013 dostanú rodičia vyplatené v priebehu februára 2013, nakoľko sa vyplácajú mesačne
pozadu.

Výmenné lístky u lekára od apríla
Od 1. apríla budeme opäť
chodiť k špecialistom s výmennými – odporúčacími lístkami. Znamená to, že skôr, ako
pôjdeme do ambulancie ortopéda, neurológa či ďalších
odborníkov, budeme musieť
zájsť k svojmu všeobecnému
lekárovi. Výmenné lístky však
budú trocha iné, ako sme ich poznali pred zrušením v apríli 2011.
Špecialistovi o nás poskytnú viaceré dôležité informácie. „Všeobecný lekár pred tým, ako odošle svojho pacienta k špecialistovi,
musí chorého vyšetriť, na výmenný lístok napísať zhrnutie tohto
vyšetrenia, tiež musí napísať predpokladanú diagnózu a aký je cieľ

vyšetrenia u špecialistu,“ vyratúva
novinky hovorkyňa ministerstva
zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. „Samozrejme, myslíme na
pacientov, ktorí navštevujú svojho špecialistu pravidelne. Výmenný lístok nebude odborný lekár vyžadovať od chronických pacientov, ktorých pravidelne sleduje. Ide
napríklad o diabetikov alebo o pacientov, ktorí si liečia vysoký krvný
tlak a podobne,“ doplnila Zuzana Čižmáriková. Voľne budeme
môcť aj naďalej chodiť k zubárovi, gynekológovi, očnému a kožnému lekárovi a psychológovi,
resp. psychiatrovi.
(internet)

Slávnosť s najvyššími oceneniami za darcovstvo krvi
Kolektív dobrovoľníkov, ktorý
sa vlani v decembri stretol v Topoľčanoch na slávnosti udeľovania najvyšších ocenení za darcovstvo krvi. Na fotografii sprava
členky Výkonnej rady Územného
spolku SČK v Topoľčanoch Emília Badinská a Anežka Ciulisová (tretia sprava), predsedníčka
Mestského spolku SČK a BDK v
Partizánskom. Medzi sebou majú
držiteľku najvyššieho ocenenia
pre dobrovoľnú darkyňu krvi, medaily MUDr. Jana Kňazovického
Annu Šmatlákovú z Partizánskeho, štvrtý sprava je Milan Burza, ocenený diamantovou plaketou MUDr. Jana Janského a piaty Viliam Šútora, vyznamenaný
rovnakým ocenením za 80 a viac
bezpríspevkových odberov.

Mnohonásobná darkyňa krvi Anna Šmatláková

„Vždy som mala pocit, že niekomu zachránim život“
že pomôžu druhým, ktorí to naozaj veľmi potrebujú.

Pani Annu Šmatlákovú sme stretli na fašiangových slávnostiach v Partizánskom
pred Domom kultúry. Nestála tam ale náhodou, no ako členka Hliadky prvej pomoci Slovenského Červeného kríža bola pripravená pomôcť každému, kto by to v onú
mrazivú sobotu 9. februára potreboval. Mnohí zúčastnení však ani len netušili, aká
veľká žena sa skrýva v tejto milej, usmievavej osôbke. V decembri minulého roka totiž získala najvyššie ocenenie pre darcov krvi – medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického. Tá sa ženám udeľuje za 80 a mužom za 100 bezpríspevkových darovaní
najvzácnejšej tekutiny sveta. Pani Šmatláková má ešte navyše aj jedno prvenstvo
spomedzi dvetisícčlennej rodiny bezpríspevkových darcov krvi – medailu získala
ako vôbec prvá žena z Partizánskeho okresu. Viac nám už prezradila ona sama...
Čo pre vás osobne znamená toto ocenenie, a že
ste ho dokonca dostali ako prvá
žena z okresu?
Určite je to dobrý pocit, lebo
cítim, že bezpríspevkové darovanie krvi má zmysel, a že tak
pomáham druhým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Taktiež
ma teší, že som prvá žena z nášho okresu, ktorá túto hodnotnú
medailu získala.

?

Odkedy teda chodíte darovať krv? Mali ste nejakú
motiváciu pri prvom darovaní?

?

Začala som v roku 1988 a odvtedy som krv darovala už 82krát, preto som aj mohla dostať spomínanú Kňazovického
medailu. Tou motiváciou bola
vlastne havária, ktorú mal chlapec od susedov. Súrne potreboval krv, tak som sa rozhodla mu
darovať tú svoju.

?

S akými pocitmi ste chodili
darovávať krv po tejto uda-

losti?
Takisto s dobrými, navyše aj
personál, ktorý sa staral o darcov, bol veľmi príjemný. Vždy

Ako by ste ich teda povzbudili?
Povzbudiť ich môžem aj ako
členka Slovenského Červeného kríža, že skutočne nie je nič,
čoho by sa mohli báť. Zdravotnícky personál sa správa voči
darcom starostlivo, a ako som
už povedala, aj príjemne. Na
odber krvi chodia síce ľudia rôzneho veku, no najmä mládež by
mohla chodiť častejšie.

?

som mala ten pocit, že niekomu
tak zachránim život.
Viete o tom, či ste svojou
krvou zachránili niekomu
konkrétnemu život?
O tom síce nemám žiadnu vedomosť, ale ten pocit mám stále
v sebe, čo je tiež dôležité, keď sa
niekto rozhodne darovať krv.

?

Podľa vás sa ľudia boja chodiť darovať krv pravidelne?
Tak niekto ide len prvýkrát
a už potom má strach. Myslím
si však, že ľudia sa nemusia báť,
navyše ich môže motivovať to,

?

mladí ľudia by sa mali
? Čiže
zmobilizovať?
Určite by bolo dobré, keby ich
bolo viac, a to najmä prvodarcov. Tí by sa potom mohli v darcovstve udržať práve vďaka motivácii, že niekomu zachránia život. Bola by som rada, keby bolo
takých darcov viac.
Veronika Matušková

Poradňa zdravia
Mesto Partizánske prostredníctvom mestského úradu pozýva občanov
v rámci prevencie do Poradne zdravia, ktorá ponúka svoje služby obyvateľom mesta aj okresu. Sídli na Ulici Rudolfa Jašíka, číslo 652/14, Partizánske
v prízemí budovy.
Najbližšie bude poradňa zdravia otvorená 5. a 19. marca, neskôr 16.
a 30. apríla, 14. a 28. mája, 11. júna v čase od 8. do 12. hodiny. V priebehu štyroch hodín môžu byť vyšetrení ôsmi klienti.
Ak sa rozhodnete navštíviť Poradňu zdravia, na vyšetrenie je potrebné
prísť nalačno. V poradni vám pomocou prístroja REFLOTRON bezplatne a
na počkanie zmerajú štandardné biochemické parametre ako sú: celkový
cholesterol, glykémiu a triglyceridy. Výsledok je prekonzultovaný s lekárom,
ktorý určí stupeň rizika srdcovo-cievnych ochorení, porúch tukovej premeny
alebo cukrovky. Pred návštevou Poradne zdravia v Partizánskom je potrebné vopred sa objednať v informačnej kancelárii Mestského úradu
v Partizánskom osobne, alebo telefonicky na čísle 53 63 011 v čase od
7.30 do 15. hodiny počas pracovných dní.

Miroslav Hornyai z Oslian sa
narodil mamičke Kataríne a otcovi s rovnakým krstným menom 7.
februára s hmotnosťou 2820 g a
dĺžkou 48 cm. Doma na bračeka
čakal Viliam.

Sára Navrkalová z Dolných Vesteníc prišla na
svet 11. februára s váhou 3430 g a dĺžkou 51 cm.
Z dcérky sa tešili rodičia Zuzana a Ivan a tiež malý
braček Tadeáš.

Michal Pihík z Partizánskeho je druhorodeným
dieťatkom rodičov Júlie a Michala. Pri narodení
9. februára vážil 2500 g a meral 46 cm. Z bračeka
sa tešila aj trojročná Júlia Terézia.

Vitajte me
medzi
dzi na mi!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná
služba – tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska služba - 749
2451, ambulancia lekárov pohotovostnej služby 749 5159.
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 v hlavnej budove NsP.
Pohotovosť lekární (v pracovných dňoch od 15.30 do 20.00 h,

v sobotu, nedeľu a vo sviatok
od 8.00 do 20.00 h) zabezpečuje v Partizánskom od 18. do 24.
februára Lekáreň Sunpharma v
Kauflande. V Bánovciach nad
Bebravou (v pracovných dňoch
od 15.30 do 18.00 h, v sobotu,
nedeľu a vo sviatok od 8.00 do
18.00 h) od 18. do 22.2. Lekáreň
Schneider, 23.2. Lekáreň sv. Kataríny a 24.2. Lekáreň sv. Lukáša.
Pohotovosť stomatológov v
Partizánskom je zrušená, v Bánovciach nad Bebravou je v hlavnej budove NsP do 13. hodiny.

Lucia Kacinová z Liviny sa narodila 11. februára rodičom Jane a
Róbertovi. Vážila 3160 g a merala 50 cm. Malej sestričky sa doma
nevedela dočkať trojročná Ninka.

Diana Gašparíková z Partizánskeho je prvorodeným dieťatkom
rodičov Barbory a Róberta Stojku.
Na svet sa prihlásila 6. februára s
hmotnosťou 2920 g a dĺžkou 48 cm.

Samuel Budzák zo Skačian urobil šťastných svojich rodičov Miriam
a Vladimíra. Prvorodený synček prišiel na svet 10. februára s váhou
3390 g a dĺžkou 52 cm.

Ninka Hlaváčová z Partizánskeho svojím príchodom na svet
10. februára urobila šťastnými
rodičov Marcelu Juríkovú a otca
Martina. Ich prvorodená dcérka
vážila 3080 g a merala 52 cm.
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O kuchárske remeslo je záujem stále
Presne pred dvadsiatimi rokmi Stredné odborné učilište v
Partizánskom stratilo prívlastok obuvnícke a začalo ponúkať
na tú dobu viac atraktívne učebné odbory. Od roku 1994 to
bol trojročný učebný odbor kuchár a od roku 2007 aj trojročný
učebný odbor čašník, servírka.

štaurácii Educa na Ulici 1. mája – čo
je menšie školské zariadenie otvorené asi pred štrnástimi rokmi. Veľa
kuchárov praxuje však aj priamo
v súkromných reštauráciách nielen v meste, ale aj v okolí. Záujem
zo strany podnikateľov je veľký, ale
vedenie školy dáva prednosť výučbe pod dohľadom majstrov odbornej výchovy. Vzdelávanie kuchárov
sa uskutočňuje v týždňových intervaloch - strieda sa týždeň praktického a týždeň teoretického vyučovania. O 55 budúcich kuchárov
sa starajú celkom štyri majsterky
a absolvent s výučným listom je
schopný úplne samostatne uvariť
všetky základné jedlá, vrátane normovania a úpravy jedla na tanieri.
Kuchári s výučným listom si kvalifikáciu môžu zvýšiť v dvojročnom
nadstavbovom štúdiu, študijnom

ČAŠNÍCI A SERVÍRKY
Dobrý kuchár, ale aj šikovný čašník alebo servírka sú minimálne
polovičnou zárukou úspechu každej reštauračnej prevádzky. O výchovu čašníkov a servírok sa stará
SOŠ v Partizánskom od roku 2007.
Záujem mierne stúpa a každý rok
sa im darí napĺňať triedy trojročného učebného odboru tak, ako
majú stanovený plán výkonov. V
súčasnosti majú v tomto odbore 47 žiakov, na rozdiel od kuchárov, tu vedú dievčatá. Z celkového
počtu je 20 prvákov, 19 druhákov a
iba osem tretiakov. Aj tu je systém
vzdelávania týždeň praxe a týždeň
teoretické vyučovanie v triede. Aj o
čašníkov a servírky je zo strany reštaurácií veľký záujem. Žiaci chodili praxovať dokonca do štvorhviezdičkového hotela na Donovaloch,

Stanislav Švajlenka je tretiak a priznal, že najviac
sa naučil od pani majsterky Pekárovej priamo v
školskej jedálni, v istej talianskej reštaurácii sa naučil
dobre piecť pizzu a v prvotriednom zariadení v Čereňanoch sa zas zdokonalil v servírovaní jedla na tanier. Za
pár mesiacov dostane výučný list a chcel by sa hocikde
zamestnať, len aby mal prax. Tú totiž vyžadujú všade, aj
v zahraničí, kam si chce ísť zarobiť lepšie peniaze...

Ivana Bileková sa učí za servírku iba prvý rok. Zastihli
sme ju pri obsluhe stálych zákazníkov v školskej reštaurácii Educa. Servírovanie a obsluha ju bavia a za dôležité pre túto profesiu považuje komunikatívnosť. A keď k
tomu pridáme ochotu a príjemné vystupovanie, ktoré
si pochvaľovali aj hostia na fotografii, škola môže
byť pyšná na svoje prváčky – servírky už teraz...
NIE JE KUCHÁR AKO KUCHÁR
„Najväčší boom kuchárskej profesie sme zaznamenali v roku 1998,
v čase, keď som nastúpila do školy ako majsterka odbornej výchovy.
Dokonca sme museli robiť prijímacie skúšky a mohli si žiakov vyberať. Dnes už prijímačky nerobíme,
ale stále sa nám darí napĺňať triedy,“ konštatuje Bc. Jana Pekárová,
hlavná majsterka odbornej výchovy Strednej odbornej školy v Partizánskom, ktorá je pokračovateľkou bývalého SOU. Záujem o kuchárske remeslo bol pochopiteľný,
nakoľko po „nežnej“ revolúcii začali aj v našom meste rásť reštauračné zariadenia ako huby po daždi. Ako však potvrdila hlavná majsterka, pred tými šestnástimi rok-

Jarné prázdniny
Od 25. februára do 1. marca čakajú našich školákov jarné prázdniny. Jednu z možností ako ich užitočne stráviť, ponúka Centrum voľného času Relax v Partizánskom v rámci prímestského tábora s dennou dochádzkou od 7. do 16. hodiny.
Pre prázdninujúce deti pripravila Hvezdáreň v Partizánskom na 28. februára akciu s
názvom Hviezdna brána. Viac
na www.hvezdaren.sk

mi mali žiaci omnoho lepšie správanie i lepší prospech. V súčasnosti
sa v trojročnom učebnom odbore
SOŠ v Partizánskom učí kuchárskemu remeslu celkom 55 žiakov, najmä chlapcov, z toho 23 prvákov, 14
druhákov a 18 tretiakov. Pokles z
ročníka do ročníka zaznamenávajú
každým rokom, lebo niektorí žiaci
zistia, že ich buď remeslo nebaví a
prestúpia na iné , resp. do inej školy alebo ukončia, prípadne prerušia štúdium. Napriek tomu, že škola ponúka naozaj výborné podmienky pre odborný výcvik. Okrem toho, že majú kuchári vlastnú
kuchynku priamo v škole, odborný
výcvik prebieha predovšetkým v
školskej jedálni, kde varia pre viac
ako štyristo stravníkov, ale aj v re-

Spojená škola v Partizánskom
ponúka príležitosť
talentovaným deťom
Žiaci 9. ročníka základných škôl sa už v týchto dňoch rozhodujú, kde si podajú prihlášku na štúdium po skončení základnej
školy. Veľmi málo času majú deviataci, ktorí premýšľajú o tom,
kde a ako uplatnia svoje nadanie a svoj talent v študijných odboroch umeleckého zamerania. Prihlášku do týchto študijných odborov musia riaditeľovi ZŠ odovzdať najneskôr do 20. februára
2013, prípadne doručiť na strednú školu do 28. februára 2013.
Spojená škola, organizačná zložka Stredná priemyselná škola v Partizánskom otvára aj v školskom roku 2013/2014 štúdium
v odbore modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov. Škola, jej žiaci a učitelia zainteresovaní v tomto študijnom odbore už tradične dobre reprezentujú školu, Trenčiansky
kraj, ale i Slovensko na rôznych súťažiach a prezentačných výstavách. Prezentácia tvorby a ocenenia našich žiakov na výstavách
Intershoe, Intermóda, na súťažiach Slovenská fantastická topánka, Zlatá papučka či Európa v škole, majú niekoľkoročnú tradíciu. Sú otvorenou bránou do úspešného praktického života a určite nenasmerujú kroky našich absolventov na úrady práce.
Pripomíname preto žiakom 9. ročníka základných škôl a ich
rodičom, že do tohto študijného odboru môžu byť prijatí žiaci,
ktorí úspešne vykonali talentovú skúšku. Zohľadňovať sa budú
aj dosiahnuté študijné výsledky zo ZŠ.
Termín konania talentovej skúšky bol v súlade so školským zákonom určený na 4.apríla 2013. Všetci prihlásení žiaci budú na
skúšky pozvaní písomne. Kritériá pre úspešné vykonanie talentovej sklúšky zverenilo riaditeľstvo školy na vchodových dverách do objektov školy na Námestí SNP 14 a Námestí SNP 5, ale
aj na webovej stránke školy: www.spspart.edu.sk

