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BOMBA v nemocnici?!

„

Obyčajné slovo
prepáč...

Často sa veci okolo nás dejú príliš
rýchlo. Niet sa čomu čudovať.
Žijeme modernú dobu, v ktorej
čas plynie akosi rýchlejšie.
Celý život sa zdynamizoval
vďaka technickému pokroku.
Vďaka internetu, mobilom
a obľúbeným sociálnym sieťam
sa informácie šíria rýchlosťou
blesku. Málokedy myslíme na
to, že toto tempo môže spôsobiť
pri prípadnom omyle viac
škody ako osohu. Veď nikto nie
je dokonalý a každý má právo
mýliť sa. Len... Len ako to potom
napraviť? Ak nemá následkom
krivdy vyrásť medzi nami múr
nenávisti a hnevu, mali by sme
byť schopní priznať si chybu.
Nielen ospravedlnenie lieči.
Schopnosť prijať zodpovednosť
za naše činy má svoj význam
nielen ako súčasť nášho „prepáč“.
Ak si sami uvedomíme, že sme
niečo pokašlali, je to dobré pre
vlastnú sebareflexiu. V prvom
rade ale musíme chcieť. A nech sa
nenahnevajú kolegovia novinári,
asi sa im nechce. Veď išlo len
o zlý preklad slov, ktoré prevzali
z americkej agentúry. Športovec,
ktorý skladal sľub za svojich
kolegov u prezidenta republiky.
Reprezentant, ktorý sa ako jediný
v histórii vôbec ospravedlnil, že
sa mu nedarilo a šieste miesto
ho mrzí, si slovo prepáč určite
zaslúži.
Žijeme rýchlo, lebo je taká
doba? Veď každý má svoj
život vo svojich rukách. Tak ho
nezabúdajme žiť. Možno tiež
nemusíme obdarovať svoju
lásku kvetom a úsmevom len na
Valentína...

Streda 12. februára bola pre príslušníkov odboru
kriminálnej polície v Partizánskom rušným dňom.
Neznámy páchateľ o 16.28 h. z doposiaľ neznámeho miesta zatelefonoval na tiesňovú linku 158 na
OR PZ v Prievidzi. Mužským hlasom oznámil: „V nemocnici v Partizánskom je bomba“.
Po telefonickom oznámení sa vzhľadom na možné nebezpečenstvo ohrozenia života a majetku musí spustiť do chodu celý
rad policajných opatrení. Preto bezprostredne po oznámení
uvedenej správy sa do Nemocnice na okraji mesta, n. o., v Partizánskom (pozn. red. súčasný oficiálny názov bývalej NsP) dostavili policajti OR PZ Partizánske, príslušníci OR Hasičského a
záchranného zboru v Partizánskom, psovod OR PZ v Prievidzi
ako aj pyrotechnik KR PZ v Trenčíne a príslušníci MsP Partizánske. Na miesto boli privolaní pracovníci obsluhy a údržby
plynu a elektriny. Taktiež bol zvolaný krízový štáb nemocnice,
ktorý tvorili aj pracovníci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Partizánskom.
Ako nás informoval Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet
zdravia: „Našťastie išlo o falošný poplach. Je potrebné zdôrazniť, že takéto poplašné správy môžu vážne ohroziť zdravotný
a psychický stav našich lôžkových pacientov. Veríme, že nič
podobné sa už nebude opakovať.“ Riaditeľ nemocnice Michal
Orihel konštatoval pokojný priebeh zásahu: „Napriek tejto
negatívnej skutočnosti boli okamžite skoordinované všetky
potrebné zložky. Práve vďaka ich výbornej spolupráci nebolo
potrebné evakuovať pacientov.“
Bezpečnostné zložky, ktoré viedol riaditeľ OR PZ v Partizánskom
pplk. Jozef Mojžiš, vykonali opatrenia na ochranu 105 hospitalizovaných pacientov, ako aj perPokračovanie
sonálu nemocnice pred možným
článku s.
nebezpečenstvom výbuchu.
nájdete na
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Obce pokračujú v šetrení
finančných prostriedkov

KOVOMAX BM s.r.o.
Šimonovianska 34/90
Partizánske

Starostovia a starostky Regionálneho združenia miest
a obcí regiónu Stredné Ponitrie sa zišli na prvých tohtoročných zasadnutiach 7. a 14. februára v Klátovej Novej
Vsi. V priebehu stretnutí sa oboznámili s bezpečnostnou
situáciou v okrese Partizánske, s problematikou elektronického portálu odpadov a so službami pre samosprávy.
S informáciami z Rady Združenia miest a obcí Slovenska
ich oboznámila predsedníčka regionálneho združenia
Iveta Randziaková, ktorá viedla zasadnutia.
Z hodnotenia bezpečnostnej situácie v okrese, s ktorým vystúpil riaditeľ OR PZ SR v Partizánskom Jozef Mojžiš, vyplynulo, že
zvýšený počet nápadov trestnej činnosti v minulom roku súvisel
s vyhľadávaním latentnej kriminality, súvisiacej s daňovými a environmentálnymi podvodmi. Hoci v okrese poklesol počet vlámaní,
vzrástol počet opakovaných drobných krádeží a medzi nimi aj v nákupných centrách. Príslušníci Policajného zboru v Partizánskom obsadili v hodnotení počtu objasnených prípadov
na jedného policajta prvé miesto v SR. V porovnaní s inými okresmi majú najmenej
Pokračovanie
príslušníkov a tým aj najväčší
článku s.
počet prípadov na riešenie.
nájdete na
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Bedmintonisti
naďalej lídrom

Neprofesionálni výtvarníci
okresu Partizánske prezentovali
svoju predstavivosť a tvorivosť
ukrytú v dielach.

Bedmintonisti Gymnázia
Partizánske stále neokúsili
trpkosť prehry a naďalej
kraľujú v III. lige.
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FEBRUÁROVÁ AKCIA !

ELEKTROINŠTALAČNÉ
KÁBLE
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Obce pokračujú v šetrení

Hasiči v akcii

finančných prostriedkov

(Dokončenie z 1. strany)
V oblasti dopravnej nehodovosti sa v uplynulom období
zvýšil počet obetí z radov nemotorových účastníkov cestnej
premávky. Okrem bezohľadne jazdiacich vodičov k tomu
výrazne prispel alkohol, ktorý
konzumovali nielen niektorí
vodiči za volantom, ale aj cyklisti a chodci. Alkohol spolu
s užívaním iných návykových
látok prispel tiež k rodinným
nezhodám a zbytočným konfliktom. Preto príslušníci nielen dopravnej polície sústredia
svoju preventívnu a kontrolnú
činnosť práve do tejto oblasti.
Obyvatelia v našom okrese si
musia naďalej dávať pozor na
podvodníkov a rôzne druhy
podvodov a ponúk, nevýhodných zmlúv a nekvalitných
tovarov. V prípade opodstatnených podozrení by mali obča-

nia kontaktovať políciu.
V ďalšej časti rokovania pracovníčka spoločnosti Muntech,
ktorá je dcérskou spoločnosťou ZMOS pre odpadové hospodárstvo, oboznámila starostov s postupom zadávania
informácií do elektronického
portálu odpadov. Ten môžu
bezplatne využívať obce, ktoré majú od 500 pod 20 tisíc
obyvateľov. V tejto súvislosti
sa hovorilo aj o zavedení jednotného informačného systému odpadov a prehodnotení
objemu komunálneho odpadu
k separovanému odpadu v jednotlivých obciach. Do začiatku
mája tohto roku musia obce
podať na okresný úrad spracovaný program odpadového
hospodárstva.
Z vystúpenia predsedníčky
regionálneho združenia Ivety
Randziakovej k rokovaniam

Výzva neplatičom
Nedoplatky na dani z nehnuteľností, na poplatku za komunálny odpad, či dani za psa vymáha mesto Partizánske
už niekoľko rokov exekúciami vo vlastnej réžii. Nakoľko výška
nedoplatkov medziročne rástla, minulý rok pristúpil magistrát k ráznejšej forme – vymáhaniu cez súdnych exekútorov.
Začiatkom minulého roka bola celková výška nedoplatkov na
daniach vyše 1,36 mil. eur, z toho je približne 700 tisíc eur nedobytných. Minulý rok sa začalo exekučné konanie na nedoplatkoch
vo výške 95 500 eur.
V boji proti neplatičom pokračuje mesto tento rok druhou vlnou hromadných exekúcií pohľadávok za rok 2013 v spolupráci
so súdnymi exekútormi. Snahou magistrátu je však predovšetkým
pokojná cesta výberu nedoplatkov. Vymáhanie prostredníctvom
súdnych exekútorov je krajným riešením. Preto, ak máte nedoplatky, je potrebné ich uhradiť v čo najkratšom čase.
V prípade, že vám finančná situácia neumožňuje uhradiť
nedoplatky, je potrebné riešiť túto situáciu s príslušnými
pracovníkmi mestského úradu, uvedenými v rozhodnutiach a výzvach na zaplatenie daní. Ak nedôjde k úhrade
nedoplatku alebo k dohode, upozorňujeme, že pohľadávky postúpené súdnym exekútorom mnohonásobne predražia
trovy exekútora, ktoré sa pohybujú od 100 eur vyššie za každú
pohľadávku (napr. pri nedoplatkoch za komunálny odpad za
viac rokov sa účtujú trovy konania za každý rok samostatne).
MsÚ Partizánske

Zriadenie cirkevnej základnej školy
témou februárového zasadnutia MsZ
Úvod v poradí 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré primátor mesta zvolal na 25. februára, bude patriť informácii o vývoji kriminality na území mesta
a okresu. Poslanecký zbor prerokuje návrh na zriadenie cirkevnej základnej školy v meste Partizánske a tiež návrh na schválenie VZN mesta Partizánske č. 1/2014. Na zasadnutí okrem
iného zaznejú informácie o činnosti VMČ a komisií MsZ v Partizánskom za rok 2013. V programe februárovej schôdze je aj návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Partizánske v roku
2014. Rokovanie mestského zastupiteľstva sa začína o 13. hodine vo veľkej zasadačke MsÚ.

Februárová schôdza MsZ
v Bánovciach nad Bebravou

V poradí 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bánovciach
nad Bebravou sa uskutoční v utorok 25. februára o 14.30 h v
spoločenskej sále MsKS. Hlavné body programu tvoria informatívne správy o činnosti mestskej rady a mikroregiónu Bánovecko. Zaznejú aj informácie o zabezpečovaní verejného poriadku
mestskou políciou v súčinnosti s PZ a SBS. Poslanci sa vyjadria
k výmene a prideľovaniu komunálnych bytov a k stavu likvidácie
tuhého komunálneho odpadu na úrovni mesta. Súčasťou zasadnutia budú aj interpelácie poslancov a diskusia.