Ekosúťaž vyhrala ZŠ Malinovského
odbore – spoločné stravovanie a
tak získať maturitu.
Z dôvodu zvýšeného záujmu o
vyššiu kvalifikáciu v kuchárskom
remesle zriadila SOŠ v Partizánskom aj štvorročný študijný odbor
kuchár, kde absolvent získa maturitné vysvedčenie a môže vo vzdelávaní v oblasti gastronómie pokračovať na vysokej škole. Aj v tomto
prípade platí, že nie je kuchár ako
kuchár. Študijný štvorročný odbor
kuchár je určený najmä pre tých,
ktorí majú v úmysle v tejto brandži
podnikať ako živnostníci. Študijný
odbor má iný systém vzdelávania omnoho viac je teórie so širším záberom, viac ekonomických predmetov a žiaci majú v týždni len dva
dni praxe.

na tzv. týždňovky, kde im hotel ponúkol aj ubytovanie a stravu. Aj budúci čašníci a servírky praxujú v reštaurácii Educa, ale väčšina praxuje v reštauráciách v meste a v okolí. Žiak si pracovné oblečenie musí
kupovať sám, tak ako aj kuchári, sú
však prevádzky, kde im časť pracovného odevu zapožičiavajú.
Ľudia musia jesť. Ale čím ďalej, tým menej času majú na
prípravu jedla doma, preto záujem o reštauračné služby stále
stúpa, i keď je kríza. Preto aj záujem o dobrých kuchárov, čašníkov a servírky bude vždy. Už
len aby si ich vedeli majitelia aj
finančne ohodnotiť tak, aby im
neutekali do zahraničia...
Text a foto: Alena Borszéková

Naša planéta nie je na jedno použitie – bol názov výtvarnej súťaže základných škôl
mesta Partizánske, ktorú iniciovalo mesto v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme. Výstavu výtvarných prác z odpadového materiálu si mohli Partizánčania pozrieť celý jeden
decembrový týždeň a odo-

vzdať tej-ktorej práci svoj hlas.
Najviac hlasov získalo dielko
žiakov zo ZŠ na Malinovského
ulici (na foto), ktoré bolo vyhotovené z plastových vrchnákov z fliaš. Škola nezískala len
morálne ocenenie, ale aj vecné
ceny v hodnote 65 eur. Gratulujeme!
Foto: A. Borszéková

Karneval vo Veľkých Kršteňanoch a v Partizánskom na ľade

Bánovský
Šiškabál
Farské pastoračné centrum v
Bánovciach nad Bebravou ožilo 10. februára tradičným Šiškabálom s hudobným zoskupením Slák z Topoľčian. Prítomných pozdravil správca farnosti
Mons. Dominik Gurín a primátor Marián Chovanec. Hudobné prestávky svojím spevom vyplnili členky Spoločenstva Ave.
Nesmelo chýbať občerstvenie v
podobe šišiek a langošov, pohárik vínka alebo čaju.
(mk)

Posledný fašiangový víkend sa o program vo Veľkých Kršteňanoch postarali členovia
domáceho Dobrovoľného hasičského zboru a Jednoty dôchodcov Slovenska. Po dedine
prešiel za spevu sprievod v rôznych fašiangových maskách a jeho konečnou zastávkou
bol kultúrny dom, kde splynul s detským karnevalom. Keď sa všetci dosýtosti vyšantili a
pochutnali si na šiškách a fánkach, nadišiel čas rozlúčky s milovanou basou. Mladé plačky
vyronili nejednu slzu, farár s miništrantom nekompromisne odslúžili pohrebné obrady a
odporúčali basu na dlhý štyridsaťdňový odpočinok...
Text a foto: M. Hodálová

Školy pripravujú karnevaly pre deti vo svojich telocvičniach a Centrum voľného času Relax v spolupráci s mestom Partizánske tradične karneval na ľade. Zimný štadión ožil 12. februára pestrofarebnými rozprávkovými bytosťami či filmovými hrdinami. Najskôr si na korčuliach zasúťažili a potom porota masky vyhodnotila. Najkrajšie masky mali Lívia Jašková,
Laura Križanová, Michal Šuhajda, Aneta Samelová a Karolínka Magdolenová. A keďže pekných masiek bolo veľmi veľa, ceny sa ušli aj Martinke Ernekovej, Veronike Kondelovej, Lianke Kopčanovej, Eme Magátovej, Eme Zdychavskej a Zine Hlaváčkovej.
CVČ
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Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, členom DHZ a členom záhradkárskej osady Pod Salašom, ktorí na
poslednej ceste vyprevadili nášho
drahého manžela, otca a dedka

Štefana GRMANA
z Partizánskeho,
ktorý nás navždy opustil 9. februára 2013 vo veku 82 rokov.
Všetkým ďakujeme za slová útechy, kvetinové dary a dôstojnú
rozlúčku s naším zosnulým.
Smútiaca manželka a synovia s
(157)
rodinami

Dňa 19. februára 2013 si pripomíname smutné druhé výročie, čo
od nás navždy odišiel náš milovaný
synček a brat

Vladimír MACHALA
zo Žabokriek nad Nitrou.
Odišiel si od nás,
my sme ostali v žiali,
no navždy ostaneš v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

Kúpim 2-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt s balkónom
v Partizánskom na Ul. J. Kráľa,
Pod Šípkom alebo Nádražnej.
Tel. 0949 600 999.
(168)

Hľadám prácu – upratovanie,
žehlenie a pomoc v domácnosti, prípadne pomoc pri deťoch.
Tel. 0902 489 165. Volať v čase
od 10.00 h do 17.00 h.
(160)

Predám 2-izbový byt v OV, po rekonštrukcii, prízemie, Luhy. Cena
33 000 €. Tel. 0905 355 056. (169)

Hľadám opatrovateľku na
4 hodiny denne pre dve deti.
Tel. 0917 840 163.
(161)

Predám 1-izbový veľkometrážny byt, dva balkóny, nová
kuchynská linka, plávajúce
podlahy. Cena 27 tis. €. Tel.
0905 822 423.
(170)
Dám do prenájmu garáž
v Partizánskom na Obuvníckej ulici, jama, elektrina, 40
eur mesačne. Tel. 0949 426
050.
(175)

(034)

8

Predám automobil Honda
Civic, r. v. 2001, na náhradné diely. Cena dohodou. Tel.
0917 840 163.
(161)

KRTKOVANIE, 0904 969
828, www.krtkovanieprievidza.sk
(148)
0908 08 09 08
PARTIZÁNSKE

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

Predám stavebný pozemok v Šimonovanoch, 1550 m2. Tel. 0905
714 841.
(095)

Nočný klub v Starej Turej
prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú
klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na
ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádnicky. Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou. Tel. 0905 244 226.
(098)

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

Prijmem čašníka (-čku).
Tel. 0905 978 348. (151)

Dám do prenájmu 3-izbový byt
v centre PE, pri priemyslovke,
štandardne zariadený, slušný
vchod a susedia, 250 € mesačne
+ energie (cca 70 € zálohovo).
Tel. 0902 677 101.
(103)

CENTRAL RESTAURANT na
Nám. SNP v Partizánskom
prijme POMOCNÚ SILU
do kuchyne. Bližšie info
na tel. č. 0905 556 303,
0908 751 405.
(152)

Predáme poldom s pekným pozemkom. Cena 52 tis. €. Tel. 0908
210 049.
(095)
Predám dom v Šimonovanoch.
Pozemok 1795 m2, zateplený,
plastové okná, výhľad na mesto, nová sedlová strecha. Treba
vidieť. Tel. 0905 714 841. (095)

Jozef MARKO
z Partizánskeho.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Anton, Jozef a Milan s rodinami.
164))

Dňa 19. februára 2013 si pripomenieme smutné piate výročie,
čo nás navždy opustila vo veku
nedožitých 76 rokov milovaná
manželka, mamina a stará mama

Dám do prenájmu garáž v PE
za autoservisom Peugeot, v
dobrom stave, veľká 25 m2, 32 €
mesačne + kaucia. Tel. 0902 677
101.
(103)
Predám 3- izbový prízemný byt
na Malej okružnej. Byt je po rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel.
0904 282 163.
(119)

Vilma WAGNEROVÁ
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú a za
tichú spomienku všetkým, ktorí
na ňu nezabudli, ďakujú manžel
Jozef a dcéry Anka, Jarka a Janka
s rodinami.
Babi, všetkým nám veľmi chýbaš…
(165)

Aj keď už nie je medzi nami, v našich
srdciach žije stále s nami.
Dňa 22. februára 2013 si pripomenieme druhé smutné výročie smrti
manžela, otca, dedka a pradedka

Predám 1-izbový byt na sídlisku
Šípok, na Ulici Janka Kráľa. Plastové okná, bezpečnostné dvere,
zateplený bytový dom. Cena
22 490 €. Tel. 0905 652 863. (123)
Prenajmem VM 3-izbový, čiastočne prerobený byt na Ul. gen.
Svobodu, 2. poschodie. Cena dohodou. Tel. 0915 478 537. (124)
Predám 2-izbový byt s výmerou 51 m2 v centre PE, za OD
Cieľ, na 2. posch., po čiastočnej
rekonštrukcii, spolu s bytovým
zariadením. Cena 38 tis. €, rýchle jednanie – výrazná zľava. Tel.
038/749 17 03, e-mail: orim@drchrenko.de
(125)
Predám garáž za servisom
Peugeot. Cena dohodou. Tel.
0908 782 664.
(130)

Miloslava RODINU
z Partizánskeho.
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, synovia a dcéry s
rodinami, vnuci, vnučky a pravnúčatá.
(163)

Predám záhradku v záhradkárskej osade Stopa pri Brodzanoch, bez chatky v dolnej časti.
Cena dohodou. Tel. 0905 419
761.
(138)
Kúpim v Partizánskom 3-izbový byt s komorou. Tel. 0904 670
730.
(155)

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

1,50

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

(1102)

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 16. februára 2013 uplynuli
dva roky, čo nás navždy opustil
náš otec, dedo aj pradedo

(162)

na námestí v Partizánskom

HASIČI V AKCII
Zásah Jednotky HaZZ v Partizánskom si v posledný januárový deň
dopoludnia vyžiadal skrížený autobus na odbočke k Hvezdárni v
Partizánskom, v prvý februárový to bola dopravná nehoda pred Hradišťom.
Pred deviatou hodinou ráno tu havarovali dve osobné vozidlá, ich posádky
vyviazli bez zranení. Pohotový zásah hasičov a záchranárov 6. februára po
20. hodine na parkovisku na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom zabránil
poškodeniu životného prostredia zachytením oleja vytekajúceho z
osobného auta. „Ukočírovať“ svoje osobné vozidlá na zimných cestách
sa 7. novembra ráno pred siedmou hodinou nepodarilo vodičom dvoch
osobných vozidiel v Oslanoch. Našťastie, prácu mali len hasiči, posádky
neutrpeli zranenia.

(141)

Otvorené pre Vás

Autoopravár Junior – Castrol v Bánovciach nad Bebravou
V Strednej odbornej škole Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou sa 12. februára uskutočnilo oblastné kolo v poradí
už 14. ročníka súťaže AUTOOPRAVÁR - JUNIOR - CASTROL 2013. Hlavným organizátorom tejto medzinárodnej súťaže
mladých autoopravárov – študentov stredných odborných škôl je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky.
Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, podporili ho viaceré renomované
automobilové značky zo Slovenska. V dvoch kategóriách, autoopravár - mechanik a autoopravár – elektrikár, súťažilo 29
študentov a okrem domácich zástupcov SOŠ Juraja Ribaya sa jej zúčastnili žiaci z odborných škôl z Topoľčian, Prievidze,
Považskej Bystrice a Trenčína. Najúspešnejší študenti postúpili do celoslovenského kola a najlepší z neho postúpia
do medzinárodného Česko-Slovenského finále. Súťaž bola najmä v prvej desiatke umiestnených veľmi vyrovnaná a
najlepšiemu z domácich súťažiacich Matejovi Minárovi z SOŠ J. Ribaya chýbalo na medailovú priečku iba 8 bodov. pe)

Program kina a klubov
v Partizánskom

Zimu si užívajú aj deti z MŠ v Malých Uherciach

Panoramatické kino
l 18. a 19. februára – pondelok a utorok o 19.30 h – TERAPIA LÁSKOU
l 20. a 21. februára – streda a
štvrtok o 19.30 h - HITCHCOCK
l 22. až 25. februára – piatok
až pondelok o 19.30 h - BABOVŘESKY

SPY club
l 22. februára – STRAPO &
ZVERINA live
l 23. februára – NIRVANA
REVIVAL BAND
l 24. februára – KINDER
DISCO

Infinity club
l 22. februára – DJ MAJCO
DANCEMANIA
l 23. februára – VIDEOPARTY BY DJ JULO alias
PYTHON

V zasneženom teréne pomáhame deťom prekonávať strach z jazdy na klzákoch a lyžiach. Už tradične deti
navštevujú poľovnícku izbu, kde im Jozef Varínyi rozprával o zvieratách a ich ochrane v zime, a veľkým zážitkom je návšteva diviackej obory vo Veľkých Uherciach. Deti absolvujú aj korčuliarsky výcvik v zimnom štadióne. V tomto období prebieha zápis detí do MŠ. Žiadosť si môže zákonný zástupca prevziať osobne do 2. marca
2013 alebo stiahnuť na internetovej stránke www.maleuherce.sk.
Jana Šútorová, riaditeľka MŠ

18. február 2013
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Pozvánka na výstavu En duono

Najvyššie európske vrchy

Kúpim odpílené orechové
kmene alebo aj na koreni
(priemer 80 cm a viac). Tel.
0904 410 340.
(047)
Predám staršiu sedaciu súpravu, rozťahovací gauč + 2
kreslá + 2 taburetky (cena
80 €), staršiu obývaciu stenu
- dlhá 5 m (cena 80 €). Dohoda možná. Tel. 0903 019 120.
(158)

Esperantisti na
Rysoch (Peter a
Ján uprostred)

Predám novú poskladanú
kuchynskú linku, farba – jelša,
dĺžka 180 cm a vrchná časť
240 cm. Vrátane digestorovej
skrinky. Cena 220 €. Tel. 0907
145 192.
(173)

... a tento poznáte?
Do autoservisu príde zákazník so
starým otlčeným autom.
Vodič sa pýta automechanika:
- Mohli by ste s tým niečo urobiť?
- Mohol... odskrutkujem vpredu a
vzadu poznávacie značky a dám
medzi ne nové auto.
Učiteľ autoškoly sa pýta:
- Slečna, viete aký je rozdiel
medzi dvojtaktom a štvortaktom?
- Samozrejme, chodila som
predsa do tanečnej.

„Dobrý Slovák je všeobecne
charakterizovaný ako človek jediaci bryndzové halušky a ktorý
minimálne raz za život vystúpil
na Kriváň. Charakteristika sa vyvíjala desaťročia a vplývalo na ňu
mnoho udalostí. Z dejepisu každý žiak vie, že príslušníci generácie Ľudovíta Štúra, okrem dôležitých jazykových a literárnych počinov, boli v skutočnosti prví slovenskí turisti. Oni založili tradíciu
národných výstupov na Kriváň.
Dnes patrí Slovensko do Európ-

skej únie...,“ týmito slovami začal
svoje rozprávanie Ján Vajs z Liptovského esperantského klubu,
ktorý bol hlavným iniciátorom
cestovateľského projektu – Najvyššie vrchy Európskej únie. Projekt realizujú už od roku 2008 a
za tých päť rokov sa im podarilo vystúpiť už na štrnásť najvyšších vrchov štrnástich členských
krajín EÚ, to znamená, že sú v
polovici, v esperantskom jazyku - en duono. Pod týmto názvom otvorili 11. februára Mar-

Úsmev ako dar
pre futbalistov

Po pätnástich zápasoch, ktoré sa odohrali systémom každý
s každým, sa stal víťazom tím z
Detského mestečka Zlatovce, ktorý vyhral všetky zápasy. Novinkou
tohto ročníka bolo vytvorenie novej kategórie od 6 do 12 rokov. Víťazmi sa stali deti z DD Maurícius v
Kremnici. „Za skvelo strávený deň
ďakujeme všetkým deťom, vychovávateľom a účastníkom, ktorí sa
aktívne zúčastnili samotného podujatia alebo jeho príprav. Takisto ďakujeme mestu Partizánske a Technickým službám mesta Partizánske, ktoré bezplatne poskytli športovú halu spolu s technikou,“ hovorí Katarína
Šovčíková z regionálnej pobočky
Úsmev ako dar v Prievidzi. (ab)

vov, patriacich Španielsku. Hlavným cieľom projektu slovenských esperantistov, ku ktorým
sa najčastejšie pridávajú rakúski
a českí kolegovia, je spoznávať
európske krajiny nielen v jazyku
esperanto, ale aj cez prírodu a
cestovateľské zážitky. Na ďalšie
výstupy pozývajú všetkých turistov, znalosť esperanta nie je
podmienkou...
Výstavu En duono si môžete pozrieť do piatku 22. februára každý pracovný deň od 9.
do 16. hodiny, vstup je voľný.
Text a foto: A. Borszéková
Na vernisáži (zľava) Peter Baláž z
Partizánskeho a Ján Vajs
z Liptovského Mikuláša so
svojimi priaznivcami. Pán
Vajs odprezentoval všetkých štrnásť výstupov a o
každej krajine povedal tie
najzákladnejšie informácie. Aj o tom, ako si každá
ten svoj najvyšší bod váži,
chráni a robí zaujímavým
pre turistov...

Snehom zasypaná Malá Magura

Policajt zastaví auto a hovorí vodičovi:
- Občan, vystúpte!
- Už som vystúpil na schôdzi a následne aj z organizácie, chystám
sa vystúpiť aj z manželského zväzku a ešte zkade by som mal? Ja
vám mám už toho vystupovania
dosť a preto...teraz sa mi nechce
vystúpiť.
(ef)

V sobotu deviateho februára
nebolo v Partizánskom v obliehaní len námestie, ale takmer po
celý deň aj športová hala. Kým na
pešej zóne vyčíňali fašiangovníci,
na palubovke bojovali o góly deti
z detských domovov. Dobrovoľníci regionálnej pobočky neziskovej organizácie Úsmev ako dar
v Prievidzi, medzi nimi aj viacero
Partizánčanov, organizovali v poradí tretí ročník futbalového turnaja pre deti z detských domovov
Trenčianskeho kraja ÚSMEV CUP
2013. Celkom si do Partizánskeho našlo cestu sedem družstiev
chlapcov a dievčat z takého istého počtu detských domvov, v kraji
je ich celkom dvanásť. Na Úsmev
cupe však chýbali naši najbližší
domováci z Veľkých Uheriec, asi
vyčíňala chrípka...

tina Baboľová, riaditeľka Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom a Peter Baláž z Vydavateľstva Espero výstavu fotografií
vo výstavnej sieni Domu kultúry. Obzvlášť zaujímavá môže
byť pre cestovateľov a turistov. Okrem českej Sněžky, poľských tatranských Rysov a maďarského Kékesu výstava približuje aj také exotické krajiny
ako Cyprus, Malta alebo tie najvyššie zdolané končiare – v nemeckých Alpách Zugspitze, či
Pico de teide na ostrove Tenerife, jednom z Kanárskych ostro-

Zasnežené stromy, padajúce vločky a dvor plný snehu priam pozývajú na pobyt vonku. Niet väčšej radosti, keď si deti zo snehu môžu postaviť snehuliakov. Presvedčili sa o tom aj predškoláci z Materskej školy
na Veľkej okružnej v Partizánskom, ktorí si ich vygúľali sedem a zaspievali im pesničky...
(ič) Foto: Emília Fabianová

Žabokrečania na lyžovačke
Znovu sa dokázalo, že Žabokreky nad Nitrou sú športová obec. V
sobotu 9. februára komisia kultúry, mládeže a športu zorganizovala
pre všetkých milovníkov snehu a zimných športov druhý ročník spoločnej lyžovačky vo Valčianskej doline. Takmer plný autobus nasledovalo ďalších asi 15 účastníkov na osobných autách. Lyžiari, zjazdári, bežkári, snowboardisti vo veku od 6 do
65 rokov využili výborné snehové podmienky a krásne počasie, ktoré im v tento deň naozaj
prialo. V popoludňajších
hodinách sa všetci príjemne unavení, ale hlavne bez úrazov, vrátili domov. Vďaka za športový
výlet patrí Petrovi Juríkovi, ktorý tak ako aj vlani
túto akciu zorganizoval.
Alica Málišová

Myšlienky
☺ Najhorší nepriatelia sú tí, ktorých si sami vymyslíme.
☻ Aktívni žiaci sú dôležitejší ako interaktívne tabule.
☺ Politika nie je oblasť, kde by víťazila pravda.
☻ Ak bojujete za správnu vec, nepozerajte na rany.
- wqr -

Ani desaťstupňové mrazy, ani pol metra sypkého snehu neodradilo skupinku horcov z Partizánskeho, aby v prvú februárovú sobotu nevsunuli
nohy do vibrám a nešli navštíviť ďalšie slovenské
pohorie. Tentoraz to bol podcelok Strážovských
vrchov Malá Magura.
Kedysi sa na úpätí týchto kopcov ťažilo zlato
a boli to tretie najvýznamnejšie náleziská zlatej
rudy v našej krajine. Už o siedmej hodine ráno
stúpame z podhorskej obce Poruba po zelenej
značke. Snehu je najprv menej, neskôr pribúda.
Po hodine chôdze sa ocitáme pri hornej stanici
vleku, kde nás na raňajky pozýva nová drevená
chatka s lavičkami. Po saláme a čaji ochutnávame
- radšej bez analýzy DNA - poľské sušienky. Zjazdovka pod nami je síce dlhá takmer 1200 metrov,
ale opustená. Vleky stoja, nikde ani živej duše. Po
prestávke sa vnárame do lesa. Úzku cestičku lemujú snehom obsypané ihličnany. Pár metrov
od nás prebehlo niekoľko srniek, neskôr spozo-

rujeme aj líšku. Snehu pribúda, je ho už vari pol
metra. Hlavný prešľapávač Peter vytvára stopu a
my ostatní ticho kráčame za ním. Biela nádhera
všade navôkol, stromy zabalené do páperia. Na
križovatke turistických trás Roveň oddychujeme
pri poľovníckej chatke a potom znovu stúpame
až na 1140-metrový vrchol. Tam nad nami preleteli dva krákajúce krkavce. Samospúšť nás fotí pri
vrcholovom kríži, zápis skrehnutými rukami do
návštevnej knihy a rozhodnutie, že kvôli namáhavému prešľapávaniu nebudeme pokračovať
po červenej značke do Bojníc, čo by v snehu trvalo ďalších päť hodín. Po prekonaní 800 výškových
metrov sa teda vraciame ponad zjazdovku späť
do Poruby a keďže spoje nespájali, poľnou cestou
dochádzame až do obce Kanianka. Pätnásťkilometrová zimná túra nám okrem namáhavého šľapania priniesla aj pekné výhľady na pohorie Žiar
s Vyšehradom a možno niektorým účastníkom aj
dobrú svalovicu.
Ľubo M.

Klížski turisti na Ostrej v chumelici
V nezvyčajne malom počte sa zišli účastníci tradičného výstupu „Ostrá ide na Ostrú“ vo Veľkom Klíži v
druhú februárovú nedeľu. Pätnásť účastníkov je pre miestny KST Ostrá Veľký Klíž vskutku neobvyklých.
Určite zaúradovalo sneženie a pohodlnosť. Domáci privítali medzi sebou jediného zástupcu okresného
mesta a krátko po desiatej vyrazili. Povedľa urbárskej chaty, kde sa prebúdzali niektorí účastníci poľovníckeho plesu, postupovali po lesnej asfaltke až po odbočku, kde prestávku, tak ako už niekoľko rokov
predtým, ozvláštňuje bývalý lesník Karol Smatana. Pozdraví turistov a chvíľu s nimi podebatuje. Výstup
na Ostrú je vždy zaujímavý a odmenou sú krásne výhľady, tentoraz v totálne zimnom vydaní. Po zápise
do vrcholovej knihy a spoločnej foto pokračujeme na Vrch horu. Plánovanú opekačku oželieme. Sneženie nepoľavuje. Výhodou menšej účasti bolo, že sme sa všetci pomestili do barokovej kaplnky. Občerstvujeme sa, viacerí sa v rozhovoroch dotýkajú histórie nielen kaplnky, ale aj celej Vrch hory. Naozaj
magické miesto. Vždy tam niekoho stretnete! Dnes dvojicu na bežkách z Brodzian a pri odchode ešte
ďalšiu skupinu z Kolačna a Krásna...
Text a foto: Peter Maťašeje
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Odvetná časť majstrovských futbalových súťaží odštartuje 9. marca. Pod pokrievkou v kuchyni
Futbalového klubu Tempo Partizánske to však poriadne vrelo už teraz. Mnohým nevoňala stratégia riadenia klubu z pozície jedného človeka, u niektorých hráčov družstva mužov nespokojnosť s tréningovým procesom nového kormidelníka vyústila do rebélie a následného úteku do
B-tímu do Brodzian. Šumy o zmene na poste predsedu Futbalového klubu Tempo Partizánske
tak naberali na intenzite. A oficiálne sa potvrdili 11. januára na mimoriadnej členskej schôdzi FK
Tempo, ktorá sa konala vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Partizánskom. Tridsaťosem členov FK Tempo zo štyridsaťjeden registrovaných naplnilo regule mimoriadnej členskej
schôdze za uznášaniaschopnú.
Predseda FK Tempo odstúpil
Po dvaapolročnom pôsobení odstúpil z pozície
predsedu Ján Ďureje, ktorý klub v čase, keď oň
nik nemal záujem, zodvihol zo zeme. ,,Myslím
si, že som urobil kus poctivej roboty. Keď som
klub preberal, musel som vyrovnať polročný

cízne pripravená a všetko podstatné sa dohodlo
v predstihu a zákulisí, mimo rokovacej sály.
Nový výbor a nový predseda
Po správe o hospodárení a čerpaní rozpočtu za
rok 2012, v ktorej Jaroslav Palan vychŕlil množstvo čísiel, prítomní s nadhľadom prijali aj infor-

slovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk a primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý okrem iného povedal: ,,Blahoželám tým, ktorí boli zvolení a zároveň sa chcem poďakovať za prácu členom predošlého výboru. Uvedomujem si, aká
dôležitá je práve oblasť športu, najmä v neľahkých časoch, kedy je ťažké získať sponzorov. Všetky kluby na území mesta Partizánske
existujú práve vďaka dobrovoľníkom, aj vďaka
vám, ktorí ste prišli na schôdzu. Bez ohľadu na
finančnú odmenu, či bežné poďakovanie sa
angažujete v športovom dianí, pretože vás to
baví. Veľmi si želám, aby atmosféra dnešného
rokovania, ktorú si môžem dovoliť označiť za
prejav vysokej športovej diplomacie, pretrvala aj ďalšie obdobie.“ Do diskusie sa zapojili aj

re. Všetko som zvážil aj spolu s mojimi kamarátmi a znovu sme sa pustili do boja. Verím, že
sa v klube vytvorí opäť dobrá partia a niečo
spolu dosiahneme.“
S akými hlavnými víziami preberáte predsednícky post?
,,Chceme stavať na práci s mládežou. Našou
jednoznačnou prioritou bude podporiť družstvo starších žiakov na ceste za postupom do
druhej ligy. Ďalším cieľom je, aby dorastenci skončili do druhého miesta a v neposlednom rade chceme konsolidovať káder družstva mužov.“
Byť predsedom klubu je veľká zodpovednosť. V
dnešnej ekonomicky neľahkej dobe je to predovšetkým o finančnom zastrešení klubu. Trúfate si?

Mimoriadna členská schôdza v FK Tempo
urobila radikálny rez

finančný deficit tritisíc eur na nevyplatené
odmeny pre trénerov, ďalej tisícpäťstoeurovú podlžnosť voči sociálnej poisťovni, navyše hráčom dlhoval klub na odmenách sumu
osemtisíc eur. Teraz, keď odchádzam, zostáva
na klubovom účte čiastka dvetisícsedemstoštyridsaťtri eur,“ obzrel sa za minulosťou Ján Ďureje a zároveň ozrejmil dôvody svojho rozhodnutia: ,,Odchádzam kvôli pracovnej vyťaženosti,
pretože rozbieham ďalšie podnikateľské aktivity. Organizačné záležitosti sme v klube mali
na pleciach spolu s Jaroslavom Palanom, čo
bolo veľmi náročné. Rovnako aj finančne ťahať klub. Som rád, že sa vytvoril nový sedemčlenný výbor. Doteraz mal klub troch registrovaných členov, teraz ich je štyridsaťjeden
a mohla sa tak uskutočniť aj členská schôdza.
Mám záujem naďalej pomáhať klubu sponzorsky pri družstve starších žiakov.“ Vzhľadom
k vývoju vnútroklubovej situácie pre mnohých
očakávaný krok, pre menej zainteresovaných
možno prekvapujúca informácia. Kto by však čakal emócie a osočovanie, bol by značne sklamaný. Schôdza s prívlastkom mimoriadna sa niesla v
pokojnej až priateľskej atmosfére a mala kultivovaný priebeh. Aj z toho bolo zrejmé, že bola pre-

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
MUŽI: NEMŠOVÁ – SPARTAK BÁNOVCE N/
B. 4:1 (1:1), gól Spartaka: Kuric, na umelej
tráve v Topoľčanoch. SEBEDRAŽIE – TEMPO
PARTIZÁNSKE 4:2 (2:1), góly Tempa: Patrik
Beňuška 2, P. Křapka, na umelej tráve v Novákoch. PIEŠŤANY /st. dorast/ – OFK BOŠANY 4:2 (3:1), góly OFK: M. Meluš, J. Švec,
na umelej tráve. NOVÁ BAŇA – SLOVAN ŠIMONOVANY 2:1 (2:1), gól Slovana: L. Varga,
na umelej tráve v Topoľčanoch. KRUŠOVCE
– NŽ VEĽKÉ UHERCE 3:5 (1:3), góly NŽ: R.
Kováč 3, J. Kundala 2. FK VEĽKÉ BIELICE –
OSLANY 2:1 (2:1), S. Mlatec, P. Turčan – J.
Čangel (11 m), v Malých Bieliciach. PRAŠICE – OFK NEDANOVCE 1:5 (0:3), góly OFK:
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máciu, že klub nemal vytvorenú revíznu komisiu. Nemohli si tak vypočuť správu o jej činnosti za predošlý rok. Vzápätí však prišiel očakávaný
bod schôdze – voľba nového výboru FK Tempo.
Rokovacou sálou zazneli v drvivej prevahe už
známe mená, ktoré sú súčasťou klubu, alebo v
minulosti v ňom pôsobili – Štefan Slivka, Anton
Zima, Samuel Sipiczky, Marián Mulina, Jozef Jakubík, Vladimír Karásek a Ján Dubina. Ten bol napokon jednohlasne zvolený za nového predsedu FK
Tempo. Za posledných osem rokov je to už piata
zmena prvého muža v tomto klube, čo len potvrdzuje funkcionársku nestabilitu klubu. Trojicou
štatutárov FK Tempo sa stali okrem novozvoleného predsedu aj Vladimír Karásek a Jozef Jakubík. Súčasne prebiehala aj voľba revíznej komisie.
Jej členmi sa stali Jozef Bóka mladší, Milan Miške a za predsedu bol zvolený Ivan Grman, ktorý
vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť. Prvoradou úlohou novovytvorenej revíznej komisie
je na členskej schôdzi, ktorá sa má zvolať najneskôr do 30. júna 2013, predniesť revíznu správu
za predošlý rok.
Diskusia a ohlasy na zmeny
V bloku diskutujúcich dostali prví príležitosť obaja
hostia – predseda disciplinárnej komisie Západo-

poslanec mestského zastupiteľstva Juraj Krasula,
Anton Zima, Alexander Bezák a Jozef Jakubík. A
aké boli ohlasy na radikálny funkcionársky rez v
FK Tempo? Predseda Disciplinárnej komisie ZsFZ
Miroslav Vlk: ,,Z pozície bývalého funkcionára a
člena klubu vnímam zmenu pozitívne. Už pán
Ďureje prebral funkciu predsedu, keď bol klub
v zlom funkcionárskom, ale hlavne ekonomickom stave. Pán Dubina už pracoval a je zbehlý
vo futbale, má prehľad a je fundovaný. Preto si
myslím, že by mohol pozdvihnúť klub na vyššiu úroveň.“ Opora zadných radov družstva mužov FK Tempo Pavol Karmiet: ,,V mene spoluhráčov môžem vysloviť spokojnosť. Zmenu vnímam pozitívne, pretože od nového výboru cítiť ambície napredovať. A to nám za posledné
dva-tri mesiace u predošlého vedenia chýbalo.
Aj preto bol stav v klube taký, aký bol. Dúfam,
že sa situácia zmení k lepšiemu.“

A. Žurek 3, A. Sák 2, na umelej tráve v Topoľčanoch. TJ OSLANY – LUŽIANKY 2:1 (1:0),
góly TJ: J. Čangel 2, na umelej tráve v Novákoch. MALÉ KRŠTEŇANY – VEĽKÉ UHERCE
/dorast/ 13:2 (6:1), P. Okenka 3, P. Jaško 2, S.
Adamik 2, M. Žiak 2, R. Hartmann 2, D. Lopez,
Martin Skučka – J. Jánošík, Ľ. Valter.
DORAST: Šaľa – Tempo Partizánske 10:3
(3:2), góly Tempa: M. Kučerka 2, Jakubis,
na umelej tráve. OŠK CHYNORANY – BÁNOVCE N/B. /ml. dorast/ 4:2 (2:0), D. Marko 2, P. Ovečka, M. Podhorský – F. Lagin, L.
Furmančok.
STARŠÍ ŽIACI: NITRA – TEMPO PARTIZÁNSKE 2:3 (0:1), góly Tempa: M. Košík 2, V.
Tkáč, na umelej tráve.
MLADŠÍ ŽIACI: NITRA – TEMPO PARTIZÁNSKE 12:0 (5:0), na umelej tráve.