Rady ZMOS vyplynulo, že
samosprávy venujú pozornosť dopracovávaniu záverov
k príprave nového programovacieho obdobia na roky
2014-2020 a diskusii o reforme zameranej na modernizáciu a zefektívnenie činnosti
miestnej územnej samosprávy.
Starostky a starostov oboznámila aj s konaním 25. snemu
ZMOS, ktorý sa uskutoční 28.
a 29. mája 2014 v Bratislave.
Z regionálneho združenia sa
môžu na sneme zúčastniť šiesti
starostovia a starostky. Účastníci zasadnutia prerokovali
aj zabezpečenie konferencie
pod názvom Spolupráca obcí
Zlínska a Stredného Ponitria
v rámci projektu operačného
programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2013. Na konferencii, ktorá sa uskutoční vo februári tohto roku

v Bojniciach, predstavia
kľúčové aktivity projektu,
spoločnú databázu projektových zámerov, úspešne
realizované projekty i región Stredného Ponitria.
Účastníci zasadania sa zaoberali aj problematikou
podielových daní a realizáciou zákona o hmotnej
núdzi v podmienkach obcí,
ku ktorému už absolvovali niekoľko pracovných
stretnutí.
Napriek tomu, že predstavitelia ZMOS nepodpísali s Vládou SR na tento rok memorandum, obce naďalej pokračujú
v šetrení finančných prostriedkov. V priebehu stretnutia hľadali tiež optimálne možnosti
spoločnej výroby reflexných
bezpečnostných prvkov pre
chodcov v obciach.
Ladislav Krbušík

Bomba v nemocnici?!
(Dokončenie z 1. strany)
Pyrotechnická prehliadka objektov nemocnice trvala takmer tri a pol
hodiny a počas nej bola vyradená činnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme. Pyrotechnická prehliadka bola vykonaná vo všetkých objektoch nemocnice vrátane tých nevyužívaných. Po
vykonaní prehliadky sa nenašiel žiadny nástražný výbušný systém ani
zariadenie spôsobilé výbuchu. O priebehu vykonávaných úkonov bolo
priebežne informované OS OR PZ Prievidza. Ďalšie vyšetrovanie však
bude vedené na odbore kriminálnej polície OR PZ v Partizánskom. Za
tento skutok vyplýva zo zákona, že: „Osobe, ktorá si je vedomá, že ňou
podaná správa je nepravdivá a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta a oznámi ju podniku, organizácii, policajnému alebo inému
štátnemu orgánu či hromadnému informačnému prostriedku, hrozí
trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.“
Vzhľadom na krádež dvoch strelných zbraní, ktorá sa stala krátko po
oznámení bomby na opačnom konci mesta, polícia nevylúčila spojitosť
týchto dvoch udalostí. Všetko je však v štádiu vyšetrovania. Vzhľadom
na súčasné možnosti a skúsenosti polície páchateľ býva spravidla v
krátkom čase vypátraný, samozrejme, aj za pomoci občanov, ktorých
polícia vyzýva na spoluprácu. Okrem trestného postihu uvedeného v
zákone hrozí takejto osobe prípadne aj náhrada škôd, ktoré vznikli v
súvislosti s uzatvorením prevádzok a budov. V niektorých prípadoch ide
o veľké sumy, ktoré sú vymožiteľné súdmi a exekútormi.
dl

Vandali vyčíňali:

Mestská polícia v Partizánskom
od 5. do 11. februára 2014
 Hliadky mestskej polície v priebehu uvedeného obdobia zasahovali v rôznych lokalitách proti
bezdomovcom. Opakovane, desaťkrát, proti bezdomovcovi, ktorý sa
zdržiaval bezdôvodne v čakárňach
ambulancií lekárov, v čakárni pohotovosti, v dome č. 160 na Ulici
Rudolfa Jašíka, v budove MsÚ
a odmietal tieto priestory opustiť.
Ležiacich mužov vykázali hliadky
spred kaviarne na Malej okružnej
a spred vchodu domu na Veľkej
okružnej. Dňa 7. februára k mužovi
ležiacom pri pohostinstve Kotolňa
privolala hliadka RZP. Dňa 5. februára sa v budove SMM vulgárne
správal občan z Nábrežnej ulice.
MsP prípad preverila, rieši ho štátna polícia.
 MsP vyriešila 19 dopravných
priestupkov, uložila 15 blokových
pokút. Vodiči nerešpektovali dopravné značenie „Zákaz vjazdu“, parkovali pred priechodmi pre chodcov
vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov,
blokovali výjazdy iným vodičom, blokovali plynulosť cestnej premávky pri
nemocnici a na križovatke na Horskej ulici vodičom MHD. V deň preverovania oznámenia, 11. februára,
plynulosť cestnej premávky v cípe
križovatky obmedzovali prebiehajúce
rekonštrukčné práce na vozovke...
 V ranných hodinách 8. februára
MsP preverila oznámenie o osobe,
ktorá kradla káble v objekte Malý
salaš. Hliadky sledovali pohyb páchateľa na úteku, po prenasledovaní bol 22-ročný muž zadržaný na
hrádzi rieky Nitry a následne predvedený na oddelenie MsP. Ide o občana z Nábrežnej ulice. Priestupok
je v štádiu riešenia.

RUKY IM PODÁVALI STĹPY
VEREJNÉHO OSVETLENIA!
Hovorí sa, že zúfalí ľudia robia zúfalé
veci. Nijako inak sa totiž nedá vysvetliť to,
čoho svedkom bola pravá strana hrádze
rieky Nitry v smere na Šípok v noci z piatka 6. na sobotu 7. februára.
Funkčné verejné osvetlenie sa zrejme
znepáčilo výtržníkom, ktorí sa zahrali na
elektrikárov. Či už v alkoholickom opojení
alebo jednoducho z rozmaru sa rozhodli poodtŕhať kryty na stĺpoch verejného
osvetlenia. Odnieslo si to dohromady
pätnásť lámp. „Celková škoda je vyčíslená zhruba na 400 eur. Nemáme to ešte
všetko zrátané, lebo kryty, ktoré boli
poodtŕhané a ktoré sme nenašli, sa musia vyrobiť nanovo. Niektoré vnútorné
elektrické zariadenia boli tak dômyselne
porozbíjané, že sme ich museli podopĺňať
z našich rezerv,“ zhrnul následky škody
riaditeľ TSM Partizánske Jozef Jarošinec. Čiastku, ktorá pokryje neplánované
opravy, by Technické služby mohli využiť
úplne inak. „Za túto sumu by sme vedeli
napr. urobiť generálne opravy na polovici verejného osvetlenia na opačnej strane
valu rieky,“ uzavrel riaditeľ.
ma

V tretí februárový deň
zamestnala hasičov a záchranárov z HaZZ v Partizánskom dopravná nehoda na
svetelnej križovatke v Partizánskom, kde po 20. hodine
čistili vozovku a odstraňovali
nehodou spôsobené prekážky. Tri hodiny po polnoci
4. februára boli privolaní do
Pažite k požiaru trafostanice.
Do vypnutia elektrického
prúdu a príchodu havarijnej služby elektrikárov chránili okolie. Ich asistenciu
si vyžiadala aj dopravná nehoda 8. februára krátko po 12. hodine pred Veľkými Uhercami (na foto HaZZ). Pri náraze osobného vozidla do stromu bola
zranená jedna osoba, ktorú pomohli nakladať na nosidlá RZP.
Rozruch v reštaurácii na Štrkovci v Partizánskom spôsobil 10. februára
po 17. hodine únik nebezpečnej látky. Na HaZZ bolo nahlásené, že prítomných desať ľudí pália oči a pociťujú nevoľnosť. Meraním hasiči zistili veľmi
malú hodnotu NH3 na toaletách a jej šírenie do priestoru reštaurácie. V
tom čase už boli ľudia vonku, na miesto dorazila privolaná RZP a polícia. Do
priestoru toaliet pravdepodobne neznáma osoba nastriekala dráždivý plyn
zo spreja. Priestor bol intenzívne odvetraný prenosným ventilátorom. -r-

 Rodinné nezhody 8. februára
o 3.00 h vyriešila MsP napomenutím.

K rodinným nezhodám v ten istý deň
došlo aj o 15.13 h na Ulici gen. Svobodu. Muž ohrozoval svojím správaním
matku dieťaťa. Prípad prevzala štátna
polícia.
 Počas kontroly mesta 9. februára spozorovala hliadka mestskej
polície na sídlisku Šípok túlavého
psa, kokeršpaniela, odchytila ho
a umiestnila do útulku.
 Dňa 10. februára v popoludňajších
hodinách preverila MsP oznámenie
o použití obrannej paralyzujúcej látky (kaser) v priestore pohostinstva
na Štrkovci. Prípad prevzala štátna
polícia. Taktiež preverila oznámenie o podozrivých osobách, ktoré
sa pohybovali po vchodoch domov
na Veľkej okružnej a na Horskej ulici
a od obyvateľov domov žiadali vyúčtovanie za elektrickú energiu. V ten
istý deň o 22.29 h rozbil sklenenú
výplň na vchodových dverách domu
č. 1028 na Veľkej okružnej nevhodne
sa správajúci mladík silno pod vplyvom alkoholu. Hliadka ho na mieste
zadržala a predviedla na oddelenie
MsP. V desiaty februárový deň o 23.38
h preverila aj oznámenie o mužovi silno pod vplyvom alkoholu nachádzajúcom sa na medziposchodí domu
č. 204 na Nábrežnej ulici.
 MsP preverila oznámenia o podozrivých osobách, ktoré vnikli
do objektu materskej školy na
Nádražnej ulici, o podozrivých
osobách, ktoré v blízkosti motorového vozidla s rozbitou sklenenou
výplňou prelievali benzín, o rušení
nočného pokoja hlukom šíriacim sa
zo Sokolskej ulice, o užívaní drog
mladými ľuďmi na Veľkej okružnej,
o poškodených krytoch pouličného osvetlenia na sídlisku Šípok po
vandalských prejavoch...
Spracovala: Mária Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
S BITKOU AJ VYHRÁŽKY ZABITÍM

Poverený policajt z Obvodného oddelenia v Bánovciach nad Bebravou
obvinil 30-ročného Sebastiána z prečinu nebezpečného vyhrážania. Večer
v sobotu 8. februára napadol v pivnici svoju 27-ročnú družku. Udrel ju päsťou do nosa, kopol do chrbta, vulgárne jej nadával a s nožom v ruke sa jej
vyhrážal zabitím. Žena sa jeho útokom pokúsila brániť, pričom ju porezal na
prste a dlani. Lekárske ošetrenie ukázalo, že pri bitke utŕžila aj zlomeninu
nosa. Poverený príslušník spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného
Sebastiána, sudca Okresného súdu v Bánovciach sa s návrhom stotožnil a na
základe jeho príkazu ho policajti eskortovali do väzby v Ilave. Násilníkovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Foto: MTP
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UKRADOL ZBRANE A DAL SA NA ÚTEK

Policajti z Partizánskeho objasňujú krádež v predajni zbraní a streliva v obci
Veľké Bielice. Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil v stredu 12. februára
v čase okolo 16.45 h malorážku zn. Norico a pištoľ zn. Pietro Beretta predavačovi, ktorý mu v tom čase zbrane predvádzal. Následne z predajne ušiel. Keď
ho poškodený predavač dobehol, páchateľ ho udrel a utiekol s odcudzenými
zbraňami. Majiteľovi tým spôsobil celkovú škodu vo výške približne 500 eur.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Partizánskeho začal trestné stíhanie
vo veci prečinu krádeže a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.
KR PZ v Trenčíne

www.novinytempo.sk
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Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2014/2015 bude
prebiehať v termíne od 24. februára do 7. marca 2014. Deti môžete zapísať do MŠ na Malinovského ulici, MŠ na Obuvníckej ulici, MŠ na Makarenkovej ulici, MŠ na Malej okružnej, ZŠ s MŠ na
Veľkej okružnej a MŠ na Topoľovej ulici. Podmienky prijímania
zverejní riaditeľka príslušnej MŠ. Prednostne budú prijímané
deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
a s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Počet detí s odkladom plnenia
povinnej školskej dochádzky pribudlo
Päť základných škôl v meste Partizánske žilo v dňoch 4. a 5. februára zápisom detí do
1. ročníka na školský rok 2014/2015. Celkovo sa do základných škôl zapísalo 234 detí, z
toho 53 bude mať odloženú školskú dochádzku. Len pre porovnanie, v predchádzajúcom
roku bol počet zapísaných 240, z toho odklad malo 36 detí.
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky sa teda oproti
minulému roku zvýšil a dané číslo
nie je ešte v tomto čase konečné.
Dieťa v predškolskom veku veľmi
rýchlo zreje. Niekedy sa za obdobie od zápisu ešte do júna vyvinie,
alebo naopak, predpoklad dozretia sa nenaplní podľa očakávaní.
Rodičia teda majú ešte možnosť
aj po zápise, kde sa rozhoduje o
samotnom prijatí dieťaťa do školy, priniesť odporúčanie o odklade. Oficiálny termín dokedy tak
môžu urobiť je 31. máj. Ako nám
potvrdili zamestnanci škôl, nejde
o početné prípady, ale deje sa tak.
Školský zákon v treťom oddiele, § 19 umožňuje odklad plnenia
povinnej školskej dochádzky, ak
dieťa po dovŕšení šesť rokov veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť.
O odklade jedného školského
roka alebo o zaradení dieťaťa do
nultého ročníka základnej školy