KAM ZA ŠPORTOM

ČITATEĽSKÁ ANKETA - ŠPORTOVEC

Zmeny neobišli ani trénerský post
Novému predsedovi FK Tempo Jánovi Dubinovi
sme po zvolení do funkcie položili štyri otázky. Vy
ste už v štruktúrach klubu pôsobili, v roku 2008
ste však z neho odišli. Aký bol hlavný dôvod, že
ste sa vrátili späť?
,,Oslovili ma ľudia, ktorí robili v starom´ výbo´

STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 23.2. o 10. h:
STK TEVOS Partizánske – Nové Mesto n/V., STK Veľké Uherce – Šahy, o 16. h: STK TEVOS Partizánske
– Nová Dubnica (telocvičňa Spojenej školy), STK
Veľké Uherce – Hontianske Trsťany (telocvičňa ZŠ).
(III. LIGA – MUŽI) 23.2. o 10. h: STK TEVOS
Partizánske B – Karpatia Prievidza, o 15. h: STK
TEVOS Partizánske B – STK Prievidza (telocvičňa Spojenej školy).
(IV. LIGA – MUŽI) 23.2. o 10. h: STK TEVOS Partizánske C – SK Bánovce n/B., STK Orol Otrhánky
– Trenčianska Teplá B, STK Veľké Uherce B – TTC
Pov. Bystrica B, o 15. h: STK TEVOS Partizánske C
– Trenčianska Teplá B (herňa pod ÚPSVaR), STK
Orol Otrhánky – SK Bánovce n/B., STK Veľké Uherce
B – Ladce (telocvičňa ZŠ).

,,Ak by som si netrúfal, tak do toho nejdem.
Aj s ostatnými členmi výboru dobre vieme, čo
nás čaká. Budeme sa snažiť osloviť o pomoc
kamarátov, ale aj ostatných podnikateľov a
všetky veľké firmy, ktoré sú na území Partizánskeho. Pevne verím, že sa nám podarí zohnať finančné prostriedky a klub bude fungovať bez problémov.“
Počas vášho prejavu ste avizovali, že urýchlene
budete riešiť situáciu v družstve mužov. Môžete
konkretizovať, aké kroky plánujete urobiť?
,,Čo najrýchlejšie zvoláme hráčsku schôdzu
a určite príde k trénerskej zmene. Rozprával
som sa so súčasným trénerom Romanom Patrovičom a podľa všetkého sa mu nedarí správne počas prípravy naštartovať hráčov, ale
hlavne dostať ich na ihrisko.“
Staronovým trénerom Ján Stanko
A naozaj! Ubehlo dvadsaťštyri hodín a nový
predseda FK Tempo sa po rokovaní výboru klubu postaral o avizovanú bleskovú trénerskú
zmenu pri štvrtoligovom celku mužov. Do odvetnej časti povedie družstvo po jedenástich
rokoch opäť Ján Stanko. ,,Jána Stanka považujeme za oduševneného trénera, ktorý
dokonale pozná pomery v klube. Pevne veríme, že bude schopný pritiahnuť späť hráčov a vytvorí opäť výbornú partiu. Dohodli
sme sa na spolupráci do konca súťažného
ročníka. Novým vedúcim družstva sa stane
Richard Ďuriš a Samuel Sipicky, zastupujúci
výbor klubu, bude plniť funkciu koordinátora,“ informoval o zmenách realizačného tímu
pri družstve mužov Ján Dubina. A keď hovoríme, že frekvencia podávania si kľučky prichádzajúcimi a odchádzajúcimi predsedami bola
za posledné roky značná, ešte vyššia bola pri
tréneroch. Za posledný polrok je Ján Stanko
štvrtým trénerom. Pred ním družstvo viedli Roman Greguška, Milan Janega, ktorý sa postaral
o jednodňový rekord a naposledy Roman Patmp
rovič.
ĽADOVÝ HOKEJ (II. LIGA – MUŽI) 23.2. o 17.30
h: Iskra Partizánske – HK Brezno.
(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 24.2. o 10.30 h: Iskra Partizánske – Senica.
KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 23.2. o 15. h: BKK Bánovce n/B. – ŠK Modranka B.
HÁDZANÁ (PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE) 19.2. o
18. h: Slovensko ženy- Bojnice dorastenci (MŠH
Partizánske).
(WHIL – ŽENY) 23.2. o 16. h: HK DANLOG Partizánske – Michalovce.
(I. LIGA – ŽENY) 23. o 17. h: Gabor Bánovce n/B
– Nesvady.
ATLETIKA 24.2. od 14. h: 2. kolo 2. ročníka Bánovskej bežeckej ligy. Štart pri pri kúpalisku Pažiť v
Bánovciach nad Bebravou, 6 km dlhá trať povedie
k Vodnej nádrži Prusy a späť. Prezentácia: od 13.30
do 13.50 h..

PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012

Dvanásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012, ktorú poriada komisia športu a spoločenských organizácií pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci
s našou redakciou Tempo, pokračuje vo svojej hlavnej – hlasovacej fáze. Do ankety, ktorá je tak ako
vlani opäť rozdelená do troch vekových kategórií – 1. KATEGÓRIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD
15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV – boli nominovaní športovci a športovkyne, ktorí
počas roka 2012 úspešne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové
výkony ako jednotlivci, reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti.
Na vás, čitateľoch je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami športovcov z uvedenej nominácie, kto-

rým mienite dať svoj hlas, poslali (prípadne priniesli) na adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958
01 Partizánske. Uzávierka ankety je 6. marca 2013! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým 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 odmenení.
Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou slávnostného Večera športovcov v Mestskej športovej hale v Partizánskom 22. marca.

KATEGÓRIA DO 15 ROKOV
Dominik BUDAY (športové karate – DRAP Partizánske)
Adam DAŇO (basketbal – TJ Iskra Partizánske)
Michael DRÁBEK (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske)
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton – BK ŠŠK
Gymnázium Partizánske)

KATEGÓRIA 15-19 ROKOV
Ján BENZÍR (zjazd na horských bicykloch – DHPOSITIVE Partizánske)
Tibor ĎURČEK (športové karate – DRAP Partizánske)
Tomáš HIRKALA (hokejbal – ŠK Harvard Partizánske)
Naďa HORVÁTHOVÁ (bedminton – BK ŠŠK
Gymnázium Partizánske)
Libuša KUBÁŇOVÁ (hádzaná – HK DANLOG
Partizánske)
Tomáš KUČERA (florbal – FBK Harvard Partizánske)
Jana MITALOVÁ (atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka
Partizánske)
Martina PREKOPOVÁ (raketové modelárstvo
– KRM Partizánske)
Vladimír TKÁČ (futbal – FK Tempo Partizánske)
Samuel VÝBORNÝ (ľadový ho-kej – HK Iskra
Partizánske)

Denis JAVOŘÍK (raketové modelárstvo – KRM
Partizánske)
Martin JANUŠKA (futbal – FK Tempo Partizánske)
Tatiana KARÁSKOVÁ (hádzaná – HK DANLOG
Partizánske)
Dávid MASÁR (futbal – ŠK Slovan Šimonovany)
Erik TAKÁCS (florbal – FBK Harvard Partizánske

KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV
Dominik ČERNO (futbal – ŠK Slovan Šimonovany)

Stanislav KORYTÁR (autokros – STANLEY
TEAM Šimonovany)
Igor MALINKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske)
Klaudia MICHNOVÁ (hádzaná – HK DANLOG
Partizánske)
Jaroslav NOROCKÝ (futbal – FK Tempo Partizánske)
Juraj PAPP (triatlon – Pegas Triatlon Partizánske)
Michal PREKOP (raketové modelárstvo – KRM
Partizánske)
Štefan RAJČAN (florbal – ŠK Harvard Partizánske)
Tomáš RAJTÍK (stolný tenis – KŠK HELLER/STK
TEVOS Partizánske)
Mária STANOVIČOVÁ (horská cyklistika/atletika – Honeywell Partizánske)
Roman SZABO (malý futbal – BELASÍ Partizánske)
Jozef ŠTEVICA (atletika – KRB Partizánske)
Rastislav ZEMBA (basketbal – TJ Iskra Partizánske)

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.20
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
Oznamuje funkcionárom FK, že termín predkladania súpisiek pre jarnú časť súťažného ročníka
2012/2013 je do 8.3. 2013. Žiadosti o dlhodobú
(paušálnu) zmenu hracieho dňa alebo času pre
jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 sa predkladajú do 1.3. 2013.
MATRIKA
l Matrika ObFZ Prievidza v súlade s pokynom
SFZ žiada všetky FK, patriace do matričnej príslušnosti ObFZ Prievidza, aby na matriku ObFZ
oznámili, kedy budú vymieňať staré registračné
preukazy za nové plastové registračné preukazy. Žiadame FK, aby na matriku ObFZ Prievidza
oznámili dátum výmeny a počet registračných
preukazov k výmene.
l Marika ObFZ Prievidza odporúča všetkým FK,
aby pri výmene RP, ktorým skončila platnosť v
roku 2012, postupne vymenili všetky RP v kategórii dospelých. Pri transferoch hráčov (prestupy, hosťovania, zrušenie hosťovaní) musí materský FK mať vystavený už nový plastový registračný preukaz. Žiadosti na predpísanom tlačive cez
elektronickú poštu (viď. videonávody ISSF SFZ).
Pri vybavení výmeny papierového RP za nový
plastový RP, je nutné doterajší (starý papierový)
RP zaslať na matriku ObFZ Prievidza ku skartácii.
Pri výmene RP uplatňujte hromadnú výmenu –
ušetríte financie na platbách pre kuriérov.
l Opravu vo vašich hráčskych zoznamoch podľa RP (hráč ma uvedený v zozname iný klub, iný
v registračnom preukaze) od 1.1. 2013 môže

spraviť výlučne Peter Kačinec IT SFT mob.č.
0902937045.
l Žiadosti o prestup sa podávajú denne okrem
termínu od 1.4. do 30.6. kalendárneho roka. Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania sa
podávajú denne od 1.1. do 31.3. a od 1.7. do
30.9. kalendárneho roka. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.4. do
30.6. a 1.10. do 31.12. kalendárneho roka. Žiadosti o transfery môžu podávať manažéri FK
cez elektronickú podateľňu s podmienkou, že
hráč má vytvorené konto alebo účet na matrike
ObFZ Prievidza alebo druhých matrikách ObFZ,
RFZ a SFZ.
SEKRETÁR
Žiada zodpovedných funkcionárov FK, aby nahlásili zmeny štatutárov FK, ktoré sa udiali od
skončenia jesennej časti.
KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ Prievidza, že v nedeľu 24.2. 2013 so začiatkom o 8.
h sa v Kultúrnom centre v Novákoch (Dom kultúry) uskutoční seminár. Účasť na seminári je povinná! Rozhodca a delegát, ktorý sa nezúčastní
na seminári, nebude delegovaný v jarnej časti
súťažného ročníka 2012/2013 na majstrovské
futbalové zápasy. Futbalový oddiel, za ktorý ste
registrovaný a v prípade, že sa nedostavíte a má
iba jedného rozhodcu, bude hrávať majstrovské
futbalové zápasy mimo ÚHČ v nedeľu. Prineste
si so sebou písacie potreby a preukaz rozhodcu.

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou podali v 18.kole skvelý výkon, keď zvalili 3273 kolov, no ani ten nestačil
plný bodový zisk. V Zlatých Klasoch podľahli 1:7 na body. Domáci podali najlepší kolektívny výkon kola, keď
zvalili 3509 kolov, o 236 viac bež Bánovčania. V drese BBK podal najlepší výkon Marek Súkeník, ktorý získal
jediný bod a do šesťstovky mu chýbali len štyri koly. Úvodné dve kolá má za sebou druhá polovica III. ligy.
Kolkári KK Tatran Uhrovec si upevnili vedúcu priečku dvomi víťazstvami. Najskôr v 10. kole zvíťazili nad Dubnicou o 72 kolov, aby si vzápätí poradili o 138 kolov 2077:1939 aj s trenčianskymi Extrémistami. V drese Tatrana sa v oboch dueloch najviac darilo Jurajovi Mišinovi. Ten s výkonom 554 zvalených kolov dosiahol druhý
najlepší individuálny výkon 10. kola, kým v nasledujúcom kole skončil tretí, keď poslal na zem 529 kolov.

I. LIGA MUŽOV – ZÁPAD

H 18. KOLO: KK Zlaté Klasy – BKK Bánovce n/B.
7:1 (3509:3273), ako hrali: Keszöcze 597/1 – J.
Lipták 527/1, Poloma 615/1 – P. Bročko 568/0, Író
565/1 – A. Šujan 511/0, Maricsová 581/1 – J. Podolák 520/0, Marics 568/0 – M. Súkeník 596/1,
Lengyel 583/1 – J. Bročko 551/0. Slovan Šaľa
– KK Victoria Pezinok 6:2 (3295:3199). Zentiva Hlohovec – Cabaj-Čápor 6:2 (3306:3189).
MKK Stará Turá – ZKK Nové Mesto n/V. 3:5
(3303:3301). MKK Galanta – KK Preseľany 6:2
(3219:3083). KK Pobedim – Družba Piešťany B
6:2 (3434:3259). ŠK Modranka B – Družba Piešťany – odložené na 19:2..
TABUĽKA
1. Družba Piešťany
17 14 0 3 90,5:45,5 28
2. Zentiva Hlohovec
18 13 1 4 98,5:45,5 27
3. KK Zlaté Klasy
18 12 3 3 89,0:55,0 27
4. MKK Galanta
18 11 3 4 88,0:56,0 25
5. KK Cabaj-Čápor
18 11 0 7 86,0:58,0 22
6. Slovan Šaľa
18 10 0 8 75,0:69,0 20
7. KK Pobedim
18 7 3 8 74,5:69,5 17
8. BKK Bánovce n/B
18 8 0 10 62,0:82,0 16

9. KK Preseľany
10. ZKK Nové Mesto n/V.
11. Victoria Pezinok
12. ŠK Modranka B
13. MKK Stará Turá
14. Družba Piešťany B

18
18
18
17
18
18

7
5
4
5
4
4

1
2
3
1
3
0

10
11
11
11
11
14

63,5:80,5
58,0:86,0
59,5:84,5
54,0:82,0
53,5:90,5
48,0:96,0

15
12
11
11
11
8

III. LIGA – TRENČÍN

H 10. KOLO: Dubnica n/V. – KK Tatran Uhrovec
2065:2137 (-72+), ako hrali: Uhlík 559 – P. Petreje
522, Hajaš 510 – J. Mišina 554, Haluza 486 – P. Sitár 527, Kebísek 510 – M. Súkeník 534. Extrémisti
Trenčín – Stará Turá C 2065:1996 (+69-).
H 11. KOLO: Extrémisti Trenčín – KK Tatran
Uhrovec 1939:2077 (-138+), ako hrali: Habšuda
484 – P. Petreje 516, Kellner 476 – J. Mišina 529,
Stašík 481 – P. Sitár 511, Mikuš 498 – V. Danaj 521.
Dubnica n/V. – Stará Turá C 2004:2008 (-4+).
TABUĽKA
1. KK Tatran Uhrovec
11 8 0 3 2016
16
2. MKK Stará Turá C
11 6 0 5 1999
12
3. KK Dubnica n/V
11 5 0 5 1965
10
4. Extrémisti Trenčín
11 3 0 8 1924
6
(mp, kk, lg)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA

H VÝSLEDKY: THT Topoľčany – OLD BOYS Prievidza 4:5 (1:1, 1:3, 2:1), góly: 11. a 42. I. Janček, 18. J.
Držík, 43. J. Hain – 5. J. Čuperka, 16. a 28. M. Sliepka,
27. M. Šnirc, 38. Ľ. Beduš, brankári: J. Hudák – N. Jakubík. Žabokreky n/N. – ICE BOYS Prievidza 5:3 (1:2,
1:0, 3:0), góly: 13., 23. a 41. J. Chrenko, 40. M. Ukuš,
45. P. Habánik – 6. Pavel Doka, 9. P. Sitár (t.s.), 36. P. Hudek, brankári: R. Šebo – Peter Doka. MOHICANS Topoľčany – IL TIGRO Bánovce n/B. 8:7 (1:0, 2:3, 5:4),
góly: 11., 29. a 39. R. Gogola, 20. a 41. M. Daňo, 32. Š.
Šupa, 36. H. Hlavenka, 45. P. Adamkovič – 23. a 27. V.
Kovalíček, 25. a 33. A. Beňo, 33. P. Apolen, 34. a 45. M.
Koleno, brankári: N. Jakubík – R. Mikuš.
TABUĽKA

1. LETCI Ludanice
20 18 0 2
2. THT Topoľčany
20 15 0 5
3. Žabokreky n/N.
20 10 2 8
4. MOHICANS Topoľčany
21 9 2 10
5. OLD BOYS Partizánske 20 8 0 12
6. ICE BOYS Prievidza
21 4 1 16
7. IL TIGRO Bánovce n/B.
0 3 0 17
(HTTB Tovarníky bol vylúčený zo súťaže.)

164:56 54
140:78 45
93:72 32
94:99 29
102:107 24
66:137 13
52:142 9

p PROGRAM – 24.2. o 18.30 h: OLD BOYS Prievidza – LETCI Ludanice.