Oznam pre poberateľov
peňažných príspevkov
na kompenzáciu ŤZP

Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske a pracoviska Bánovce nad
Bebravou, odboru sociálnych vecí a rodiny každoročne v tomto období prehodnocujú príjmy za predchádzajúci kalendárny
rok všetkých poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov /na hygienu alebo opotrebovanie,
na diétne stravovanie, na prevádzku OMV, na starostlivosť o
psa/, peňažných príspevkov na osobnú asistenciu, peňažných
príspevkov na prepravu a príjmy opatrovaných osôb /PP na
opatrovanie/ a zisťujú skutočnosti rozhodujúce na trvanie
nároku na tieto príspevky. Poberatelia uvedených peňažných
príspevkov sú v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov povinní preukázať výšku svojich príjmov a príjmov
spoločne posudzovaných osôb, ohlásiť zmeny v rodinných, majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pre poskytovanie
uvedených peňažných príspevkov na kompenzáciu.
V zmysle tohto zákona vyzýva ÚPSVaR všetkých
poberateľov, aby doložili príslušné doklady za rok
2013. Pri dokladovaní príjmov je potrebné predložiť originál
a fotokópie všetkých dokladov o príjme v počte podľa počtu
vyplácaných dávok.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, aby doklady o príjme, vrátane príjmu spoločne posudzovaných osôb, doručili Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Partizánske alebo pracovisku
Bánovce nad Bebravou najneskôr do 10. marca 2014.
Príslušné doklady za rok 2013 je možné na tunajší úrad doložiť
denne, okrem štvrtka a piatka. Bližšie informácie alebo odpovede na špecifické otázky vám ochotne poskytnú zamestnanci
oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, ako aj v Bánovciach nad Bebravou.
Iveta Duchoňová
hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske:
poschodie - kanc. č. 101, 130, 131, 132
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Bánovce nad Bebravou:
prízemie – kanc. č. 7, 8, 19
(14013)
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Skúškou zrelosti prechádzajú deti v šiestom roku života
rozhoduje riaditeľ školy, a to vždy
na žiadosť zákonného zástupcu.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a

prevencie. Zákon ďalej hovorí, že:
„Riaditeľ školy môže rozhodnúť o
odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
alebo o jeho zaradení do nultého
ročníka aj na návrh materskej
školy, ktorú dieťa navštevuje,

a na základe predchádzajúceho
odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a
to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.“
V každom prípade je na dobrom zvážení rodiča, či „posunie
detstvo“ svojej ratolesti alebo
nie. Otázkou však ostáva, či je
určitý nárast počtu detí s odloženým plnením školskej dochádzky negatívnym javom. Psychológ Marek Roštek to vidí takto:
„Stúpajúci trend v počte detí s
odloženou školskou dochádzkou
nevnímame jednoznačne ako negatívny jav. Dôvodom môže byť
lepšia informovanosť rodičov v
problematike školskej zrelosti a
uvedomovanie si rizík spojených
so zaškolením detí, ktoré ešte nie
sú pripravené na nároky školy.“
Časy, kedy byť „mimo normy“
bolo sociálnou diskrimináciou,
sú teda zrejme za nami. Dnes je
bežné, že sa v triedach vyskytujú
deti s rôznym dátumom narodenia a ich zaradenie do života
závisí od správneho načasovania
štartu.
dl

Škôlkari spoznávajú svet digitálnych technológií
Časy, kedy sme sa v škôlke hrávali s drevenými kockami, varili v provizórnej kuchynke
a k šťastiu nám stačili prázdne flakóny maminých parfumov, sú nenávratne preč. Dnešnému svetu škôlkarov vládnu hry s interaktívnou tabuľou Bee-botom, Constructa-botom,
stavebnicami Laser Pegs a Magformers.

Neviete
o čom je reč?

Všetky tieto na prvé počutie nič
nehovoriace pojmy pomenúvajú
digitálne hračky. Napr. také stavebnice Laser Pegs sú unikátne
LEGO skladačky podsvietené farebnými diódami. Len tie, ktoré
sú správne zapojené, sa rozsvietia
a v miestnosti následne vytvoria
príjemnú atmosféru. Robotická
včielka Bee-bot sa zasa kamaráti
s bagrom s názvom Constructa-bot. Spolu patria do skupiny
programovateľných hračiek, ktoré stimulujú logické myslenie
a učia deti základným princípom
programovania. Podobných digitálnych pomôcok, programov
a hračiek je oveľa viac. Nie sú už
len vecou západných krajín. Pomaly, ale isto si podmaňujú aj materské školy na Slovensku, nevynímajúc tie v meste Partizánske.

Vždy sa dá
zájsť ďalej...

Aj keď digitálne technológie sú vo
svojej podstate ekvivalentom inovácie, stále sa dá aj v tejto oblasti
zájsť ďalej. Príkladom je Materská
škola na Malinovského ulici, kde
je oblasť digitálnych technológií
vo vzdelávacom procese obohatená o nový rozmer. Za myšlienkou
spojenia tradičných vzdelávacích
metód a inovatívnych edukačných programov stojí tunajšia
učiteľka Eliška Beňová: „Dnešné

deti majú s digitálnymi technológiami veľa skúseností priamo z
domu. Preto som sa pokúsila rôzne pomôcky a programovateľné
hračky spojiť s tou najstaršou
prapodstatou detskej hry.“ Kreatívna učiteľka sa špecializuje na
prácu s legom. Tá bola napokon aj
jej inšpiráciou: „V materskej škole máme legoučebňu, tak som sa
pokúsila vtesnať všetky moderné
i pôvodné prvky do jednej aktivity.“ To však nie je jediná netradičná kombinácia, ktorá zamestnáva
deti v materskej škole na Šípku.
Okrem nej môžu svoje tvorivé
schopnosti a predstavivosť využiť napr. pri práci s hlinou. Na
tom by iste nebolo nič zvláštne,
keby pri tejto aktivite nevyužívali
aj digitálny mikroskop. Obrázok
vytvorený z hliny prelustrujú deti
mikroskopom a v závere vďaka
netradičnej pomôcke a počítaču
zhotovia fotografiu svojho výtvoru
z hliny. Ak ich táto aktivita omrzí,
ešte vždy je tu veľa zaujímavých
hier, pri ktorých škôlkari pracujú s interaktívnou tabuľou. Prínosom je aj didaktická pomôcka
s názvom Logico Primo (na foto
dole). Skladá sa z rámika so šiesti-

Foto: net

mi gombíkmi a vzdelávacími kartami. Práve vďaka nej rozvíjajú
malí škôlkari svoje logické myslenie, vnímanie a jemnú motoriku.

Inšpirujú sa
navzájom

Bol by hriech nepodeliť sa s novými nápadmi na zefektívnenie
výučby aj s inými pedagogičkami
materských škôl. „Dovolili sme si

škôlok. „Cieľom tejto prezentácie
je motivovať učiteľky k netradičným aktivitám. Dovolím si povedať, že sme jeden z mála okresov,
ktorý takéto akcie usporadúva. Či
už sú to rôzne podujatia pre pedagógov, súťaže, prehliadky pre deti
alebo otvorené dni... Zachovali
sme si ich a pravidelne sa stretávame. Vnímam to ako pozitívum
pre náš rozvoj, ale aj pre rozvoj
detí,“ dodala riaditeľka. Kladnú
odozvu malo stretnutie napokon
aj v radoch návštevníčok. Nie
všetky materské školy sú vybavené takým množstvom programovateľných hračiek a pomôcok ako

Foto: MTP
Spojenie digitálnych technológií a tradičnej hry dáva vzdelávaciemu procesu v materskej škole nový rozmer
k nám zavolať učiteľky z okresu
Partizánske, aby sa aj ony pozreli,
ako netradične sa dá využiť digitálna technológia v práci s legom
či inou pomôckou a materiálom,“
uviedla riaditeľka šípockej škôlky Renáta Veresová. Vymeniť si
skúsenosti, podučiť sa niečo nové
a inšpirovať sa prišli 12. februára
do najmladšej materskej školy
v meste 43 kolegýň z ostatných

škôlka na mladom sídlisku. „Hlavne v obciach nemajú učiteľky takéto možnosti. Sú to všetko novinky, ktoré sa prelínajú so staršími
učebnými metódami a toto prepojenie nového so starším je pre nás
neskutočne prínosné a poučné,“
vyzdvihla zmysel prezentácie učiteľka materskej školy vo Veľkých
Kršteňanoch Silvia Dlhošová.
Martina Petrášová

Správa bytov v Partizánskom. Vaše účty pod vašou kontrolou.
Vlastníci bytov v našej správe určite majú jasno!
Ing. Ľubomír Fiksel, 0905 345 735

partizanske@homepro.sk @ www.HomePro-sprava.sk/Partizanske

Chcete vedieť viac? KONTAKTUJTE NÁS! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

4

Noviny troch generácií

Tempo č. 7

17. februára 2014

Deti zo Šípku s Comeniom za polárnym kruhom

Od odtlačku nohy po odtlačok prsta
Projekt Comenius opäť zavítal do Základnej
školy na Malinovského ulici v Partizánskom.
V tomto školskom roku pod názvom
From Footprint To Fingerprint – Kids
For a Green Tomorrow - Od odtlačku
nohy po odtlačok prsta – deti pre zelenší
zajtrajšok. Ako sa dá z názvu tušiť, témou
je ochrana životného prostredia a cieľ, aby
sme všetci pochopili, že sme zodpovední za
naše životné prostredie. Bližšie o projekte
hovorí jeho garantka za
šípockú školu Martina
Boratková.
Chceme zmeniť naše správanie a nájsť spôsob, ako znížiť
znečisťovanie ovzdušia, spotrebu
energie a vody, odpadov a naše
spotrebné zvyklosti. Okrem Slovenska sú v projekte zapojené
ďalšie tri krajiny – Turecko,
Nórsko a Nemecko. Už od
septembra usilovne pracujeme
na jednotlivých projektových
aktivitách. Prvou témou boli klimatické zmeny, a jednou z úloh
aj výpočet uhlíkovej stopy. Zistili
sme, že každý žiak spotrebuje tri
stromy za mesiac, čo je potreb-

mnoho zážitkov a skúseností.
Jazykom projektu je angličtina,
žiaci budú vždy ubytovaní v rodinách, čo je pre nich dobrá príležitosť spoznať život v iných krajinách a zlepšiť sa v angličtine.
Ďalšia klimatická konferencia, tentoraz na tému energia, sa
uskutoční od 19. do 25. februára
2014 v nórskom meste Nordskjotboten, vzdialenom 300 km
severne od polárneho kruhu.
V rámci prípravy na stretnutie sme zisťovali obnoviteľné
a neobnoviteľné zdroje energie
v Slovenskej republike, spotrebu
elektrickej energie v našich do-

mácnostiach a v škole, a taktiež
spotrebu teplej vody pri sprchovaní. Navštívili sme aj tepelnú
elektráreň v Novákoch – pracovisko Zemianske Kostoľany, aby
sme na vlastné oči videli, ako sa
vyrába elektrická energia (na
fotografii). Uvidíme, ako dopadneme pri porovnávaní našich
výskumov s rovesníkmi zo zahraničia. So závermi konferencie, ale
aj s našimi zážitkami v polárnom
Nórsku sa po návrate radi podelíme aj s čitateľmi Tempa, aby sme
sa spoločne pričinili o zelenšiu
budúcnosť nášho mesta, krajiny
či planéty.
Foto: archív ZŠ

né znížiť. Preto sme v októbri
v spolupráci s Lesmi Slovenskej
republiky symbolicky vysadili
v našej školskej záhrade stromy.
Zistenia o klimatických zmenách
sme prezentovali na konferencii, ktorá sa uskutočnila od 27.
novembra do 3. decembra 2013
v nemeckom meste Bockenem,
vzdialenom 60 km od Hannoveru. Dve učiteľky a šesť žiakov
našej školy vycestovalo spoznávať životné prostredie Nemecka,
navštívili bioplynovú stanicu
a vodnú elektráreň a odniesli si