II. LIGA

H VÝSLEDKY: RAPTORS Partizánske – BAŤOVKA
Partizánske 5:4 (1:0, 2:2, 2:2), góly: 11. a 31. P. Hatala, 18. a 43. L. Guliš, 23. M. Daňo – 17. M. Korec, 22.
a 37. M. Telek, 44. J. Hlavenka, brankári: R. Straňovský
– M. Oršula. ECS Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske 4:7 (0:1, 2:5, 1:1), góly: 21. R. Šebesta, 25. J.

Gymnázium pod košmi neuspelo
V jedinom stretnutí majstrovstiev regiónu v basketbale študentiek stredných škôl Gymnázium Partizánske podľahlo Strednej odbornej škole obchodu
a služieb Prievidza vysoko 11:38 po polčase 7:24.
Zástupca z okresu Bánovce nad Bebravou sa turnaja nezúčastnil, víťazný prievidzský tím postúpil na
majstrovstvá kraja.
p Zostava Gymnázia Partizánske: P. Legeňová,
V. Ivanková, N. Horváthová, M. Svobodová, A.
Klapková, P. Gregušová, D. Súkeníková, L. Kubáňová, D. Krajčovičová, V. Gajdošová, S. Ondriškovičová, vedúca družstva: T. Popluhárová. mp

Fabo, 26. M. Chudý, 34. Peter Utekal – 14. L. Balogh,
16. P. Uhlár, 20. Ľ. Galovič, 22., 23. a 30. F. Balogh, 43.
Pavol Kollár, brankári: B. Král – P. Sprušanský.
TABUĽKA

1. Dolné Vestenice
20 11 1 8 94:77 34
2. BAŤOVKA Partizánske 20 11 1 8 114:107 34
3. SCORPIONS Topoľčany
19 10 2 7 100:83 32
4. RAPTORS Partizánske 20 9 1 10 81:97 28
5. ECS Partizánske
19 7 3 9 68:66 24
6. LOKOMOTÍV Partizánske 18 5 2 11 94:115 17
p PROGRAM – 22.2. o 20.30 h: SCORPIONS
Topoľčany – ECS Partizánske, 23.2. o 20. h: BAŤOVKA Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske.

AHL FENDEK CUP

H 2. ŠVRŤFINÁLE: TPS Topoľčany – Nitrianske Sučany 2:4 (1:0, 0:3, 1:1), góly: 14. L. Matejovič, 45. M.
Chovanec – 16. P. Argyusy, 19. a 25. R. Kočiš, 42. P. Masarik, brankári: E. Hajnal – P. Brna, na zápasy 1:1.
H 3. ŠVRŤFINÁLE: RUPAS Prievidza – Bystričany
5:0 (0:0, 3:0, 2:0), góly: 20. R. Pasovský, 23. a 35. T.
Pasovský, 24. T. Bezuška, 39. R. Melichar, brankári: P.
Brna – P. Mikula, na zápasy 2:1, postúpil RUPAS. Nitrianske Sučany – TPS Topoľčany 3:4 s.n. (1:2, 2:0,
0:1), góly: 3. a 29. P. Argyusy, 24. M. Knapek – 3. M.
Chovanec, 10. V. Páleník, 44. B. Mihok, v šiestej sérii
rozhodujúci nájazd premenil Branislav Mihok, brankári: P. Brna – J. Hudák, na zápasy 1:2, postúpil TPS.
p PROGRAM SEMIFINÁLE – 23.2. o 12.30 h: RUPAS
Prievidza – TPS Topoľčany, o 14. h: Žabokreky n/N. B
– WARRIORS Topoľčany, 24.2. o 15.30 h: TPS Topoľčany – RUPAS Prievidza, o 17. h: WARRIORS Topoľčany – Žabokreky n/N. B.
mp

ZLATKOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
V Pastoračnom centre na sídlisku Šípok v Partizánskom sa rozbehlo ôsme pokračovanie Zlatkovej ligy
v stolnom tenise, ktorá sa hrá pod záštitou saleziánov a mládežníckej organizácie Domka. Po prvom
hracom týždni vedie ligu Dávid Masár, ktorý ma na
svojom konte 23 bodov.
p PORADIE: 1. Dávid Masár - 23 bodov, 2. Peter
Škríba - 8, 3.-4. Jakub Burák a Frederik Bauer - 7,
5. Miroslav Benca - 5, 6.-8. Samuel Oršula, Erik Takács a Rado Stríženec - 4, 9.-10. Janko Lacika a Filip Šebesta - 3, 11.-14. Marek Urban, Martin Maťašeje, Alex Bauer a Patrik Rajnoha - 1.
(mp, rf)

18. február 2013

Gymnazisti majstrom kraja
Gymnazisti z Partizánskeho tak ako
po minulé roky,
opäť mútia vodu v
stolnotenisovej súťaži družstiev študentov stredných
škôl. Po triumfe
na okresnom a regionálnom šamnenašpionáte
li premožiteľa ani
na majstrovstvách
Trenčianskeho kraja, ktoré sa konali v Prievidzi. Na Majster Trenčianskeho kraja v stolnom tenise družstiev –
štíte gymnazistov Gymnázium Partizánske – zľava: Boris Šandrik, Vladislav
zostali obaja re- Jordanov a Radovan Slašťan.
gionálni majstri –
SOŠ OaS Trenčín zdolali 4:0 a nad SOŠ Dubnica n/V. vyhrali 4:2. Obhajobou krajského
titulu nadviazali zverenci učiteľky Tamary Popluhárovej na vlaňajší úspech a opäť sa
prebojovali na majstrovstvá Slovenska.
mp

FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV
Najvyššia mužská florbalová súťaž mala na programe stretnutia 21. a 22. kola. Extraligový nováčik FBK Harvard Partizánske najskôr zvládol dôležité stretnutie o záchranu. Novodubnický Viktory
Stars zdolal na svojej palubovke 9:4 hlavne vďaka vydarenej druhej tretine, ktorú Partizánčania vyhrali 5:0. Strelecky sa zaskvel kapitán Harvardu Ľubo Dorica, ktorý vsietil štyri góly a spoľahlivý výkon opäť podal brankár Štefan Rajčan. ,,Bol to pre nás dôležitý zápas v boji o baráž. O svojom
víťazstve sme rozhodli v druhej tretine, v ktorej sme súperovi nič nedovolili a vyhrali sme ju
päť-nula. V poslednej tretine Dubnica zápas ešte zdramatizovala, ale záver sme zvládli a zaslúžene vyhrali,“ neskrýval spokojnosť tréner FBK Harvard Dušan Ďuríček. Na druhý deň si však
Partizánčania zaknihovali vysokú prehru pod hradom Matúša Čáka, keď obhajcovi titulu trenčianskemu 1. FBC podľahli 2:12. ,,Úvod zápasu nám absolútne nevyšiel. Zrejme po tom, čo sa Trenčania na našom ihrisku vytrápili, nechceli nechať nič na náhodu a o osude zápasu rozhodli
už v prvej tretine. V šatni padli trošku tvrdšie slová, ale čo bolo hlavné, zmenili sme taktiku.
Tá sa neskôr ukázala ako účinná, lebo sme tlak súpera zastavili. Bola to dobrá škola pre mojich hráčov a z prehry sa treba poučiť,“ nechal sa počuť Dušan Ďuríček.
Zostávajúce výsledky 21. kola: Stupava – Dolný Kubín 12:2 (3:0, 4:1, 5:1). Tvrdošín – Mikuláš
Prešov 8:7 (4:1, 2:3, 2:3). FTVŠ UK Bratislava – Žilina 5:2 (2:2, 0:0, 3:0). Sabinov – Košice 6:7
(3:1, 1:4, 2:2). Ružinov Bratislava – 1. FBC Trenčín 4:5 (2:1, 2:4, 0:0). Zostávajúce výsledky 22.
kola: Nová Dubnica – Ružinov Bratislava 2:6 (0:1, 1:2, 1:3). Tvrdošín – Košice 8:11 (1:3, 3:4,
4:4). Michalovce – ATU Košice 6:11 (3:4, 1:4, 2:3). Dolný Kubín – FTVŠ UK Bratislava 3:16 (0:5,
2:7, 1:4). Žilina – Stupava 9:6 (3:3, 1:3, 5:0). Sabinov – Mikuláš Prešov 10:7 (2:3. 2:3, 6:1).
TABUĽKA
1. FTVŠ UK Bratislava
20 18
2. ŠK 1. FBC Trenčín
20 16
3. Florko Košice
19 15
4. ATU Košice
17 11
5. Predator Sabinov
21 12
6. Dragons Bratislava
18 12
7. Grasshoppers Žilina 19 10
8. Bogdau Stupava
19 9
9. Mikuláš Prešov
19 6
10. FBK Tvrdošín
21 7
11. FBK Michalovce
20 4
12. VS Nová Dubnica
21 3
13. Harvard Partizánske 20 3
14. Žatva 90 Dolný Kubín 20 0

STOLNÝ TENIS - MUŽI
V. LIGA

H 19. KOLO: STK TEVOS Partizánske D –
Handlová B 9:9, T. Hoffmann 3,5, M. Slašťan
2,5, P. Vácval 1,5, Jozef Vlčko 1,5 – Bátora 4, Jozef Blaho 2, M. Čenteš 2, G. Ratkovský 1. ŠKST
Bošany B – Oslany B 9:9, J. Krchník ml. 3,5,
J. Halmo 2, J. Krchník st. 2, J. Repka st. 1,5 – P.
Mello 3,5, M. Hudec 2, R. Šandrik 2, B. Šadrik
1,5. Kanianka – STK Žabokreky n/N. 12:6,
A. Schnierer 4, O. Kušnír 3,5, O. Perniš 2,5, D.
Píš 1, R. Baláž 1 – R. Blaniar 2,5, J. Blaniar 1,5,
J. Švec 1, J. Preťo 1. Bystričany C – STK Veľké
Uherce C 7:11, ? - M. Truska 4,5, D. Kršiak 4,
T. Valášek 2,5. KST Diviaky n/N. – Lazany C
15:3, P. Ševce 4,5, R. Vajda 4, D. Hnát 3,5, M.
Škraban 3 – J. Rybár 1,5, V. Škarba 1, P. Gebrlín
0,5. Nitrica – STK Prievidza B 0:18, Křenek
4,5, Hedvigy 4,5, Geschwandtner 4,5, Bielik 4,
Morovič 0,5. Oslany – Tužina 7:11, T. Pinďura 2,5, E. Hýrošš 2, J. Lacuška 1,5, V. Kasala 1
– D. Hanzlík ml. 4, P. Gross 4, V. Polevka 2,5, D.
Hanzlík st. 0,5.
TABUĽKA
1. STK Prievidza B
19 15 0 4 232:110 49
2. Diviaky n/N.
19 12 0 7 202:140 43
3. STK Veľké Uherce C 19 11 2 6 180:162 43
4. TEVOS Partizánske D 19 10 3 6 173:169 42
5. Tužina
19 10 1 8 192:150 40
6. Oslany
19 9 2 8 168:174 39
7. ŠKST Bošany B
19 7 6 6 182:160 39
8. Kanianka
19 8 3 8 163:179 38
9. Oslany B
19 7 4 8 186:156 37
10. STK Žabokreky n/N. 19 7 3 9 179:163 36
11. Handlová B
19 7 3 9 165:177 36
12. Lazany C
19 8 0 11 154:188 35
13. Nitrica
19 4 1 14 115:227 28
14. Bystričany C
19 3 2 14 103:239 27

VI. LIGA
MO PARTIZÁNSKE

H 11. KOLO: STK Žabokreky n/N. B – BELMONT KLIMA Partizánske B 17:1, M. Magát 4,5, M. Navrkal 4,5, R. Poništiak 4,5, J. Preťo
2, J. Púchovský 1,5 – P. Klapka 1. ŠKST Bošany C – BELMONT KLIMA Partizánske 10:8,
T. Duda 3, P. Minarovič 3, J. Repka st. 2, M. Boldiš 2 – Ján Belianský 2,5, J. Jaššo 2,5, M. Tomiš
1,5, A. Klapka 1,5. STK Veľké Uherce D – MK
SO Nadlice 9:9, P. Kršiak 4, T. Vlčko 3, J. Václav 1, J. Trojan 1 – Mário Marko 2,5, Miroslav
Marko 2,5, J. Magdolen 2,5, L. Beko 1,5. Horná Ves – STK Veľké Uherce E 8:10, M. Mikoláš ml. 4, M. Kmeť 2, Š. Jančich 1, R. Mokoš 1
– T. Valášek 3,5, J. Valášek 3,5, R. Houdek 2,5,
P. Hrčková 0,5.
TABUĽKA
1. MK SO Nadlice
11 9 1 1 132:66 30
2. BK Partizánske
11 9 0 2 137:61 29
3. ŠKST Bošany C
11 8 0 3 130:68 27
4. STK Žabokreky n/N. B 11 6 0 5 103:95 23
5. STK Veľké Uherce D 11 4 1 6 105:93 20

6. STK Veľké Uherce E
7. BK Partizánske B
8. Horná Ves

11 4 0 7
11 3 0 8
11 0 0 11

78:120 19
62:136 17
45:153 11

VI. LIGA
MO BÁNOVCE N/B.

H 15. KOLO: STK Orol Otrhánky B – STO
Uhrovec 14:4, J. Chudoba 4,5, M. Blaniar 4, N.
Tran 3,5, P. Hulák 2 – J. Velčický 2, J. Sliepka 1,5,
P. Mišina 0,5. STO Prusy – STK Malé Chlievany C 10:8, T. Kutiš 3,5, R. Praženec 3,5, J. Tomášik 3 – B. Kolembus 4, E. Hudecová 1,5, L.
Machala 1,5, M. Sečanský 1. STK Malé Chlievany B – OcÚ Dežerice 8:10, Kobulnický 3,5,
Kutiš 3,5, V. Košík 0,5, Koleno 0,5 – M. Horečný 4, L. Kováčik 2, Kardoš 2, M. Pikna 2. Slovenský orol Miezgovce – OcÚ Krásna Ves
13:5, F. Václavík 3,5, Rastislav Zradula 3,5, Radovan Zradula 3,5, J. Sečkár st. 1,5, I. Podoba
1 – M. Valient 4, M. Došek 1. SK Bánovce n/B.
B – OcÚ Žitná-Radiša 6:12, J. Hergezel 3, I.
Božik st. 3 – E. Čečka 3,5, I. Horník 3,5, J. Šišmiš
2,5, Botka 2,5.
TABUĽKA
1. OcÚ Žitná-Radiša
15 11 1 3 166:104 38
2. SO Miezgovce
15 9 1 5 149:121 34
3. STK Malé Chlievany B 14 10 0 4 141:111 34
4. STK Orol Otrhánky B 15 7 4 4 153:117 33
5. SK Bánovce n/B. B
15 5 3 7 133:137 28
6. STO Prusy
14 6 2 6 122:130 28
7. STO Uhrovec
15 5 3 7 121:149 28
8. OcU Dežerice
15 5 2 8 119:151 27
9. STK Malé Chlievany C 15 4 3 8 118:152 26
10. OcÚ Krásna Ves
15 1 3 11 110:160 20

VII. LIGA
MO BÁNOVCE N/B.

H 15. KOLO: STO Biskupice – TJ Horné Ozorovce 11:7, J. Pytel 4,5, M. Václavík 3, M. Kahun 2,5, Morávek 1 – J. Janech st. 2,5, D. Sabo
2, B. Sabo 1,5, P. Darmo 1. OcU Krásna Ves B
– STK Orol Otrhánky D 12:6, J. Líška 4,5, S.
Valach 3, M. Došek 3, D. Filin 1,5 – Lukáš Gieci
2,5, M. Ledajová 2, J. Flimel 1,5. STO Podlužany – STK Orol Otrhánky C 5:13, J. Podlucký
2,5, I. Hrčka 1,5, F. Rychtárech 1 – P. Hulák 4,5,
P. Plášek 3,5, T. Ledaj 3, M. Maďara 1, J. Viskup
1. SK Bánovce n/B. C – STK Malé Chlievany
D 7:11, Korbel 3,5, Škerda 1, Lutka 1, Ondruška 1, Praženec 0,5 – Košík 4, Koleno 3,5, Milata
2,5, Bauer 1. STO Prusy B – voľno.
TABUĽKA
1. STO Prusy B
13 12 0 1 195:39 37
2. STK Malé Chlievany D 14 10 1 3 149:103 35
3. STO Biskupice
13 10 0 3 170:64 33
4. TJ Horné Ozorovce
14 7 2 5 129:123 30
5. STK Orol Otrhánky C 14 5 3 6 116:136 27
6. SK Bánovce n/B. C
13 6 1 6 113:121 26
7. OcÚ Krásna Ves B
13 4 2 7 94:140 23
8. STK Orol Otrhánky D 13 1 0 12 65:169 15
9. OcÚ Podlužany
13 0 1 12 49:185 14
(mp, lg)

H 17. KOLO: EXPRES PRINT – CHLADMONT
4:1 (sety – 12:6), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak –
L. Kováčik-P. Paliatka 3:1, Kršiak – Kováčik 0:3,
Jaššo – Paliatka 3:0, Gajdoš – Paliatka 3:0, Jaššo – Kováčik 3:2.
PREDPOSLEDNÍ – TEAM GSM 2:3 (sety –
9:11), ako hrali: Ján Vlčko-Čaprnka – T. Duda-R.
Šútora 2:3, Vlčko – Šútora 3:0, Čaprnka – Duda
1:3, Vlčko – Duda 0:3, Čaprnka – Šútora 3:2.
PRINT SERVIS – HAJAKLA 2:3 (sety – 9:11),
ako hrali: M. Kováč-M. Tomiš – Š. Jambor-P.
Klapka 3:1, Kováč – Jambor 0:3, Tomiš – Klapka
3:1, Kováč – Klapka 1:3, Tomiš – Jambor 2:3.
PREMA – AUTOKLEMAN 2:3 (sety – 8:11),
ako hrali: J. Preťo-Ľ. Macho – M. Mikoláš st.-P.
Rajčányi 1:3, Macho – Mikoláš 3:0, Preťo – Rajčányi 3:2, Macho – Rajčányi 0:3, Preťo – Mikoláš 1:3.