Zážitky z parlamentu i hradu
Každoročne si maturanti z
Gymnázia v Partizánskom
preopakujú svoje teoretické vedomosti z občianskej
náuky aj prakticky. Tentoraz ich rady pri exkurzii do
hlavného mesta doplnilo
aj pár tretiakov a druhákov.
Čo všetko v Bratislave 30.
januára zažili, hovorí krátka
reportáž z pera maturantiek zo 4.B Gabriely Mokryšovej a Lujzy Kňazeovej.

Prvou zastávkou exkurzie bol
parlament. Pozorne sme počúvali výklad o histórii a súčasnosti
národnej rady, no už sme sa nevedeli dočkať, kedy vstúpime na
balkón rokovacej sály. Bolo pre
nás nesmierne zaujímavé sledovať naživo politikov a novinárov.
Hoci by sme dokázali počúvať
diskusiu v pléne oveľa dlhšie,
presunuli sme sa do premietacej
sály, aby sme položili pár zvedavých otázok poslancovi NR a
exministrovi Martinovi Fedorovi (spolu na foto). K vysvetleniu
zákonodarného procesu a fun-

govaniu v politike pridal aj svoje
názory a postoje. Samozrejme,
ako maturanti, sme s nimi nie
vždy súhlasili. Nemohli sme akceptovať poloprázdnu rokovaciu
sálu, či nezáujem prítomných
o príspevky diskutujúcich. Pán
poslanec nám vysvetlil, že mnohí poslanci pracujú vo výboroch.
Otázky študentov sa týkali blížiacich sa volieb, rokovacieho poriadku a pod.
Príjemné prekvapenie nás
čakalo na Bratislavskom hrade,
kde práve v tom čase skladali
sľub športovci, odchádzajúci na

olympiádu. Nasledovala prezentácia a prednáška v Európskom
informačnom centre, kde sme si
prehĺbili naše vedomosti o Európskej únii, o výhodách a nevýhodách byť jej súčasťou, o základných orgánoch tejto inštitúcie
a o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. A tie sme
si mohli vzápätí preveriť vo vedomostnej súťaži. Samozrejme, že
maturanti zvíťazili, ale ani druháci a tretiaci sa nedali zahanbiť
a domov si odniesli pekné ceny,
ktoré im venovali pracovníci EIC.
Foto: D. Králová, 2. B

Moderátori, ktorí nemoderujú
Po Veľkej novembrovej revolúcii sa do nášho jazyka dostalo mnoho nových slov a výrazov, ktoré sa dovtedy nepoužívali. Len tak
z prvej várky môžem spomenúť slová ako hovorca, viceprezident, environmentálna záťaž,
supermarket, hypernova, megahit, treking,
outfit, printové médiá (jedno práve držíte
v rukách), reštitúcie, tender, pluralita, globalizácia a mnohé ďalšie. V elektronických
médiách na nás zase zo všetkých strán chrlia
množstvo informácií moderátori. Pritom toto
slovo má presný význam a predstavuje tvorivého pracovníka, ktorý sprevádza a hlavne
usmerňuje určitý program, vedie a riadi odbornú diskusiu, nadhadzuje témy, prideľuje
hosťom slovo.
U nás sa však slovo moderátor používa aj
v prípadoch, kedy o moderovanie vôbec nejde.

Večerné čítanie správ kedysi zvládli hlásateľky, teraz na to potrebujeme moderátorov. Zábavný program s humornými scénkami a piesňami kedysi uvádzal konferencier, dnes na to,
samozrejme, potrebujeme moderátora. Napokon, oznam v televíznom programe, že ďalšiu
časť reality šou budú uvádzať konferencieri
Adela a Pyco, by asi vyznel trochu komicky,
všakže... No a politikov namiesto redaktorov
opäť spovedajú moderátori. Nuž čo, asi to slovo znie svetovejšie a svetovejšie sú potom aj
moderátorské platy.
Podobne, vďaka výrazom ako turistické
destinácie, hokejoví gólmani, edukácia, benefity a benefície, legislatívny proces, aproximácia práva, headline, reality show, animátori, díleri a developeri..., a teda nekritickým
používaním takýchto umelo vytvorených, prí-

padne infantilne preložených slov sa na tom
našom malom Slovensku asi cítime dôležitejšie a globalizovanejšie. Ani na názvoch obchodov a firiem už pomaly nenájdete slovenského slova, všade iba shop, second hand, pub,
company, group, consult, service, security...
Pripadá mi to, akoby našu malú krajinu každý
deň navštívilo tisíc Angličanov a bez správne
nazvaných krčiem by nebodaj mohli zostať
triezvi. Tak teda, hurá do second handu kúpiť
si nejaké lacné obnosené tričko, v Irish pube
vypiť dve pivá s borovičkou, v ošarpanej základnej škole navštíviť workshop, dať si opraviť
kávou obliaty telefón v mobil service, večer si
pozrieť talkshow so známym moderátorom,
potom zájsť na dance party - a razom budeme
plnohodnotní Európania.
Patrik D.

Budú u nás kvitnúť
čerešne už v januári?
Tieto a podobné otázky si kladie pri pohľade na počasie asi väčšina z nás. Odpovedať však vedia len niektorí. Medzi
nimi je aj odchovanec Gymnázia Janka
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, klimatológ Jozef Pecho z Ústavu
fyziky atmosféry Akadémie vied Českej
republiky.
Za všetkým hľadaj človeka. Platí to aj v prípade
zmien, ktoré sledujeme?
Problémom súčasnej klímy,
ktorej zmenu už pozorujeme aj
na Slovensku, je to, že v porovnaní s históriou Zeme je veľmi
rýchla a je otázne, či sa budeme vedieť tejto rýchlej zmene
prispôsobiť. Dnes sa nám atmosféra otepľuje v dôsledku
CO2, ktorý sme vypustili pred
približne 30-40 rokmi, čo znamená, že ak si s jeho vysokou
produkciou neporadíme do
roku 2020, otepľovať sa nám
bude minimálne do konca 21.
storočia. Ak v priebehu dvoch
až troch ľudských generácií
vzrastie globálna teplota o
3-4 °C, dostaneme sa do klimatických podmienok, s ktorými ľudský druh nemá žiadne skúsenosti. To, čo sme si
zasiali pred polstoročím, dnes
žneme v podobe nestabilného
klimatického systému.
Stále žijeme v miernom
pásme a máme štyri ročné obdobia?
Ročné obdobia sa nám aj na
Slovensku začínajú posúvať,
pričom teplejšie sezóny sa
rozširujú na úkor tých chladnejších, a okrem toho pozorujeme aj ďalší, veľmi zaujímavý trend. Prechodné ročné
obdobia jar a jeseň už nie sú
také výrazné ako v minulosti.
V posledných rokoch sa stáva
celkom normálnym stav, kedy
zo zimy skočíme rovno do leta,
alebo naopak. V novom klimatickom režime nie je núdza už
ani o časté a výrazné oteplenia uprostred zimy, na ktoré
takmer okamžite reaguje aj vegetácia a živočíchy. Stále síce
žijeme v miernom pásme, no
postupom času bude nadobúdať odlišnejší charakter. Budeme musieť počítať s kratšími a
priemerne teplejšími zimami,
so suchšími a dlhšími letami.
Ak jazdíte na dovolenku k severnému Jadranu alebo do
severného Talianska, možno si
potom budete vedieť predstaviť podmienky, aké nás pravdepodobne čakajú na juhu Slovenska na konci tohto storočia.
Ak teda budú kvitnúť čerešne v januári, pod čím sa
budeme bozkávať v máji?
Veľmi zaujímavá otázka, ktorej odpoveď v sebe skrýva
predzvesť toho, čo nás možno
už o niekoľko rokov čaká. Myslím si ale, že romantické duše
sa aj napriek rýchlym zmenám
nemusia zatiaľ ničoho obávať.

Stále tu budeme môcť pestovať
čerešne, no vzhľadom na teplejšie podmienky to budú musieť byť odrody, ktoré v nových
podmienkach budú mať šancu
prežiť. A ak už ide o samotné
kvitnutie v máji, faktom je to,
že významné fázy v biocykloch
stromov sa posúvajú čím ďalej, tým viac na skoršiu dobu
v rámci kalendárneho roka.
Je teda celkom možné, že sa
časom obdobie zamilovaných
presunie už na apríl.
Teraz otázka mimo odboru. Prečo ste odišli do
Čiech?
Viedli ma k tomu čisto praktické dôvody. Po skončení vysokej
školy som približne šesť rokov
pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Práca tam bola veľmi
zaujímavá a podnetná, súvisela
najmä s prakticky orientovanou klimatológiou. Mal som
možnosť spolupracovať s veľmi zaujímavými, šikovnými a
talentovanými ľuďmi. No časom som chcel vyskúšať niečo
nové a viac sa zamerať na výskumnejšie orientovanú oblasť
tejto vedy. Na Slovensku sú ale
takéto možnosti veľmi obmedzené, hlavne v posledných rokoch, a preto aj presun k našim
západným susedom bol skôr
nevyhnutnosťou. Je ale celkom
možné, že ani toto nie je pre
mňa posledná destinácia.
Viete nám v predstihu povedať, aké bude tohtoročné leto?
V súčasnosti nemáme žiadne
možnosti, ako predpovedať
konkrétny charakter počasia
na pol roka dopredu. Dokonca
aj veľmi hrubý odhad toho, ako
by mohlo vyzerať tohtoročné
leto, by nebol ničím iným ako
len triafaním do veľmi ďalekého terča. Ale aj napriek tomu
sa pokúsim vyjadriť určité obavy, pretože charakter leta býva
často priamym dôsledkom
toho, ako sa vyvíjalo počasie
v predošlých dvoch až troch
sezónach. Zima je zatiaľ veľmi
teplá a pomerne chudobná na
zrážky, veľmi podobná situácia bola aj na jeseň minulého
roku. Pokiaľ by sa súčasný
charakter cirkulácie a zrážok
udržal až do jari, je možné očakávať len jedno – sucho, a teda
aj veľmi teplo počas prevažnej
časti nadchádzajúceho teplého
polroka, vrátane leta.
Ďakujem za rozhovor!
Mária Škultétyová

www.novinytempo.sk
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Amatérski výtvarníci ukázali svoje diela

na výstave AMA 2014

„Ak chcete byť šťastné s mužom, musíte mať pre neho
hromadu pochopenia a trošku lásky; ak chcete byť šťastní
so ženou, musíte ju zahrnúť hromadou lásky a vôbec sa
nesnažiť o pochopenie.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

Blahoželáme
Kytice kvetov a úprimné blahoželania patria v týchto dňoch
jubilantke Zite Ďuriančíkovej, ktorá sa 14. februára dožila
okrúhlej osemdesiatky. Výbor Klubu ABŠ svojej členke želá
len to najlepšie a najkrajšie – dobré zdravie a úsmev na tvári
v rodinnom kruhu i kruhu baťovcov. Prostredníctvom novín
radi odovzdávame pozdrav aj Radoslavovi Nešťákovi, a
to od výboru ZO SZTP v Partizánskom. K 55. narodeninám
mu jeho priatelia želajú predovšetkým dobré zdravie a veľa
ďalších spokojných rokov.
Meniny oslávi – Jaromír, Jaromíra, Vlasta, Konrád, Lívia, Ulrich, Ulrika, Ulriška, Eleonóra, Etela, Roman,
Romana, Matej a Jazmína.

Prezentačný večer gymnázia
Gymnázium Partizánske pozýva všetkých žiakov základných
škôl, ich rodičov, učiteľov, ako aj ostatnú verejnosť na
Prezentačný večer Gymnázia Partizánske. Uskutoční
sa v priestoroch školy v piatok 28. februára od 17. do 20.
hodiny. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do odborných
učební, pohrať sa pri pokusoch z chémie, fyziky a biológie.
Čakajú vás zaujímavosti z geografie a informatiky, novinky
z logiky a sveta financií, spoločenskovedné a jazykové hry
a netradičné pomôcky v športe. Príďte a zažite večer plný
experimentov a zábavy. Sprevádzať vás budú žiaci gymnázia.
Ďalšie informácie o škole nájdete na www.gympe.sk.

V okresnom kole tucet biológov
V piaty februárový deň si na pôde Základnej školy vo Veľkých
Bieliciach zmeralo svoje vedomosti 12 školákov v okresnom
kole biologickej olympiády kategórie C.
V teoreticko-praktickej časti získala prvenstvo Kristína
Zajícová z domácej ZŠ, druhé miesto Márius Bielich zo ZŠ v
Klátovej Novej Vsi a tretie Viktória Lednická zo ZŠ v Bošanoch.
Z projektovej časti si prvenstvo odniesol Tomáš Valášek zo
ZŠ vo Veľkých Uherciach, druhé miesto nebolo udelené
a tretie získala Lea Košíková zo ZŠ V. Beniaka v Chynoranoch.
Víťazom blahoželáme a veľa úspechov v krajskom kole im prajú
učitelia, odborná porota a organizátor okresného kola - CVČ
Relax v Partizánskom.

Dejiny majú v malíčku
CVČ Relax bolo 11. februára v spolupráci so ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom organizátorom aj okresného kola
dejepisnej olympiády. V šiestom ročníku si vedomosti na témy
Staroveký Egypt pre kategóriu E a Prvá svetová vojna (od Sarajevského atentátu po výsledky mierových rokovaní v Paríži) pre
kategórie C a D zmeralo 41 súťažiacich.
Spomedzi siedmakov - kategória E - zvíťazila Simona Duchovičová zo ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom. Z ôsmakov - kategória D – najlepšie vedomosti preukázala Zuzana
Kollerová zo ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom,
a v kategórii C - deviatakov Róbert Gális zo ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom. Nech sa im darí aj v krajskom kole!

Mária Geršiová

Jozef Košík

Štefan Ducký

Neprofesionálni výtvarníci okresu Partizánske sa opäť stretli na XVI. ročníku amatérskej výstavy AMA 2014, aby prezentovali svoju predstavivosť a tvorivosť ukrytú vo výtvarných dielach. Obrazy hýriace farbami, kresby, maľby, plastiky či úžitková tvorba zaplnili priestory výstavnej siene Domu kultúry.
rú pomocou farieb, svetla a
V pondelkové popoludnie
tieňov zobrazujú priestorovo,
10. februára sa konala verniplasticky,“ opisuje diela výsáž, ktorá slávnostne otvorila
tvarníkov členka odbornej pobrány výstavy. Na začiatku
roty Amália Lomnická. Priestor
vernisáže nechýbala úvodná
ukázať sa svetu dostali aj mladí
báseň, ktorú vystriedalo krátvýtvarní umelci. Práve výstake hudobné vystúpenie. Po
vy tohto typu ich motivujú a
príhovore Martiny Baboľovej,
pomáhajú mladým talentom
riaditeľky Mestskej umeleckej
napredovať vo svojej tvorbe.
agentúry a členov poroty boli
Niektorí z nich však nepatria
vystavujúcim autorom udemedzi nováčikov, súťaží sa zúlené ocenenia v jednotlivých
častnili viackrát a ich umelecké
kategóriach. Cenu riaditeľky
Foto: MTP
ambície majú jasný smer.
Regionálneho
kultúrneho
Pre mnohých umelcov je vzorom. Jozef Jelenák, jeden z porotcov (na
centra v Prievidzi získal ŠteInšpiratívne pre amatérfoto druhý zľava), v rozhovore s umelkyňou Silviou Gašičovou (vľavo),
fan Ducký, cenu primátora
skych umelcov sú pravidelné
riaditeľkou MUA Martinou Baboľovou a porotcom Štefanom Jancom
mesta Partizánske si za svoje
stretnutia klubu výtvarníkov,
diela odniesla Mária Geršiová a ocenekde majú možnosť diskutovať s profesioVýtvarné diela sú prejavom kreatívnej
nie riaditeľky Mestskej umeleckej agentúry
schopnosti a výtvarníci do nich vkladajú nálnymi výtvarnými umelcami a pedagógPartizánske dostal Jozef Košík. Za svoj kúsok seba a svojej duše. Neprofesionálni
mi. Patrí k nim aj Jozef Jelenák, jeden z
talent si vyslúžili čestné uznania Ľudovít umelci sú ovplyvnení a úzko spätí s prostre- členov odbornej poroty tohtoročnej výstaBezák, Juraj Jenis, Martin Lobotka, Zeno
dím, v ktorom žijú. V ich tvorbe dominujú vy, ktorý je pre mnohých vzorom. Možnosť
Malík a Ivana Paučeková.
krajinomaľba a zátišie, ktoré často prechá- obdivovať podmanivé diela výtvarníkov
Cieľ tejto tvorivej súťaže je zrejmý, objadzajú až do iluzívnej maľby. „Ich obrazy a máte ešte do piatka 21. februára v čase od
vovať a podporovať nových autorov.
Sandra Čaprnková
obrázky sú akýmsi oknom do reality, kto- 9. do 16. hodiny.

V. Východniarska
fašiangovina
Na jubilejnej fašiangovine vítali členovia Klubu východniarov v
Partizánskom svojich hostí 8. februára chlebom, soľou, domácou
pálenkou a vyobliekaní v krojoch. Otvorila ju predsedníčka Klubu
Anna Slivková a v náboženskom duchu vzácny hosť, Stanislav Diheneščík, gréckokatolícky kňaz bratislavskej farnosti. Do tanca hrala skupina Chorus z východného Slovenska a milým prekvapením

Program kín a klubu
Panoramatické kino Partizánske

 17. februára – pondelok o 19.30 h – DĚDICTVÍ, ANEB
KURVA SE NEŘÍKÁ
 18. a 19. februára – utorok a streda o 19.00 h – HERKULES: ZROD LEGENDY
 20. až 24. februára – štvrtok až pondelok o 19.30 h –
BABOVŘESKY 2

Infinity CLUB

Kino BOŠANY

 23. februára – nedeľa o 17.00 h – animovaná rozprávka
ZAMBEZIA, o 19.30 h – horor V ZAJATÍ DÉMONOV

večera bol člen Klubu Mário Radačovský (na foto vpravo), riaditeľ
baletu Národného divadla v Brne. Na fašiangové podujatie prišiel
spolu s priateľkou Klaudiou Bitterovou, sólistkou baletu. Náladu
večera umocnil fašiangový sprievod krojov a masiek, zakončený
východniarskou karičkou. Fašiangovníci sa zabávali až do skorých
ranných hodín.
Anna Martinus Galková, foto: archív KVP

Káva vonia
ako čerstvo pomleté nebo
www.aerocafe.sk

Letisko
Malé Bielice

OTVORENÉ DENNE:
10.00 h - 22.00 h

BEZPLATNÝ DOVOZ A ODVOZ ZABEZPEČUJE FAMILY TAXI PARTIZÁNSKE – tel.: 0905 103 310

(14014)

 21. februára – piatok – DJ MAJCO DANCEMANIA
 22. februára – sobota – INFINITY MUSIC EMOTION
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Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Partizánske
právnickým a fyzickým osobám v roku 2014

Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
Partizánske v zmysle VZN č. 4/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Partizánske (ďalej len VZN č. 4/2008)
podalo na rok 2014 spolu 69 žiadateľov v celkovej sume
222 607,60 € na realizáciu 140 projektov (aktivít), z toho:
OBLASŤ

POČET
ŽIADATEĽOV

ŽIADANÁ
DOTÁCIA

POČET
AKTIVÍT

sociálna oblasť

18

21 355,60 €

52

kultúra

10

22 080,00 €

17

šport

25

161 887,00 €

29

vzdelávanie

16

17 285,00 €

42

Žiadosti boli podľa obsahového zamerania a účelu použitia pridelené príslušnému oddeleniu MsÚ, ktoré overilo, či podaná žiadosť spĺňa formálne
náležitosti podľa VZN č. 4/2008. Uznesením MsZ č. 627/XII/2013 zo dňa
10.12.2013 bol na rok 2014 schválený rozpočet na poskytnutie dotácií a výpomoci v celkovej sume 144 060 €.
Podľa oblastí je limit finančných dotácií, určený na rozdelenie, nasledovný:
CELKOVÝ
LIMIT

LIMIT
MsR

LIMIT
PRIMÁTOR

16 560 €

8 000 €

8 560 €

- aktivity PO a FO

9 600 €

8 000 €

1 600 €

- príspevky jednotlivci
(jednorazové dávky)

6 960 €

-

6 960 €

14 000 €

11 000 €

3 000 €

14 000 €

11 000 €

3 000 €

102 500 €

90 000 €

12 500 €

- aktivitv PO a FO

102 500 €

90 000 €

12 500 €

Oblasť vzdelávania

11 000 €

10 000 €

1 000 €

- aktivity PO a FO

11 000 €

10 000 €

1 000 €

144 060 €

119 000 €

25 060 €

OBLASŤ

Oblasť sociálna

Oblasť kultúry
- aktivity PO a FO
Oblasť športu

CELKOM

Uznesením MsZ boli okrem vyššie uvedených schválené aj nasledujúce
účelovo určené príspevky v objeme 253 420 € pre:
TSM, spol s r.o. Partizánske - 53 420 € na prevádzkovanie Mestskej
športovej haly, Zimného štadióna a Mestského futbalového štadióna Karola Jokla,
MUA Partizánske - 200 000 € na činnosť príspevkovej organizácie a
poskytovanie verejnoprospešných služieb v knižnici.
Z rekapitulácie je zrejmé, že z celkového limitu dotácií 144 060 € je na aktivity PO a FO schválená suma 137 100 € (suma 6 960 € v sociálnej oblasti je
vymedzená na poskytnutie jednorazových dávok), z ktorej príslušné komisie odporúčajú mestskej rade na schválenie do sumy 119 000 € a v právomoci primátora je rozhodnúť o dotáciách do sumy 18 100 €.
Po prerokovaní žiadostí príslušné komisie odporučili MsR poskytnúť finančné príspevky právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
v jednotlivých oblastiach nasledovne:
SOCIÁLNE VECI
KULTÚRA
VZDELÁVANIE
ŠPORT