BELMONT KLIMA – PAPEJO 0:5 (sety – 3:15),
ako hrali: A. Klapka-Ján Belianský – Jozef Vlčko-P. Vácval 1:3, Belianský – Vácval 0:3, Klapka
– Vlčko 0:3, Belianský – Vlčko 2:3, Klapka – P.
Behúl 1:3.
TABUĽKA
1. PAPEJO
17 16 1 64:21 49
2. B+B
16 16 0 69:11 48
3. GENTA
16 13 3 55:25 42
4. AUTOKLEMAN 17 11 6 53:32 39
5. BELMONT KLIMA 17 10 7 49:36 37
6. PREMA
17 8 9 42:43 33
7. EXPRES PRINT
17 7 10 41:44 31
8. CHLADMONT
17 7 10 34:51 31
9. TEAM GSM
17 5 12 34:51 27
10. PREDPOSLEDNÍ 17 4 13 23:62 25
11. HAJAKLA
17 2 15 21:64 21
12. PRINT SERVIS 17 2 15 20:65 21
q PROGRAM 18. KOLA – 19.2. o 17.30 h:
CHLADMONT – BELMONT KLIMA, PAPEJO –
PREMA, AUTOKLEMAN – B+B, o 19. h: GENTA
– PRINT SERVIS, HALAKLA – PREDPOSLEDNÍ,
TEAM GSM – EXPRES PRINT, (stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom). mp
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Kapitán Harvardu Ľubo Dorica v súboji s Trenčanom Patrikom Bičanom
(vpredu) Foto: Jozef Zelezník

Gymnazistky

na majstrovstvá kraja
Majstrom regiónu vo florbale študentiek
stredných škôl sa stalo Gymnázium Partizánske. Keďže šampión bánovského okresu
do Partizánskeho nepricestoval, o majstrovi regiónu sa rozhodovalo v jedinom stretnutí. V ňom gymnazistky z Partizánskeho v
domácej telocvični zdolali Gymnázium Prievidza tesne 2:1 dvomi gólmi Viktórie Ivankovej, kým za porazený tím skórovala Mokrá. Partizánčanky postúpili na majstrovstvá
kraja do Trenčína.
Víťazný tím Gymnázia Partizánske reprezentovali: P. Hačková, N. Szaboová, D. Súkeníková, P. Legeňová, J. Gajdošová, K. Centárová, A. Klapková, D. Krajčovičová, T.
Karásková, B. Brušková, V. Šudíková, V.
Ivanková, vedúci družstva: P. Ivanka. mp

Holického piaty triumf
Prestížny turnaj v stolnom tenise – TEVOS
Drogerie Cup – má za sebou jedenástu kapitolu. Podujatia, na ktorom štartujú prevažne
hráči domáceho STK TEVOS Partizánske, ale
aj pozvaní z iných klubov okresu Partizánske,
sa tento raz zúčastnilo osemnásť stolných tenistov. Tí boli rozdelení do dvoch deväťčlenných skupín, v ktorých hrali systémom každý
s každým. Prví dvaja z každej skupiny postúpili do play off, ďalší v poradí hrali s hráčom z
druhej skupiny o celkové umiestnenie. Turnaj
dal hráčom zabrať najmä po fyzickej stránke,
veď každý z nich musel absolvovať minimálne

HARVARD PARTIZÁNSKE – NOVÁ DUBNICA 9:4 (2:1, 5:0, 2:3)
Obe družstvá začali opatrne a čakali na chybu. Tá prvá prišla v 8. min, keď brankár hostí Šlosár neudržal
strelu a Dorica poľahky dopravil loptičku za jeho chrbát. V 14. min Michal Zajac našiel pred bránkou Ivanku, ktorý bekhendom zvýšil na 2:0. Tento stav netrval dlho a o minútu Hančík znížil na 1:2. Druhá tretina sa
niesla v réžii domácich. Hneď v jej úvode sa po peknej akcii presadil Michal Zajac a o 12 sekúnd Skukálek
naservíroval loptičku kapitánovi Doricovi, ktorý sa rovnako nemýlil. V 27. min opäť Dorica individuálnou akciou pridal piaty gól Harvardu a v 28. min si pripísal druhý gól v zápase na svoje konto Ivanka, keď ním nahodenú loptičku si dubnický brankár zrazil do vlastnej bránky. Dobrý výkon v druhom polčase potvrdil dve
minúty pred jej koncom v presilovke Cibula, ktorý zvyšoval už na 7:1. V záverečnej tretine sa Harvard do 50.
min nedokázal presadiť, čo Dubničania dokonale využili a tromi gólmi v rade znížili na 7:4. V 54. min zavelil
opäť do útoku kapitán domácich Dorica a svojím štvrtým gólom upravoval na 8:4. A dve minúty pred koncom stretnutia Michal Zajac po prihrávke Skukáleka korunoval tretie víťazstvo Harvardu v extralige.
l GÓLY: 8. Dorica, 14. Ivanka (M. Zajac), 23. M. Zajac (Ivanka), 23. Dorica (Skukálek), 27. Dorica, 28.
Ivanka, 39. Cibula (Kučera), 54. Dorica (Kučera), 58. M. Zajac (Skukálek) – 15. a 51. D. Hančík, 42. Dúžek, 51. Dej. l HARVARD: Š. Rajčan, M. Jursa – M. Maruš, M. Ondruška, I. Skukálek, Ľ. Dorica, J. Korec – V. Cibula, J. Zajac, M. Zajac, P. Ivanka, T. Kučera – A. Mikuš, Marek Ďuriš, R. Cvopa, D. Turček, J.
Antala, tréner: D. Ďuríček.

1.FBC TRENČÍN – PARTIZÁNSKE 12:2 (7:0, 2:0, 3:2) (7:0, 2:0, 3:2)
Už v 26. sekunde sa presadil strelou do vinkľla Peter Heleš a v 3. min ho napodobnil Bielik. V 5.
min Podmanický tečom zvýšil na 3:0. Partizánčania sa presadzovali cez pevnú domácu obranu len
rýchlymi protiútokmi, ktoré zakaždým končili na brankárovi Klobučnikovi. V 13. min sa po štandardke trafil presne Kovalčík a o minútu na to Mandinec zoči-voči Rajčanovi zvýšil už na 5:0. Následne sa trenčianskou obranou preštrikoval Michal Zajac, ale mieril vysoko nad. Trenčania stihli
ešte dvakrát rozvlniť sieť a družstvá odchádzali do šatní za stavu 7:0. Druhú tretinu Partizánčania
začali oslabení za zdržovanie hry, keď v šatni pobudli dlhšie, než bolo povolené. Presilovku využil
Klapita a ďalší gól pridal v 29. min Podmanický. Hostia však začali lepšie brániť a dostávali sa aj
do nebezpečných brejkov. A na začiatku tretej tretiny sa presadili mladíci z druhej formácie. Najskôr bol za svoj dôraz odmenený premiérovým gólom v seniorskom drese Antala. O dve minúty
peknou prihrávkou poslal do brejku Turčeka, ktorý jednou rukou prekonal domáceho gólmana
– 2:9. Harvard začal robiť majstrovi väčšie starosti a bol mu v tejto časti hry vyrovnaným súperom. V závere však hostia spravili opäť zopár chýb, ktoré Trenčania tvrdo trestali a stanovili účet
zápasu na 12:2.
l GÓLY: 1. a 15. Heleš, 3. Bielik, 5. D. Podmanický, 13. Kovalčík, 14. Mandinec, 18. Straka, 22. Klapita, 29. M. Podmanický, 55. Bulko, 59. Trefný, 60. Ondrášik – 45. J. Antala, 47. D.
Turček (J. Antala). l HARVARD: Š. Rajčan, M. Jursa – M. Maruš, M. Ondruška, I. Skukálek, Ľ.
Dorica, J. Korec – V. Cibula, J. Zajac, M. Zajac, P. Ivanka, T. Kučera – A. Mikuš, Marek Ďuriš, R.
Cvopa, D. Turček, J. Antala, tréner: D. Ďuríček.
mp

KRAJSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ŽIAKOV – ZÁPAD
Harvard postúpil do bojov o slovenský titul!
V Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne sa posledným tretím turnajom skončila
základná časť skupiny Západ regionálnej florbalovej ligy starších žiakov. V úvodnom vystúpení florbalové nádeje FBK Harvard Partizánske vyhrali 6:3 nad domácim 1.FBC a vrátili tak
Trenčanom prehru z ich prvého vzájomného
merania síl. Boj o prvú priečku sa tak zamotal.
Harvarďáci ale nezvládli druhý zápas s Dubnicou, v ktorom sa zrodila remíza 5:5 a Trenčanom tak stačila akákoľvek výhra nad Šaľou. Po
jednoznačnom víťazstve 17:0 Trenčín postúpil na majstrovstvá Slovenska z prvej priečky, kým Partizánske z druhého miesta. ,,Proti Trenčínu sme nastúpili bez rešpektu a už
po deväťdesiatich sekundách sme viedli
dva-nula, čím sme súpera dokonale zaskočili. V bránke sa výborným výkonom prezentoval Matej Sklenár, ku ktorému sa po-

stupne pridali bojovnosťou všetci hráči. V
druhom stretnutí proti Dubničanom sme
sa dlhšie nevedeli presadiť. Neskôr sme
viedli dva-nula, potom prehrávali dva-tri,
aby sme stav znovu otočili v náš prospech.
V závere sme ale doplatili na zbytočné vylúčenia a dovolili sme súperovi vyrovnať. I
napriek tomu máme veľkú radosť z postupu na majstrovstvá Slovenska,“ konštatoval
spokojný tréner družstva žiakov FBK Harvard
Štefan Rajčan.

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. 1.FBC Trenčín
6 5 0
2. Harvard Partizánske
6 4 1
3. ŠK Nová Dubnica
6 2 1
4. CVČ Šaľa
6 0 0

H 5. KOLO: 1.FBC Trenčín – FBK Harvard
Partizánske 3:6 (1:3, 0:0, 2:3), góly FBK
Harvard: 1. J. Vaňo (E. Takács), 2. A. Staňo (F.
Tupý), 9. S. Druska (J. Vaňo), 36. S. Druska, 41.
E. Takács (J. Vaňo), 43. Michal Križan. ŠK Nová
Dubnica – CVČ Šaľa 16:0.
H 6. (POSLEDNÉ) KOLO: FBK Harvard Par-

FBK Harvard Partizánske na prvom turnaji reprezentovali: M. Sklenár, J. Lacika – E.
Takács, J. D. Vaňo, T. Vyskočil, Marek Križan, Michal Križan, D. Hudec, P. Baštrnák, R. Gális, A. Staňo, R. Ferai, S. Druska,
F. Tupý, M. Gašparovič, tréner: Š. Rajčan.
(mp, dď)

tizánske – ŠK Nová Dubnica 5:5 (2:0, 1:3,
2:2), góly FBK Harvard: 7. Marek Križan (M.
Gašparovič), 14. E. Takács (D. Hudec), 24. D.
Hudec, 34. T. Vyskočil, 36. S. Druska (F. Tupý).
CVČ Šaľa – ŠK 1.FBC Trenčín 0:17.
1 52:10 1 0
1 43:15 9
3 27:31 5
6 4:70 0

Horváthová s tromi medailami
Na šiestich kurtoch Športovej haly v Šuranoch sa uskutočnili oblastné majstrovstvá staršieho dorastu v bedmintone, na ktorých si dobre viedli aj Partizánčania. V osemnásťčlennom pavúku sa Naďa Horváthová (na foto) z BK Gymnázium Partizánske prebojovala až
do semifinále, keď postupne vyradila Benkovú z Bánova po setoch 21:14 a 21:13, Bažíkovú z Trenčína 21:14 a 21:5. V boji o finále však podľahla neskoršej víťazke Grenčíkovej z
Trenčína v trojsetovej bitke 21:19, 9:21 a 13:21 a skončila tretia. V zmiešanej štvorhre sa
Horváthová po boku odchovanca Gymnázia Partizánske Samuela Repiara (Most/CEVA
Trenčín) dostali až do finále, kde podľahli po setoch 16:23, 13:21 dvojici Kanás-Grenčíková (BENNI Nitra-CEVA Tenčín). V štvorhre dorasteniek však Horváthová spolu s Grenčíkovou nenašli premožiteľky a po finálovom víťazstve 20:22, 21:14 a 21:16 sa tešili z triumfu. Trenčanka Grenčíková z tretieho. V konkurencii pätnástky dorastencov obsadil Pavol
Holák (BK Gymnázium Partizánske) siedme miesto, kým Repiar skončil ôsmy. V mix-debli
Holákovi spolu s Brestovskou (BENNI Nitra) patrilo 9.-15. miesto a v štvorhre dorastencov
skončili spolu s Repiarom na výbornom druhom mieste. Hoci vo finále, v ktorom narazili na Kiša s Kanásom (Šurany-BENNI Nitra) prvý set vyhrali 21:16, v nasledujúcich dvoch
podľahli12:21 a 18:21.
mp

IV. BEDMINTONOVÁ LIGA DRUŽSTIEV

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 17. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy
zviedli dramatický súboj družstvá PRINT SERVIS a HAJAKLA. Vďaka víťazstvu Jambora nad
Tomišom sa po dlhej dobe radovali z víťazstva hráči družstva HAJAKLA. Stretnutie B+B
– GENTA bolo odložené pre chorobu.
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Partizánčania naďalej bez prehry

deväť a finalisti až desať ťažkých zápasov. Turnajom prešiel bez prehry Ján Holický STK TEVOS, keď po prvenstve v skupine v semifinále
porazil 3:0 na sety odvekého rivala Ľudovíta
Mikloša (STK Veľké Uherce). Vo finále narazil
na oddielového spoluhráča Roberta Nému,
ktorý v druhom semifinále zdolal 3:0 na sety
prekvapenie turnaja Lukáša Bučka (STK Veľké Uherce). Finálový duel priniesol množstvo
krásnych výmien a víťazstvo 3:1 pre Holického, pre ktorého to bol celkový piaty triumf na
tomto podujatí. Zostávajúce poradie v Top 10
malo nasledovnú podobu: 2. Robert Néma,
3. Ľudovít Mikloš, 4. Lukáš Bučko, 5. Miroslav Kršiak, 6. Richard Harťanský, 7. Jozef
Vácval, 8. Ľubomír Popluhár, 9. Peter Vácval a 10. Miroslav Robel.
ls

Bedmintonisti BK Gymnázium Partizánske
pokračovali vo víťaznom ťažení aj v úvodnom kole skupiny o konečné 1.-9. miesto,
ktoré bolo rozdelené do turnajov v Dolnom
Ohaji a v Bratislave. V boji o dve postupové
miesta do III. ligy postupne zdolali 5:3 domáci Dolný Ohaj a zhodne 7:1 vyhrali nad A
teamom Nové Zámky i MBK PE Malinovo. V
aktuálnom súťažnom ročníku Partizánčania
ešte nestratili ani bod. Piate kolo je na programe 10. marca a Partizánske bude v telocvični
gymnázia organizovať jeden z turnajov, v ktorom bude čeliť bratislavským tímom. A práve
tento turnaj by mal vniesť viac svetla v otázke postupujúcich. Gymnázium Partizánske v
úvodnom kole nadstavbovej časti nastúpilo v
zostave: Pavol Holák, Marián Bánovský, Milan
Hlavačka, Tomáš Kútny, Marek Žajdlík, Naďa
Horváthová a Sylvia Hlavačková.
H 4. KOLO (turnaj v Dolnom Oháji): OŠK
Dolný Ohaj – Gymnázium Partizánske 3:5
(sety – 7:11), ako hrali: Kósa – Holák 21:10,
20:22, 15:21, Slobodník – Bánovský 21:15,