8 000 €
11 000 €
9 000 €
90 000 €

Uznesenie číslo 747/I/2014
Mestská rada v Partizánskom

1. s c h v a ľ u j e
finančný príspevok
z rozpočtu mesta Partizánske pre:
1. ŠK Slovan Šimonovany Partizánske
5 500 €
Činnosť futbalového klubu: poplatky
SFZ, elektrika, voda, doprava, nájom
2. Futbalový klub Veľké Bielice
4 900 €
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, voda, energia, plyn, športová výstroj, údržba ihriska, ceny pre
súťažiacich
3. TJ Slovan Návojovce
1 000 €
Celoročná činnosť TJ: doprava,
energie, štartovné, poplatky, údržba
ihriska
4. TJ Iskra Partizánske
2 500 €
II. liga muži, oblasť západ - žiaci:
doprava, cestovné, súťažné vklady,
licencie, energia, športové potreby;
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom
telocvične

(ponechaná rezerva 0 €)
(ponechaná rezerva 0 €)
(ponechaná rezerva 800 €)
(ponechaná rezerva 0 €)
5. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti)
5 900 €
Celoročná činnosť: športové potreby,
ceny, doprava, ubytovanie, štartovné
6. Tennis klub Partizánske 660 €
Tenisové turnaje detí a mládeže,
majstrovské zápasy družstiev: ceny,
tenisové lopty, cestovné družstiev
7. Karate klub Drap Partizánske
1 200 €
Súťažná sezóna Karate v roku 2014:
cestovné, štartovné, nájom telocvične, športové potreby
8. Gladiators Team
200 €
Zápasenie: prenájom telocvične,
cestovné, športové potreby
9. Klub raketových modelárov
480 €
Raketomodelársky šport: modelársky
materiál, cestovné, štartovné, ceny,
prenájom letiska
10. Amavet klub č. 808 – VTM
470 €
Od malých rakiet k veľkým a Svetový
pohár Ukrajina 2014: materiál, cestovné, štartovné, ubytovanie

11. PEGAS Triatlon
200 €
Triatlon: športový materiál, cestovné,
štartovné
12. Kynologický klub Veľké Bielice
180 €
Celoročná činnosť klubu: pomôcky
pre výcvik psov
13. DH Positive Partizánske 450 €
Slovenský pohár v zjazde na horských
bicykloch 2014: štartovné na SPDH
2014
14. KŠK Heller Partizánske 460 €
Stolný tenis: štartovné, cestovné,
nájomné, športové potreby
15. Školský športový klub pri
Gymnáziu Partizánske
550 €
Činnosť klubu: štartovné, športové
potreby, cestovné, ceny, prenájom
telocvične
16. Horolezecký klub IAMES 150 €
nákup horolezeckého materiálu
17. Turistický klub Partizánske
150 €
Južná Morava: doprava
18. Rádioklub KAPA-CM3KAP
Partizánske
480 €
Preteky na VKV a KV: materiál
19. Dobrovoľný hasičský zbor
100 €
Súťaže, Hra Plameň: nákup výstroje
a výzbroje pre členov DHZ
20. Lavína Partizánske
200 €
Baťovianska galuska III. ročník;
Svetový pohár mládeže v cestnej
cyklistike: ceny, propagácia akcie,
pitný režim a občerstvenie pre deti,
prenájom časomiery
21. DUKAS s. r. o.
100 €
Bowlingový turnaj stredných škôl
22. ICM Partizánske
1 500 €
Tvoj život v tvojich rukách: energie,
prevádzkové náklady, spotrebný
materiál, cestovné, členský poplatok; ZIPCeM, náklady na služby
spojené s organizovaním vzdelávacích aktivít
23. Gymnázium Partizánske
1 200 €
Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene: dopravné, vstupy na akcie
počas výmenného pobytu; družobné
stretnutie s Gymnáziom Zlín: dopravné, propagačný materiál, dar;
Prírodné krásy Európy – Projekt Comenius: dopravné, guľatina, infotabule, obrázky, fotografie; celomestská
súťaž v AJ: ceny; Študentská latka:
laminátová latka; Náboj – Junior
matematicko – fyzikálna súťaž: ceny;
Otvorme sa športovým aktivitám:
ceny, propagačný materiál
24. Spojená škola Partizánske
1 200 €
Podporme talenty (4 aktivity OA):
doprava, materiál na súťaž; Škola
hrou (7 aktivít SPŠ): materiál na
súťaže, doprava, ceny
25. Základná škola Rudolfa Jašíka
500 €
46. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny
pre 144 ocenených športovcov;
Divadelné predstavenie „Rovno za
nosom“: materiál, doprava
26. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske
450 €
IX. ročník obvodného kola vo vybíjanej: športový materiál, dresy, ceny;
Tvorivé dielne vianočné a veľkonočné: materiál na tvorivé dielne
27. ZŠ s MŠ Veľká okružná 1 200 €
Atletické preteky Jána Chochulu: ceny,
propagačný materiál, pitný režim; Turnaj v minifutbale, okresná súťaž: ceny,
lopty, občerstvenie; rozvoj činnosti
športových tried, futbalových a hádzanárskych krúžkov v škole: športové
potreby, ceny, cestovné, propagačný
materiál; Vianočná latka: latka, ceny,
občerstvenie; Veselé fašiangy: mixážny
pult, ceny, občerstvenie; simulácia
motoriky, vizuomotoriky a komunikačných schopností: kúpa veľkých stenových zrkadiel; Čo už vieme o prírode
(pre deti MŠ a 1. roč. ZŠ): pracovný
a výtvarný materiál, ceny, propagačný
materiál, občerstvenie

28. Základná škola Malinovského
700 €
Tvorivé veľkonočné dielne: materiál
k činnosti; tvorivé vianočné dielne:
materiál k činnosti; tvorivé EKO
dielne “Zóna Z“: materiál k činnosti;
šprintérsky trojboj: ceny pre športovcov; návšteva družobných škôl z Nórska, Turecka, Nemecka, Francúzska:
pomôcky na aktivity, cestovné žiakov
zo zahraničia; Memoriál J. Števulu basketbalový turnaj: ceny pre družstvá; Noc s Andersenom: materiál
29. ZŠ Veľké Bielice
200 €
Dobývanie pevnosti Boyard: ceny,
diplomy, materiál, občerstvenie
Náš guľatý svet – výtvarná súťaž:
ceny, diplomy, materiál, občerstvenie
30. MŠ Obuvnícka ul.
150 €
Strom života - okresná prehliadka
tech. zručností detí MŠ okresu Partizánske: ceny, materiál, občerstvenie
31. MŠ Malá okružná
1 050 €
Detská športová olympiáda: dopravné, propagačný a športový materiál,
ceny, pitný režim, občerstvenie; Deň
plný hier: športový materiál, ceny,
občerstvenie; „Nebojím sa strašidiel“
– výtv. súťaž: ceny, materiál, občerstvenie, pitný režim
32. MŠ Makarenkova ul.
150 €
„Planéta Zem“ – kvíz pre deti okresu
Partizánske ku Dňu Zeme: propagačný materiál, ceny, pitný režim,
občerstvenie
33. MŠ Malinovského ul.
300 €
Modrý delfín – 15. roč.: ceny, pozvánky, odmeny; Moja najkrajšia kniha - 13. roč. v prednese prózy: ceny,
pozvánky, odmeny
34. Saleziáni don Bosca
200 €
Podpora fungovania oratória Centra
mladých na Šípku: materiál, kanc.
potreby, športové pomôcky, materiál
na údržbu priestorov
35. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
200 €
Letný pobytový tábor a prímestské
tábory 2014: cestovné, materiál,
ubytovanie a strava
36. Edukácia@internet
200 €
Kvalitné vzdelávanie pre občanov
21. storočia: propagačný a spotrebný
materiál, energie, cestovné
37. Jánošík - senior, folklórny
súbor
1 900 €
Nákup materiálu na šitie krojov: pre
nových členov a nové tance; úhrada
nákladov na dopravu: domáce a zahraničné folk. prehliadky a festivaly;
galakoncert – 15. výročie FS Jánošík
– senior a 65. výročie FS Jánošík
38. Martin Savara
500 €
Country leto Šípok 2014 – VI. ročník:
honoráre a cestovné náklady účinkujúcich
39. Slov. rada rodičov. združení –
RZ pri ZUŠ
1 500 €
Medzinárodná súťaž speváckych
zborov Malcesine Taliansko: cestovné náklady
40. Umelecké združenie ATELIÉR
700 €
Letný tvorivý tábor – 2 turnusy:
materiál – hlina, glazúra, výtv. a kancelárske potreby
41. DOMKA - združenie saleziánskej mládeže
1 000 €
Podpora fungovania krúžkov,
„stretiek“ a Tvorivých dielní 2014:
materiál na športové krúžky, tvorivé
stretká, kancelárske potreby, pomôcky pre hudobný krúžok, spevokoly a
mediálny krúžok
42. CREE8 Simplicity
1 000 €
Tanečné vybavenie choreografií novej
tanečnej sezóny – rok 2014: výprava
– kostýmy, obuv, rekvizity
43. Folklórny súbor Jánošík
3 600 €
Detský folklórny súbor Fialka – detské folklórne festivaly: dopravné
(PĽR, Východná, Radôstka, Klenovec), ubytovanie na sústredení,
propagačný materiál, odmeny dvom
hudobným pedagógom; Detský fol-

klórny súbor Fialka na festivaloch
Španielsko, Taliansko, Francúzsko:
doprava, hudobné nástroje, nákup
chlapčenských kožúškov; Folklórny
festival – Sabalowe bajania, Poľsko:
ubytovanie na sústredení, nácvik,
doprava
44. Divadelné združenie
800 €
Činnosť súboru Šesť Pé: nová
inscenácia, účasť na divadelných
súťažných prehliadkach: ubytovanie, dopravné, materiál na scénu,
kostýmy
45. Klub Sklerosis Multiplex pri
SZSM
300 €
Absolvovanie masáží - rehabilitácie:
poplatok za masážne procedúry;
Rekondičný pobyt v Taliansku: dopravné náklady, ubytovanie
46. OZ Začať spolu
600 €
Zdravý macko Uško: prenájom
priestorov (plaváreň, telocvičňa,
kone, bowling, kopír.), ubytovanie
(5 nocí x 12 ľudí), ceny, plakety, diplomy, poplatky a vstupy do múzea,
zámkov, kúpalísk, Branné preteky
s mackom Uškom: odmeny, medaily,
diplomy, materiál a pomôcky; Veselý
macko Uško v divadle: dopravné
a vstupné na kultúrne podujatie
47. Združenie kresťanských seniorov Klub PE, mesto
350 €
Pútnický zájazd do Lúrd: doprava
48. Prvosienka OZ na podporu
duševného zdravia
450 €
príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov: energie (elektrika, teplo,
voda)
49. Slovenský zväz telesne postihnutých
300 €
Posedenie jubilantov: upomienkové
predmety, obalový materiál, poštovné, kvety; divadelné predstavenie:
dopravné, vstupenky
50. Zväz diabetikov Slovenska ZO
Partizánske
300 €
DIA festival: dopravné; Edukačno-relaxačný pobyt v rekreačnom zariadení: ubytovanie
51. Premena - občianske združenie
550 €
Zabezpečenie a obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej činnosti
členov a aktivistov OZ Premena v
r. 2013: doprava do divadla a na
relaxačno-poznávací zájazd, vstupné
do divadla, úhrada hudobnej produkcie (kultúrno-spoloč. podujatie),
vstupenky do kúpeľov (rehabilitačné
kúpanie)
52. Denné centrum Frézia Partizánske, n. o.
200 €
Hydrorekondičný tréning: kúpeľné
náklady (vstupné)
53. Klub absolventov Baťovej
školy
900 €
Udržiavanie webovej stránky Klubu
ABŠ: úhrada výdavkov za webhostingové služby; prenájom spoločenskej miestnosti SOŠ 9/2014: 22.
VČS (200 členov a pozvaní hostia),
náučný zájazd Košariská – Bradlo:
dopravné, vstupné do múzea; publicita – spracovanie a tlač Ročenky
a Spravodaja klubu: výdavky na
spracovanie, grafika a tlač Ročenky (1x ročne 400 ks), Spravodaja
(600 ks)
54. ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE – Kardioklub pri ZPCCH PE
200 €
Zakúpenie testovacích prúžkov,
ihiel a zdravotníckeho materiálu;
rekondičný a rehabilitačný pobyt:
dopravné a vstupy do bazénov, hradov, múzeí
55. ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO PE 400 €
Športové hry a spoločenské súťaže medzi členmi ZO: prenájom
priestorov, bowlingových dráh,
ihriska, strelnice, kultúrneho zariadenia a pod., dopravné, ceny,
plakety, diplomy; dotácia na zakúpenie vstupov do termálnych
bazénov: zakúpenie vstupeniek do
termálnych bazénov; zdokonalenie
počítačovej gramotnosti a práca

s internetom: úhrada materiálových
nákladov vzdelávacieho počítačového kurzu (papier, tonery), honorár
lektorovi, prenájom priestorov
a počítač. techniky; dotácia na
zakúpenie vstupov na divadelné
a kultúrne predstavenie: zakúpenie
vstupeniek
56. Klub NEZÁBUDKA - Liga proti
rakovine
750 €
Deň narcisov 2014: propagačný
materiál a publicita; Týždeň zdravia
2014 - Kuchár bez čapice: materiál,
potraviny na ochutnávku; pohybové
a relaxačné aktivity 2014: Malé Bielice, Oravice, Partizánske - vstupné
na rehabilitácie; kultúrne podujatia:
zakúpenie vstupeniek; športové
aktivity, súťaže, bowling: prenájom
priestorov; Deň jablka 2014 – tovar
(jablká a iné materiály)
57. Slovenský Červený kríž ÚSZ
Topoľčany – MsO PE
100 €
Podpora činnosti SČK v meste Partizánske - nákup zdravotníckeho
materiálu do brašien, upomienkové
predmety pre oceňovaných darcov
krvi: ceny, diplomy, plakety pre bezpríspevkových darcov krvi, zdravotnícky materiál do brašien
58. MsO Jednota dôchodcov Slovenska
1 000 €
Športová olympiáda dôchodcov 2014:
propagačný materiál a publicita,
ceny, plakety, diplomy, medaily,
potlač tričiek, tričká a športové potreby, papierové vrecia a obrúsky;
návšteva spriatelenej obce Mlynky v
Maďarsku: dopravné; spevácka súťaž
Modrá ruža 2014: dopravné, ceny,
plakety, diplomy, materiál – modré
ruže, kvety pre súťažiacich
59. DOMOV, n. o., Partizánske
750 €
Vitalita v každom veku: vstupné
do kúpeľov; Kultúrno-spoločenské
podujatia: honoráre pre súbory
a občerstvenie pre klientov; Mikuláš
2014: nákup mikulášskych balíčkov
a ovocia; Vianoce 2014: nákup drobných darčekov pre klientov
60. Centrum sociálnych služieb,
Škultétyho ul. (CSS)
550 €
Mikulášske balíčky pre obyvateľov
CSS: ovocie, mikulášske balíčky;
Vianočné sviatky 2014: nákup drobných darčekov; relaxačné zájazdy pre
obyvateľov: dopravné náklady; Kultúrne leto 2014: honorár pre vystúpenie dychovej hudby a súborov
61. Liga proti reumatizmu, MP
Partizánske
200 €
Rehabilitácia, kúpele: vstupné,
rehabilitácie; športové stretnutia:
bowling, beh – Chôdza pre zdravie:
prenájom priestorov, suveníry – darčeky pre súťažiacich
62. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
100 €
Návšteva predstavenia v DAB Nitra
(pre členov ZO Partizánske): vstupné

2. o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu
v Partizánskom
schváliť
finančný príspevok z rozpočtu
mesta Partizánske pre:
1. OZ Hádzanársky klub Slávia
Partizánske
23 000 €
Športová činnosť HK: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup športovej
výstroje, ubytovanie na turnajoch
majstrovstiev SR, zápasoch pohára
EHF
2. Futbalový klub TEMPO Partizánske
21 070 €
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ, športový
výstroj, spotrebný materiál
3. Hokejový klub Iskra Partizánske
20 100 €
Celoročná činnosť HK, podpora výkonnostného a vrcholového športu:
doprava, športové potreby

www.novinytempo.sk
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Podoby zimy
v malouherskej materskej škole
Aj napriek tomu, že snehu niet, v MŠ Malé Uherce sa rozhodli za
snehom vycestovať. S otvorenou domáckou atmosférou deti prijalo lyžiarske stredisko. Mohli pozorovať zimné športy, prekonávali
strach pri kĺzaní sa na snehu, otužovali sa...
V zimnom období prebieha aj zápis detí do materských škôl na
školský rok 2014-2015. Tak je tomu aj v MŠ Malé Uherce. Žiadosť
si môže zákonný zástupca prevziať osobne 3. a 4. marca, deň otvorených dverí v materskej škole sa uskutoční 4. marca od 9. do 15.
hodiny.

Vitajte medzi nami!

Damian Škultéty z Partizánskeho, druhorodený

synček rodičov Petry a Milana,
má dátum narodenia 9. február,
kedy vážil 3320 g a meral 51 cm.
Na bračeka sa doma tešil štvorročný Adam.

Patrik Sapar z Nitrice, tretí

syn rodičov Zuzany a Miroslava, sa narodil 4. februára
s váhou 3700 g a dĺžkou 56
cm. Na bračeka doma čakali
štvorročný Michal a dvojročný
Tomáš.
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Dolnonaštickí divadelníci
opäť zožali úspech
V Dolných Našticiach je dlhoročnou fašiangovou tradíciou
predvádzanie nových divadelných hier. Pred siedmimi rokmi
na ňu nadviazali členovia miestneho katolíckeho spevokolu,
ktorí sa rozhodli uviesť svoju
prvú vlastnú divadelnú komédiu. Keďže sa predstavenie strelo s veľkým úspechom, rozhodli
sa pokračovať aj v budúcich rokoch. Výnimkou bol rok 2009,
kedy náhla tragická udalosť
v Polomke zapríčinila zrušenie
fašiangového stretnutia. Tvorba
a nácviky divadelných hier sú
v réžii samotných členov spevokolu pod vedením Adriany Draveckej. V tomto roku sa rozhodli
predviesť komédiu s názvom Čo
ťa nezabije, to ťa posilní. Udialo
sa tak v miestnom kultúrnom
dome v nedeľu 9. februára.
V úvode stretnutia všetkých
prítomných privítala Adriana
Dravecká a starosta obce Marián Petreje. Aj tentoraz sa potvrdilo, že dolnonaštické divadlá
spájajú príslušníkov rôznych
vekových kategórií. Členovia

spevokolu opäť humorným
spôsobom spracovali a nacvičili
príhody z bežného života, odohrávajúce sa vo viacerých dejových líniách, ktoré tvoria jeden
súvislý celok. Divákom, ktorí
smiechom a potleskom vôbec
nešetrili, sa ich vystúpenie opäť
veľmi páčilo. Je chvályhodné, že
aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa odhodlajú na takýto
počin, že aj v dnešnej dobe existujú predovšetkým mladí ľudia,
ktorí sa snažia svoj voľný čas
stráviť naozaj zmysluplne. V neposlednom rade takéto aktivity
vedú aj k vzájomnej tolerancii
a spolupatričnosti. Dolnonaštické fašiangové popoludnia
však nebývajú len o divadle.
Ich neodmysliteľnou súčasťou
je aj vystúpenie hudobnej skupiny Slák z Topoľčian, ktorá
známymi ľudovými piesňami aj
tentoraz všetkých dobre naladila a viacerých aj rozospievala.
Nechýbali ani tradičné fašiangové pochúťky - šišky, fánky,
koláče, víno či čaj.
Marek Kasala

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

potešil svojím príchodom na svet
mamičku Andreu a otca Juraja.
K dátumu narodenia 7. februára
mu v pôrodnici pripísali váhu
3680 g a dĺžku 52 cm.

Vladimír Pihík z Partizánskeho má doma štvorročnú sestričku

Júliu Teréziu a ročného bračeka
Michala. Synček rodičov Júlie a
Michala prišiel na svet 11. februára
s váhou 2445 g a dĺžkou 48 cm.

Martin Podoba z Hradišťa je

druhorodeným synčekom rodičov
Lenky a Vladimíra. Na bračeka,
ktorý sa narodil 10. februára s váhou 2890 g dĺžkou 49 cm, doma
čakal dvojročný Jakub.

Eliška Dvorská z Topoľčian,

prvorodené bábätko rodičov
Kristíny a Pavla, prišla na svet 9.
februára. Vážila 2750 g a merala
48 cm.

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Nemocnice s poliklinikou, n.o. Partizánske

za
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bodov

 www.dm-drogeriemarkt.sk
 www.facebook.com/dm.Slovensko

Príbeh zo života

Juraj Jašík z Veľkého Klíža

Rýchla lekárska záchranná služba
– tel. 155 a 112, pohotovostná
lekárska služba - 749 24 51, ambulancia lekárov pohotovostnej
služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch od 15.30 do rána
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov nepretržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií
na Hrnčírikovej ulici a pre deti je
v NsP v detskom oddelení, v Bánovciach nad Bebravou je v
hlavnej budove NsP. Pohotovosť
stomatológov v Partizánskom je
zrušená, v Bánovciach nad Bebra.. a ak nastane ten správny čas, aj motyka
vystrelí! No, že to bude v takej neobyčajnej – obyčajnej situácii, o tom sa nesnívalo ani najväčšiemu posmeškárovi. A, že
posmeškov v dedine bolo na tri zimy, na
to môžete vziať jed!
Pritom išlo o takú radostnú udalosť, akou
je narodenie dieťaťa. Všetci naokolo sa
z bábätka tešili, len jeho matka, vysokoškolsky vzdelaná Andrejka, ešte dlho-predlho od hanby nevychádzala na svetlo
Božie.
Zopár mesiacov pred narodením donoseného zdravého chlapčeka si ju okolie
začínalo pozornejšie premeriavať a aj
vyslovilo nahlas otázku: „Andrejka, tak
predsa si sa dočkala? Kedy sa to narodí?“ Namiesto blaženého úsmevu, ktorý
by okolie očakávalo pri takej radostnej
správe, že je dieťa konečne na ceste, len

zdutá tvár a prchká odpoveď: „Ja nie
som tehotná! Čo to všetci máte?“ Keď už
na viacerých takto vyštekla, uverili jej,
aj verzii, že vraj drží chlebovú „diétu“.
V dedine, kde každý každému vidí až do