21:7, Demo – Kútny 18:21, 16:21, Slobodniková – Horváthová 0/W, 0/W, Potocký-Podbehlý – Holák-Kútny 18:21, 17:21, Kósa-Demo
– Hlavačka-Žajdlík 21:14, 22:20, Potocká-Slobodníková – Hlavačková-Horváthová 6:21,
7:21, Slobodník-Potocká – Hlavačková-Žajdlík 15:21, 21:16, 21:19. A team Nové Zámky – Gymnázium Partizánske 1:7 (3:14),
ako hrali: Šimo-Svrček – Holák 21:18, 18:21,
18:21, Švajda – Bánovský 21:18, 21:10, Antalík – Kútny 10:21, 16:21, Makaiová – Horváthová 11:21, 15:21, Šimo-Svrček-Antalík – Holák-Kútny 17:21, 10:21, Švajda-Ďurica – Hlavačka-Žajdlík 11:21, 13:21, Makaiová-Aggová
– Hlavačková-Horváthová 5:21, 5:21, ĎuricaAggová – Hlavačková-Žajdlík 7:21, 9:21. MBK
PE Malinovo – Gymnázium Partizánske 1:7
(4:15), ako hrali: Paulický – Holák 20:22, 16:21,
Móder – Bánovský 14:21, 21:15, 14:21, M. Vicen – Žajdlík 21:19, 19:21, 21:10, Vengrínová – Horváthová 7:21, 5:21, Paulický-B. Vicen
– Holák-Kútny 15:21, 19:21, Móder-M. Vicen –
Hlavačka-Žajdlík 21:14, 14:21, 14:21, Biznarová-Fulopová – Hlavačková-Horváthová 9:21,

10:21, B. Vicen-Lázniková – Kútny-Hlavačková 19:21, 8:21. OŠK Dolný Ohaj – M-Šport
Trenčín C 6:2 (13:6). OŠK Dolný Ohaj – Sokol Ilava 3:5 (9:12). A team Nové Zámky –
M-Šport Trenčín C 3:5 (7:11). A team Nové
Zámky – Sokol Ilava 2:6 (4:13). MBK PE Malinovo – M-Šport Trenčín C 3:5 (7:10). MBK
PE Malinovo – Sokol Ilava 2:6 (4:13). (Turnaj
v Bratislave): Filozof Bratislava C – Filozof
Bratislava E 5:3 (11:8). Filozof Bratislava C
– Koliba Bratislava B 4:4 (8:9). Filozof Bratislava E – Koliba Bratislava B 0:8 (1:16).
TABUĽKA
1. Gymnázium Partizánske 3 3
2. Sokol Ilava
3 3
3. M-Šport Trenčín C
3 2
4. Koliba Bratislava B
2 1
5. Filozof Bratislava C
2 1
6. OŠK Dolný Ohaj
3 1
7. MBK PE Malinovo
3 0
8. A team Nové Zámky
3 0
9. Filozof Bratislava E
2 0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0 19:5
2 17:7
1 12:12
0 12:4
0
9:7
2 12:12
3 6:18
3 6:18
2 3:13

6
6
4
3
3
2
0
0
0
mp
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Hlavatý vymenil Partizánske za Prahu
V utorok 12. februára odznela z tábora účastníka
slovensko-českej interligy žien HK Slávia DANLOG
Partizánske prekvapujúca informácia. Hoci po tesnom víťazstve 20:19 v 18. kole nad Veselí na Morave (Partizánske naposledy zdolalo Veselí pred ôsmimi rokmi), ale aj priaznivému vylosovaniu, figuruje s 23 bodmi na výbornej štvrtej priečke, Danlog
opustil tréner Tomáš Hlavatý. Rodák zo Šale prišiel
do Partizánskeho pred začiatkom súťažného ročníka z Michaloviec, keď na trénerskom poste vystriedal Petra Olšavského. Tréner Hlavatý nezostal dlho
bez angažmá a v stredu 13. februára bol predstavený hráčkam DHC Slavia Praha, kde pri kormidle
nahradil Richarda Řezáča. Ten však zostal v tíme na
poste asistenta. Mimochodom, v polovici januára
Partizánske na svojej palubovke zdolalo Slaviu Praha o štyri góly 24:20. ,,Funkcionári Slavie ma lanárili už dlhšiu dobu, no odolával som ich ponuke.
Podmienky, v ktorých som pracoval, síce neboli najideálnejšie, ale chcel som dokončiť sezónu
v Partizánskom. No situácia sa nakoniec vyvŕbila tak, že som sa rozhodol odísť. Chápem, že
pre mnohých bol môj odchod dosť nečakaný...
I napriek tomu, že naše výsledky neboli zlé, neustále som cítil nespokojnosť s našou prácou,
ktorú sme odvádzali ako tím. Sklamalo ma aj vyjadrenie vedenia klubu po stretnutí s Veselím. I
napriek tomu, ďakujem za ponúknutú príležitosť, ktorú som dostal. Snažil som sa v Partizánskom odviesť čo najlepšiu prácu. Odchod ma
mrzí hlavne kvôli dievčatám. Vychádzali sme
spolu veľmi dobre, je to dobrý tím, ktorý ťahá za
jeden povraz. Budú mi chýbať. Pri rozlúčke som
im zdôraznil, že za to, kde som, vďačím práve im.
A ďakujem aj fantastickým divákom za podporu
v zápasoch,“ komentoval situáciu Tomáš Hlavatý.
Hádzanárky DHC Slavia Praha sú aktuálne víťazky Českého pohára v tabuľke WHIL figurovali na 7.
mieste ako štvrté najlepšie české družstvo. Ako prezradil šéf pražského klubu Richard Toman, k prvým
kontaktom medzi Slaviou a 26-ročným Tomášom
Hlavatým prišlo po januárovom vzájomnom súboji

I. HÁDZANÁRSKA
LIGA ŽIEN
Po takmer trojmesačnej prestávke sa začala druhá
najvyššia slovenská liga v hádzanej žien. Hádzanárky Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou sa
predstavili na palubovke bratislavského Interu. A
s favoritom súťaže odohrali viac než vyrovnanú
partiu hlavne v prvom polčase, ktorý vyhrali 17:18.
Inter rozhodol o svojom víťazstve v pasáži od 42.
do 49. min, ktorú vyhral 8:1 a stretnutie celkove
36:32. Bánovčanky však predvedenou hrou naznačili, že odvetná časť môže byť z ich pohľadu minimálne o level vyššia, než prvá polovica súťaže.
Zostávajúce výsledky 10. kola: Bernolákova Košice – Sereď 27:22 (15:10). Banská Bystrica – Zlatná n/O. 25:17 (13:8). Senica – Močenok 24:25
(10:10). Juniorky Michalovce – Nesvady – nehralo sa (hostky nepricestovali).
TABUĽKA
1. Inter Bratislava
10 8 1 1 313:265 17
2. Michalovce-juniorky
9 8 0 1 337:251 16
3. Nesvady
9 6 1 2 256:222 13
4. Banská Bystrica
10 6 0 4 327:313 12
5. Zlatná n/O.
10 4 2 4 235:230 10
6. Močenok
10 4 0 6 282:320 8
7. Senica
10 4 0 6 284:309 8
8. Bernolákova Košice
10 4 0 6 262:292 8
9. Gabor Bánovce n/B. 10 2 0 8 257:294 4
10. Sereď
10 1 0 9 233:290 2
p PROGRAM 11. KOLA – 23.-24.2.: Gabor Bánovce n/B – Nesvady (23.2. o 17. h), Senica – Juniorky Michalovce, Močenok – Banská Bystrica, Zlatná n/O. – Bernolákova Košice, Sereď – Inter Bratislava.

INTER BRATISLAVA – GABOR BÁNOVCE N/B.
36:32 (17:18)
Z úvodného gólu sa radovali hráčky Interu, no boli
to Bánovčanky, ktoré v prvom polčase diktovali
tempo hry. V 8. min Novosadová posielala Gabor
do trojgólového vedenia 3:6. Inter síce v 16. min
otočil na 10:9, no v 24. min po zakončení Turkovej
mali hostky znovu navrch o tri góly – 13:16 – a to
vzápätí Denisa Halmová nepremenila pokutový
hod. Polčasový stav 17:18 sľuboval boj a ten sa aj
odohrával, ale len v úvodnej štvrťhodine druhého
dejstva. V 39. min Srncová znovu poslala Bánovce
do vedenia 23:24 a o tri minúty svietil na ukazovateli skóre nerozhodný stav 25:25. Nasledujúcu sedemminútovú pasáž však Bratislavčanky vyhrali
8:1, čím upravili na 33:26, navyše Bánovce prišli o
vylúčenú Novosadovú. Záverečná päťminútovka
patrila hostkám, ktoré štyrmi gólmi v rade zmiernili
prehru na prijateľných 36:32.
l INTER: Leviczká, Kapinajová – Čurilová 1, N.
Jurigová, Varjassiová 3, Kubinová 1, J. Kalmanová 3, Pončáková 10/4, Hlásniková 8, Šebestová, P. Kalmanová 1, Nováková 9, Zámečníková, Vavríková, Cicmanová, trénerka: K. Mocinecová. l GABOR: M. Rychtárechová, L. Čížová
– M. Novosadová 2, M. Šipláková 2/1, M. Obstová 2, E. Turková 9/1, M. Rešková 1, P. Vaňová, B.
Mikulášová 1, V. Holodová, Dominika Halmová
3, Denisa Halmová 5/2, R. Stránska 2, J. Srncová 5, tréner: R. Makýš. l POK. HODY: 4/4 – 5/4.
l VYLÚČENÉ: 4 – 5. l ČK: 48. Novosadová.
l ROZHODOVALI: Klinka a Gábriš – 57 divákov.
l PRIEBEH: 1:0, 2:2, 3:6, 6:7, 10:9, 11:12, 13:16,
15:16, 16:18, (17:18), 20:18, 21:20, 23:24, 25:25,
28:25, 33:26, 35:27, 36:28, 36:32.
(mp, rm)

v Partizánskom. ,,Po prehratom stretnutí v Partizánskom som hovoril s trénerom Hlavatým. Vyjadril určité pochybnosti o zmysle svojej práce
v tamojšom klube. Na základe toho sme sa zišli
a dohodli podrobnosti našej spolupráce. S prá-

l Kapitánka HK Danlog Klaudia Michnová a tréner Tomáš
Hlavatý. V súčasnosti sú už obaja súpermi

cou Řezáča sme boli spokojní. On sám berie angažovanie nového kormidelníka ako posilnenie
vedenia družstva, nový impulz pre dievčatá. Pre
návrat medzi trojicu najlepších v interlige je potrebné posilniť autoritu trénera a upevniť vnútorný poriadok družstva. Všetky tieto kritériá
Hlavatý spĺňa. Je mladý, progresívny, ambiciózny a oddaný hádzanej. Má skvelé výsledky, jeho
voľbu podporilo celé vedenie klubu. Minimálna
doba platnosti zmluvy je rok a pol s opciou pre
obe strany.“ Sklamanie však neskrýval Ján Šurgan,
ktorý na začiatku roka odstúpil z pozície prezidenta
HK Slávia DANLOG a v novembri predošlého roku aj
zo Správnej rady SZH. V klube však stále nemá svoj-

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
V 24. kole hokejisti Iskry Partizánske vykorčuľovali na ľad posledného tímu súťaže MIKRON Nové Zámky. Ten takmer nenastúpil na stretnutie pre nízky počet hráčov. Situáciu zachránil brankár Marek Váczlav, ktorý si obliekol hráčsky výstroj a zaradil sa na krídlo do druhého útoku. Hráči
Iskry si v zápase vytvorili veľkú prevahu,
čo dokazuje pomer strieľ 65:31 v ich prospech. No tento raz nízka efektivita hostí v
zakončovaní sa podpísala pod ich menej
výrazné víťazstvo 4:2. Zisk troch bodov
však Iskre upevnil druhú priečku. Zostávajúce výsledky 24. kola: DYNAMAX Nitra –
HAMIKOVO Hamuliakovo 1:4 (0:0, 0:4,
1:0). HK Levice – MHK Dubnica n/V. 1:2
(0:0, 1:1, 0:1) – predohraté. HK Brezno –

ho nástupcu. ,,Tomáš Hlavatý mi v utorok večer
telefonicky oznámil, že končí v Partizánskom.
Priznám sa, táto informácia ma prekvapila. Ako
hlavný dôvod mi uviedol moje negativistické
články na hru nášho družstva, ktoré zverejňujem na našej klubovej stránke. A nepáčila sa mu
ani kritika, ktorá odznela v denníku Šport po
našej výhre nad Veselím. O tom, že ide do Slavie,
som sa dozvedel až v stredu z webovej stránky
pražského klubu. Je pravda, že do haly som v
poslednom čase kvôli môjmu vážnemu zdravotnému stavu chodil zriedka. Prajem mu, nech
sa mu darí na novom a atraktívnejšom pôsobisku. Čaká nás sedem ťažkých zápasov. Verím, že
dievčatá sa povznesú nad celú situáciu a zabojujú o svoju česť.“ A prekvapenie nad krokom trénera Hlavatého neskrývala ani kapitánka HK DANLOG Klaudia Michnová. ,,Z minúty na minútu nás
tréner postavil pred hotovú vec. Aj keď sme boli
prekvapené, jeho rozhodnutie sme prijali. Mohol nám však na rovinu povedať, že odchádza
do Prahy. Možno sa dalo situácii predísť, myslím si, že všetko je predovšetkým o komunikácii. My, hráčky, chceme hrať ďalej a so cťou dotiahnuť sezónu až dokonca. A budeme sa snažiť
zabojovať o čo najlepšie umiestnenie. Uvidíme,
ako sa dohodneme s pánom Šurganom. Chceme
mať istotu, že klub bude fungovať ďalej.“ Vážnu
situáciu tak opäť bude hasiť doterajší asistent Tibor
Csollár, ktorého môžeme pokojne titulovať prívlastkom tréner S.O.S.. Ten je už na podobné scenáre v
niekdajšej hádzanárskej bašte zvyknutý, keď okrem
toho, že dlhé roky viedol ženský tím, viackrát preberal funkciu prvého kouča aj po odchádzajúcich
a odstupujúcich tréneroch. Skúsený tréner Tibor
Csollár viedol hádzanárky Partizánskeho už uplynulú sobotu na pôde DHK Zora Olomouc, kde utrpeli nešťastnú prehru 22:24. Tréner Hlavatý však nie
je jediným, ktorý v Partizánskom predčasne skončil.
Uplynulý týždeň netrénovala spojka Andrea Kertészová, ktorá chýbala aj v stretnutí za riekou Moravou...
mp

s NAJLEPŠIE STRELKYNE: 118 gólov – Klaudia Michnová (HK DANLOG Partizánske), 110 –
J. Vargová (UDHK Nitra), 108 – K. Černá (Slavia Praha), 106 – A. Polláková (ŠKP Senec), 105
– H. Martinková (Baník Most), 99 – S. Szarková (Duslo Šaľa), M. Borovská (Sokol Písek)...

TABUĽKA
1. Most
18 17
2. Michalovce
17 14
3. Poruba
17 14
4. DANLOG Partizánske 17 11
5. Šaľa
17 11
6. Slavia Praha
17 11
7. Veselí n/M.
17 10
8. Senec
18 9
9. Olomouc
16 4
10. Zlín
18 3
11. Jindřichův Hradec
18 3
12. Písek
18 2
13. UDHK Nitra-Sereď
18 1

šáková, no Partizánčanky vydarenou sedemminútovou pasážou naklonili misky váh na svoju
stranu – 17:19. Dráma pokračovala a v 48. min
Severová vyrovnala, no v 50. min opäť poslala
Danlog do vedenia Janšáková a z krídla nezaváhala Szökeová – 19:21. Domáce aj s prispením nepresných verdiktov rozhodcov znovu
vyrovnali, no v 56. min zakončila rýchlu akciu
Šáteková na 21:22. V zostávajúcich minútach
však triafali do čierneho už len domáce, ktoré sa nakoniec radovali zo šťastného víťazstva
24:22.
l DHK ZORA: Raníková, Rašková – Růžičková 3/3, Mikoljaková, Šteffanová 2, Uličná 1,

STARŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO

0
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0

1
2
3
5
6
6
5
9
11
15
15
15
17

523:402
561:369
557:430
459:436
526:424
516:441
429:389
457:489
373:441
440:538
367:536
426:556
434:617

34
29
28
23
22
22
22
18
9
6
6
5
2

p PROGRAM 20. KOLA – 23.2. o 16. h: HK
DANLOG Partizánske – Michalovce, o 17.
h: Most – Olomouc, o 18. h: Šaľa – Zlín, ŠKP
Senec – Veselí n/M., Poruba – Písek, 24.2. o
17. h: Jindřichův Hradec – voľno.

Remešová, Berová 1, Hofirková, Dostálová
4, Fabíková 5, Severová 5, Salašová 1, Huráňová 2, Gebre Selassie, tréner: J. Bělka.
l HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žišková, S. Blažeková, P. Legeňová
1, N. Szökeová 2, Z. Janšáková 1, A. Šáteková 6, K. Michnová 3/1, E. Hodošková 2, E. Minarčíková 3, E. Bettáková 1, tréner: T. Csollár.
l POK. HODY: 3/3 – 3/1. l VYLÚČENÉ: 4 – 3.
l ROZHODOVALI: A. Kondělka a D. Kondělka – 180 divákov. l PRIEBEH: 0:1, 1:3, 2:3,
2:5, 3:6, 5:6, 5:7, 6:7, 6:8, 7:8, 7:9, 12:9, 12:13,
15:13, 15:14, (16:14), 17:14, 17:19, 19:19,
19:21, 21:21, 21:22, 24:22.
mp

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A
Stretnutiami posledného 10. kola sa skončila
základná časť A-skupiny tretej najvyššej slovenskej basketbalovej ligy mužov. Basketbalisti Iskry Partizánske v susedskom derby
privítal BBK Bánovce nad Bebravou ak chceli pomýšľať na postup do finálovej šestky,
museli vyhrať. Oba tímy nastúpili bez svojich opôr – Iskra bez dvojice podkošových
hráčov Matúša Novotného a Petra Terlandu
ml., kým BBK chýbal Filip Pavlenda a Matúša
Bučko. A to sa Bánovciam počas zápasu ešte
zranili Ivan Kolačan a Dominik Filo. Hoci Is-

kre úvod nevyšiel, BBK oplatila prehru z prvého merania síl (64:66) aj s úrokmi. Víťazstvo 78:58 domácich posunulo do finálovej šestky, kam postúpili aj víťazný Trenčín
a druhé Topoľčany. Z B-skupiny sa o celkové prvenstvo v II. lige, znamenajúce postup
do I. ligy, pobijú aj BSC Bratislava C, Hinghlanders Komárno a BK EXIT Nitra. Bánovčania budú hrať v skupine o konečné 7. až
10. miesto, kde im za súperov z B-skupiny
budú Klokani Ivanka pri Dunaji, Basketbal
Levice B a Lokomotíva Sereď B. Zostávajúce

výsledky 10. kola: STU Bratislava – Štadión
Trenčín 58:74 (34:40). B.S.C. Bratislava B
– DOMOV Topoľčany 53:88 (28:51).
KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. Štadión Trenčín
10 9 1 708:585 19
2. DOMOV Topoľčany 10 7 3 690:591 17
3. Iskra Partizánske 10 6 4 744:660 16
4. STU Bratislava
10 5 5 638:625 15
5. BBK Bánovce n/B. 10 3 7 599:653 13
6. B.S.C. Bratislava B
10 0 10 522:787 10

ISKRA PARTIZÁNSKE – BBK BÁNOVCE N/B. 78:58 (41:38)
Bánovčania začali bez rešpektu a po košoch
Gajdoša s Tragorom išli v úvodnej minúte do
vedenia 0:4. Domáci odpovedali šnúrou deviatich bodov, ktorú zakončoval Talár na 9:4.
BBK kontrovalo trojkou Gajdoša – 9:7 – no Iskra prepla na vyššie obrátky a do konca úvodnej štvrtiny odskočila na 26:15. Aj v 15. min to
bolo ešte o jedenásť bodov 35:24, no Bánovčania neskladali zbrane, spresnili koncovku a
Gajdoš v 18. min otáčal na 35:36. Partizánčania následne zodvihli hlavy a hlavne zásluhou

presnej ruky Mihálika odchádzali do šatní s vedením 41:38. Po ráznom dohovore domáci vybehli do tretej štvrtiny koncentrovanejší a do
26. min sa odpútali na rozdiel štrnástich bodov
– 54:40. Hostia sa nevzdávali a v rozpätí dvoch
minút sa priblížili na osem bodov – 56:48. Záver tretej štvrtiny však patril Iskre, ktorá zásluhou Horňana a Varadyho opäť natiahla rozdiel
skóre na štrnásť bodov – 64:50. V poslednej desaťminútovke už domáci držali súpera na bezpečný dištanc a svoje víťazstvo ešte zvýraznili.

0
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4
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4
8
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8
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11
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111:87 52
134:108 42
119:86 38
96:89 38
92:109 24
97:119 24
76:136 16

p PROGRAM 25. KOLA – 23.2. o 17. h: MHK
Dubnica n/V. – DYNAMAX Nitra, HAMIKOVO Hamuliakovo – MIKRON Nové Zámky, o
17.30 h: HK Iskra Partizánske – HK Brezno,
HK Levice – voľno..

do vedenia. V 58. min sa porúčal na trestnú lavicu Peniaška, domáci sa odhodlali k
hre bez brankára, no Uhrecký do opustenej domácej svätyne definitívne spečatil
víťazstvo Iskry na 2:4.
l GÓLY: 25. Rybár (Lukáč), 30. Rybár (Lukáč, Ivezig) – 34. Bosák (Kaikl, Goga), 39.
Gális (Majerčík, Uhrecký), 50. Uhrecký
(Gál), 59. Uhrecký. l VYLÚČENÍ: 4:5 na
2 min. l PRESILOVKY: 0:0. OSLABENIA:
0:1. STRELY NA BRÁNKU: 31:65 (11:14,
13:27, 7:24). l ROZHODOVALI: Druga –
Gegáň a J. Greguš – 54 divákov. l MIKRON: Kornienko – Švarba, Savinov, Kečkéš, Drgoň – Rybár, P. Lukáč, Ivezig – Váczlav, Kalina, Jaššo, tréner: M. Tokár. l ISKRA: J. Polerecký – I. Malinka, Š. Peniaška, J. Gál, J. Ondruška, M. Krchňavý, A.
Horňák – P. Bosák, I. Kaikl, M. Goga – R.
Chlapovič, A. Gráčik, L. Tvrdík – V. Gális,
J. Uhrecký, T. Majerčík, tréner: M. Adamik.
(mp, ma)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

OLOMOUC – DANLOG PARTIZÁNSKE 24:22 (16:14)
Partizánčanky mali výborný vstup do stretnutia, keď v 7. min po góle Šátekovej viedli 2:5.
Olomoučanky sa pozviechali, no hostky si udržiavali dvojgólové vedenie. V 18. min sa z krídla
presadila Bettáková, ktorá upravila na 7:9. V nasledujúcej šesťminútovke bola na neudržanie
Severová a domáce otočili na 12:9. Danlog odpovedal štvorgólovou šnúrou – v 27. min 12:13
– kým domáce kontrovali tromi gólmi v rade
– v 29. min 15:13. A do konca prvého dejstva
si udržali dvojgólový odstup, ktorý na začiatku druhého dejstva Uličná zvyšovala na 17:14.
Vzápätí Michnová síce nepremenila sedmičku
a po nej mierila z rovnakého bodu do žrde Jan-

TABUĽKA
1. DYNAMAX Nitra
22 16 2
2. Iskra Partizánske 23 12 3
3. Hamuliakovo
22 10 3
4. MHK Dubnica n/V. 22 11 2
5. HK Brezno
22 6 1
6. HK Levice
23 6 0
7. MIKRON Nové Zámky 22 4 2

NOVÉ ZÁMKY – ISKRA PARTIZÁNSKE 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
V úvodnej tretine sa ani jedno z družstiev
nedokázalo gólovo presadiť. Hostia mali
hneď niekoľko výborných gólových príležitostí, no Kaikl, Bosák a Majerčík neprekonali Kornienka a Krchňavý nastrelil hornú žŕdku. Diváci sa dočkali prvého prepisu skóre až v 25. min, keď Rybár našiel recept na Polereckého a ten istý hráč o päť
minút poslal domácich do dvojgólového
vedenia. V 34. min sa Bosák z rohu klziska preštrikoval až pred Kornienka a bekhendom poslal puk pomedzi jeho betóny.
V 39. min Majerčík našiel medzi kruhmi
Gálisa a ten strelou švihom vyrovnal. Desať sekúnd pred vypršaním druhej tretiny
Kalina zastavil nedovolene v úniku Bosáka
a hlavný arbiter prekrížil nad hlavou ruky.
Z nasledujúceho trestného strieľania však
Bosák na nekvalitnom ľade poslal puk do
Kornienkovho betónu. V poslednej tretine
hlavne domáci gólman odolával intenzite
pokusov hostí, ale v 50. min Uhrecký spoza Savinova s prispením teču poslal Iskru

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL
V 19. kole spoločnej slovensko-českej interligy hádzanárok žien HK Slávia DANLOG Partizánske hral o body na pôde českého tímu DHK Zora
Olomouc. A Partizánčanky i napriek udalostiam z predchádzajúcich dní
– do Slavie Praha odišiel tréner Tomáš Hlavatý a trénovať prestala Andrea
Kertészová – podali sympatický bojovný výkon. Pod vedením staronového trénera Tibora Csollára neboli ďaleko od plného bodového zisku, keď
ešte v 56. min viedli 21:22. Záver však patril Olomoucu, ktorý tromi gólmi strhol víťazstvo
na svoju stranu – 24:22. Zostávajúce výsledky 19. kola: UDHK Nitra – Duslo Šaľa 23:38
(11:17). Most – Veselí nad Moravou 29:18 (15:7). Písek – ŠKP Senec 29:31 (12:16). Jindřichův Hradec – Slavia Praha 16:36 (8:22). Poruba – Zlín 35:20 (21:11). Michalovce
– voľno. Od 17. do 19. februára bude v Mestskej športovej hale v Partizánskom prebiehať
krátke sústredenie slovenského reprezentačného družstva žien. V rámci reprezentačnej akcie Slovenky v utorok 19. februára od 18. h odohrajú prípravné stretnutie proti dorastencom
Bojníc. Pozvánku na zraz dostala aj štvorica hráčok HK Danlog Klaudia Michnová, Eva Minarčíková, Zuzana Janšáková a Simona Súlovská.

voľno. Dohrávka 3. kola: MHK Dubnica
n/V. – HK Levice 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

l ISKRA: L. Varady 26, P. Horňan ml. 6, E.
Jakubík 8, M. Talár 6, Martin Sasko 2, (Michal Sasko 3, Michal Trčo 2, R. Zemba 21,
M. Špánik 0, P. Mihalik 4), tréner: R. Trčo. l
BBK: J. Gajdoš 18, M. Beňačka 2, I. Kolačan
2, D. Filo 0, M. Tragor 11, (D. Makiš 13, A.
Makiš 6, A. Lahký 6, I. Turčan 0), hrajúci tréner: I. Turčan. l ŠTVRTINY: 26:15, 15:23,
23:12, 14:8. l TH: 26/2 – 12/6. l ROZHODOVALI: Loi a Weiss – 90 divákov.
(mp, rt)

H 14. KOLO: HK Trnava – Iskra Partizánske 4:2 (0:0, 3:1, 1:1), góly: 21. a 53.
Vahančík, 27. Baránek, 35. Novotná – 31.
Vaňo (Tupý), 49. Vaňo (Beniak, Tupý), ISKRA: M. Beňadik – T. Cigánik, M. Machovič,
T. Ladický, M. D. Domin, B. Gašparovič, D.
Mikula – J. D. Vaňo, I. Beniak, M. Porázik – F.
Tupý, Patrik Uhrovčík, A. Hudeček – R. Demovič, D. Maslen, tréner: P. Lichanec. HK
Levice – ŠHK HOBA Bratislava 4:7 (0:2,
1:4, 3:1). ŠHK 37 Piešťany – HK 96 Senica 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).
TABUĽKA
7. ŠHK 37 Piešťany
14 11 3 0 62:25 25
8. HK Trnava
14 9 1 4 75:48 19
9. HK 96 Senica
14 6 0 8 50:54 12
10. Iskra Partizánske
14 5 2 7 37:38 12
11. ŠHK HOBA Bratislava
14 6 0 8 54:71 12
12. HK Levice
14 2 0 12 38:80 4

MLADŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO

H 14. KOLO: HK Trnava – Iskra Partizánske 1:9 (0:1, 0:5, 1:3), góly: 59:58 Moravčík – 8. Švec (Hvizdoš), 24. Pánik, 26. Švec
(Žiak), 28. Gajdoš (Smatana), 32. Bezák
(Šiška), 39. Hvizdoš, 43. Kozinka (Drábek,
Bezák), 43. Gajdoš, 51. Urminský (Hvizdoš), ISKRA: R. Raučina, P. Chrenko – P. Urminský, J. Martiška, J. Šiška, R. Paduch, M.
Martiška, P. Kubáň, A. Ďurák, P. Cagáňová
– E. Švec, A. Hvizdoš, M. Havlík – M. Drábek, A. Bezák, N. Kozinka – M. Pánik, J. Gajdoš, J. Smatana – D. Fabo, A. Jandák, D.

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY

H 17. KOLO: HK DANLOG Partizánske – Bernolákova Košice 24:27 (11:9), HK DANLOG:
N. Beláková – P. Gregušová 6, L. Horníková, M.
Svobodová 1, V. Gajdošová 3, V. Šudíková, M.
Kompasová, L. Kubáňová 2, V. Kapsová 9, D.
Krajčovičová 2, S. Ondriškovičová 1, trénerka:
K. Beňušková. Bytča – Senica 42:13 (22:9).
Sereď – Šurany 21:33 (8:14). ŠKP Bratislava – Šaľa 19:32 (8:14). Stretnutia Trenčín
– UDHK Nitra a Prešov – Brezová p/Br. boli
odložené. Michalovce a Dunajská Streda
– voľno.
H DOHRÁVKA 15. KOLA: Šurany – Trenčín
24:23 (11:7).
TABUĽKA
1. UDHK Nitra
14 13 0 1 485:346 26
2. Michalovce
14 12 0 2 447:322 24
3. Bytča
14 11 1 2 445:318 23
4. Šaľa
14 10 1 3 412:320 21
5. Bernolákova Košice
15 10 1 4 422:382 21
6. Šurany
14 8 1 5 358:301 17
7. Trenčín
13 7 0 6 392:345 14
8. Dunajská Streda
14 6 1 7 321:371 13
9. DANLOG Partizánske 14 6 0 8 374:372 12
10. ŠŠK Prešov
14 5 1 8 267:321 11
11. ŠKP Bratislava
15 3 0 12 308:424 6
12. Brezová p/Br.
14 3 0 11 328:392 6
13. Senica
15 1 0 14 334:502 2
14. Sereď
14 1 0 13 319:496 2

Žiak, tréner: P. Lichanec. HK Levice – ŠHK
HOBA Bratislava 3:8. ŠHK 37 Piešťany –
HK 96 Senica 11:1 (1:1, 5:0, 5:0).
TABUĽKA
7. ŠHK 37 Piešťany
14 13 0 1 90:38 26
8. Iskra Partizánske
14 12 1 1 120:38 25
9. HK 96 Senica
14 5 1 8 54:84 11
10. HK Trnava
14 4 1 9 63:71 9
11. HK Levice
14 3 3 8 78:98 9
12. ŠHK HOBA Bratislava
14 2 0 12 43:120 4

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK

H 20. KOLO: Iskra Partizánske – Viedeň
4:3 (1:2, 1:0, 2:1), góly: 17. Drábek (Žiak),
34. Vlčan (Drábek), 46. Jandák (Dobošová), 60. Geschwandtner – 16. Hengelmüller, 20. Schmutzenhofer, 53. Theirich, ISKRA: A. Bakita, P. Utekal – P. Cagáňová, M.
Vlčan, M. Machovič, M. Drábek, P. Mavrák,
D. Fabo, K. Grežďo, Š. Geschwandtner, D.
Žiak, A. Jandák, T. Dobošová, S. Križan, M.
Julínek, M. Janček, M. Herceg, A. Ďurák, S.
Greguš, A. Vaňo, R. Lettrich, D. Tóth, tréner:
Ivan Valach.

PRÍPRAVNÝ – 3. ROČNÍK

H VÝSLEDOK: Iskra Partizánske – Nitra
31:3, zostava a góly Iskry: M. Janček, M.
Poljak – Š. Drábik, A. Ďuriš 2, A. Grežďo 3, J.
Gahér, B. Hýrošš 2, Š. Klimant 4, A. Klimantová, K. Kročilová, R. Lettrich 1, F. Martiška
4, S. Magát 4, B. Pšenko 5, T. Smatana, M.
Valent, A. Vaňo 1, T. Híveš 3, S. Hoosová, M.
Kováč, D. Reisel 2, S. Chren, E. Halaj, N. Halaj, tréneri: M. Mariani a A. Vaňo.
mp

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI
I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY

H 16 KOLO: HK DANLOG Partizánske – Bernolákova Košice 28:22 (15:9), HK DANLOG:
N. Chotváčová, N. Beláková – M. Kovalovská
3, K. Križmová 9, V. Gajdošová 1, V. Kapsová
3, P. Gregušová 2, B. Králová 1, T. Horečná 1,
Ľ. Vácvalová 2, T. Koprdová 2, K. Križmová 3,
V. Bohunská 1, trénerka: K. Beňušková. ŠKP
Bratislava – Šaľa 27:20 (13:10). Stretnutia
Trenčín – UDHK Nitra a Prešov – Brezová
p/Br. boli odložené. Bytča, Močenok, Vranov n/T. a Michalovce – voľno.
TABUĽKA
1. ŠŠK Prešov
12 11 0 1 308:201 22
2. UDHK Nitra
12 10 0 2 357:284 20
3. Šaľa
12 8 0 4 358:300 16
4. Michalovce
12 8 0 4 379:280 16
5. Bytča
11 8 0 3 333:294 16
6. Trenčín
11 7 0 4 292:262 14
7. ŠKP Bratislava
12 6 0 6 338:308 12
8. Vranov n/T.
11 4 0 7 301:340 8
9. DANLOG Partizánske 12 3 0 9 268:352 6
10. Močenok
11 2 0 9 243:337 4
11. Brezová p/Br.
12 2 0 10 220:328 4
12. Bernolákova Košice
12 1 0 11 256:367 2
mp