Nič nie je nemožné...
hrnca, sa totiž dobre vedelo, že mladý pár,
ktorý sa spolu vláčil dlho pred svadbou,
veľmi túži po potomkovi. Ani po niekoľkých rokoch nebola radostná udalosť na
obzore. Andrejka navštívila odborníkov i
šarlatánov, no bez výsledku.
V jeden deň to predsa len prišlo. V
práci mladej žene zostalo tak nevoľno, že
musela zatelefonovať manželovi, aby po
ňu prišiel autom. Doma sa bolesti ešte
zintenzívnili, nuž zavolali pohotovostného
lekára. Ten len zalomil rukami: „Mamič-

vou je v hlavnej budove NsP do 13.
hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpečuje v Partizánskom Lekáreň
Sunpharma v Kauflande v čase od
8. do 20. hodiny. V Bánovciach
nad Bebravou (v pracovných
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00
do 18.00 h) 17. až 21. februára Lekáreň Pharmacum na Námestí Ľ.
Štúra, 22. februára Lekáreň Zornica na Textilnej ulici, 23. februára
Lekáreň sv. Kataríny na Ulici M.
R. Štefánika, 24. februára Lekáreň
Pharmacum na Námestí Ľ. Štúra.

ka, veď vy rodíte!“ Na prevoz už nebolo
času, len v domácich podmienkach zariadiť všetko tak, aby dieťatko i mamička v
zdraví prežili hektické chvíle.
Správa sa rozšírila rýchlosťou blesku a
všetci neveriacky krútili hlavou, ako sa v
21. storočí môže prihodiť niečo takéto. Že
žena netuší, aké zmeny sa s ňou dejú, nenavštívi lekára, neprichystá si výbavičku,
nikto ani z jej najbližších neodhalí, že nosí
pod srdcom dieťa. Jediným vysvetlením
hádam môže byť len domnienka, že Andrejka už predtým prežila plané poplachy,
kedy sa nepotvrdili jej príznaky o želanom
tehotenstve. A keď prišli skutočne,
nedokázala si už pripustiť, že naozaj bude
matkou. Či už je to tak, či onak, dieťa je
šťastne na svete. A na to, že sa prihlásilo
za takých nepochopiteľných okolností, sa
časom predsa len zabudne...
(bab)

–25 %

na výrobky zo sortimentu
starostlivosti o vlasy
Od 01. 02. do 28. 02. 2014.

(14038)
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Noviny troch generácií

Tempo č. 7

17. februára 2014
Obecné zastupiteľstvo v Nedanovciach
v zmysle § 18a ods. 2 zákon SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Dňa 22. februára 2014 si pripomenieme smutné 20. výročie,
čo nás vo veku 68 rokov navždy
opustil náš manžel, otec, dedko a
pradedko

Dňa 20. februára 2014 si pripomenieme štvrté smutné výročie,
čo nás vo veku 62 rokov navždy
opustil náš manžel, otec, brat, zať
a starý otec

STAVBA – vykonávame murárske, maliarske, inštalatérske a
zámočnícke práce. Info na tel. č.
0902 677 434.
(14141)

vyhlasuje voľ bu hlavného kontrolóra
obce Nedanovce

Kto v srdci žije, nezomiera...

s 20 % úväzkom, 8 hodín úväzku týždenného pracovného času.
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musí
kandidát odovzdať najneskôr do 12. marca 2014 do 15.00 hodiny
v zalepenej obálke na adresu:
Obec Nedanovce, Obecný úrad č. 62, PSČ 958 43.
Zn. „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“

(14166)

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí na poslednej ceste
vyprevadili našu drahú mamičku
a babku

Podrobné informácie na tel. č. 038/542 48 75, 0911 375 841

PONÚKAM PRENÁJOM priestorov v areáli býv. ZDA v Partizánskom: 500 m2 na prízemí –
rampa, plastové okná, kúrenie,
1500 m2 na poschodí – plastové
okná, kúrenie, 36 m2 kancelárske priestory. Tel. 0903 206 838.
(14167)

(14015)

Annu ŠTEVICOVÚ
z Partizánskeho,

Šimon PODOLINSKÝ
z Veľkých Bielic.

ktorá nás navždy opustila 31.
januára 2014 vo veku 70 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým za
slová útechy a kvetinové dary.
Naše osobitné poďakovanie za
príkladnú starostlivosť patrí
lekárom a zdravotníckemu personálu interného oddelenia NsP
v Partizánskom.
Smútiace deti s rodinami

(14163)

Osud nevráti, čo vzal,
zostanú spomienky a žiaľ.
Dňa 17. februára 2014 uplynulo
päť rokov, čo nás náhle a navždy
opustil náš drahý otec, dedko a
pradedko

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka a deti s rodinami.
(14129)

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 20. februára 2014 si pripomenieme prvé výročie od chvíle,
čo nás vo veku 68 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko

Jozef KRAJČÍK
z Partizánskeho.

Ladislav MATULÍK
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú dcéry
Daniela a Helena s rodinami.

S úctou a láskou spomína manžel(14148)
ka a dcéry s rodinami.

Predám 3-izbový byt na Šípku.
Tel. 0901 702 848.
(14061)

Marián PETRÍK
z Partizánskeho.

PREDÁME 3-izbový byt s balkónom v Chynoranoch. Tel. 0907
756 015.
(14119)

S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn s rodinou a ostatná
rodina.
(14162)

Lekáreň na prenájom ihneď. Veľké Bielice – vedľa Jednoty. Tel.
0908 092 262.
(14127)
Predám záhradu za Bagrom v OV.
Tel. 0908 124 154, 0918 626 484.

Chcete získať nových klientov?

Dňa 13. februára 2014 uplynulo
päť rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca a starkého

(14132)

Inzerujte v TEMPE!
Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na

www.novinytempo.sk

Predám 4-izbový byt pri III. ZŠ na
Nádražnej ulici v Partizánskom.
Výhodná poloha. Cena dohodou.
Tel. 0918 039 937.
(14149)

Jozefa JANČICHA
z Kolačna.

Predám 3-izbový byt na Nádražnej ulici. Cena 35 000 €. Tel. 0915
776 366.
(14153)

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina. (14171)

Predám poldomok s garážou a
posedením na Slovanskej ulici.
Tel. 0907 227 355.
(14157)
Prenajmem 1-izbový veľkometrážny byt s balkónom, s možnosťou parkovania auta vo dvore. Tel.
0918 244 399.
(14161)

S neutíchajúcim žiaľom si dňa
19. februára 2014 pripomíname
smutné tretie výročie, čo od nás
navždy odišiel náš milovaný
synček a brat

Dám do prenájmu 3-izbový byt
v centre Partizánskeho. Tel. 0910
281 665.
(14164)
Predám záhradu s chatkou pri
Brodzanoch cena 8 500 eur,
(14165)
0908 130 074.

(14106)

(14006)

Dňa 19. februára 2014 si so
zármutkom v srdci pripomenieme
15. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, matka a
babka

Vladimír MACHALA
zo Žabokriek nad Nitrou.
Odišiel si od nás,
my sme ostali v žiali,
no navždy ostaneš v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
Jaroslav ŠIANDOR
z Pažite.
S láskou a úctou spomína celá
rodina.
(14152)

Margita JAKUBÍKOVÁ
rod. Hlaváčová
z Partizánskeho.
Všetci s láskou spomíname...
(14155)

Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Aj keď si odišiel a nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 22. februára 2014 si pripomenieme smutných desať rokov,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec a starý otec

Rudolf KOVÁČ
z Veľkých Uheriec.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry Ľubica a Lucia
(14151)
s rodinami.

S láskou spomínajú rodičia, brat
Tomáš s manželkou Zuzanou
a sestra Martina s manželom
Hendrikom a deťmi.
(14172)

(14016)

Dňa 18. februára 2014 uplynie
päť rokov, čo nás navždy opustil
syn a brat

Predám rodinný dom v Krásne.
Dom sa nachádza na 11 árovom
pozemku + garáž. Cena dohodou.
Dom je kúpou voľný. Tel. 0908
751 205.
(14140)

Ponúkam na predaj dom v obci
Skačany. Cena dohodou. Tel.
0918 607 297.
(14168)
Predám
stavebné
pozemky vo Veľkých Bieliciach. Tel.:
0905 303 127.
(14173)

Auto-spojky, rozvody, náhradné
diely, www.autowit.sk. Tel. 0907
181 800.
(14036)

Predám novú liaheň na 50 ks vajec, cena 85 €, www.liahen.sk
Tel. 0907 181 800.
(14036)
Predám šrotovník pre podnikateľov alebo do domácnosti.
Cena 125 € (príp. dohodou). Tel.
038/5424914. Volať celý deň.

(14143)

Dňa 19. februára 2014 si pripomenieme smutné šieste výročie,
čo nás vo veku nedožitých 76
rokov navždy opustila milovaná
manželka, mamina a stará mama

Predám dievčenský bicykel od
5 do 8 rokov – cena 30 eur, hojdacieho koníka za 10 eur a odrážadlo pre chlapca za 10 eur. Tel.
0944 138 951.
(14163)

Prijmeme vodičku, vodiča taxi v
Partizánskom. Tel. 0908 632 534.

Vilma WAGNEROVÁ
z Partizánskeho.

(14159)

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...

Lacno predám dvojposteľ s úložným priestorom, polohovateľná,
a spálňovú stenu, aj samostatne.
Tel. 0949 165 512.
(14160)

(14156)

Prijmem traktoristu – práca v
lese, približovanie dreva. Tel.
0908 754 077.
(14169)
Som profesionálny opatrovateľ
s praxou, môžem nastúpiť ihneď.
Tel. 0940 745 501.
(14170)

ŠPORT

www.novinytempo.sk

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
V desiatom dvojkole Majstrovstiev kraja
Západ si obaja naši zástupcovia zaknihovali vysoké prehry. BBK Bánovce nad
Bebravou nestačil na domácej palubovke na bratislavský Inter a utrpel prehry
20:105 a 44:82. Basketbalisti Iskry Partizánske podľahli 45:100 a 47:84 na palubovke druhého tímu súťaže v Nitre, ktorá vlani štartovala vo finálovom turnaji o
majstra Slovenska. ,,Nitrania potvrdili
papierové predpoklady. My sme navyše cestovali do Nitry bez nášho najlepšieho strelca Šadibola a najlepšieho obrancu Krkošku. V niektorých pasážach sme súpera pritlačili a narobili
mu problémy, ale často sme nedokázali presne zakončiť, čo sa nám vzápätí vypomstilo. Nitranom sa strelecky
darilo, či už spod koša, zo strednej ale
aj väčšej vzdialenosti,“ zhodnotil dvojstretnutie tréner Iskry Dado Hrkal.
KM ZÁPAD – ŽIACI
 19. KOLO: BKM SPU Nitra – Iskra Partizánske 100:45 (59:15), ISKRA: A. Daňo
7, A. Komora 11, T. Koprda 6, M. Škoda
1, F. Kulifay 15, (M. Bilik 0, M. Benko 1, D.
Duchovič 0, J. Staňo 4, Oršula 0), tréner:

D. Hrkal. Štvrtiny: 23:9, 36:6, 18:14, 23:16.
Fauly: 27 – 18. TH: 17/8 – 27/11. BBK Bánovce n/B. – Inter Bratislava 20:105.
Gabbo Senec – Patrioti Levice 67:102.
Újpest MT – Karlovka Bratislava – nehralo sa.
 20. KOLO: BKM SPU Nitra – Iskra Partizánske 84:47 (42:22), ISKRA: A. Daňo
14, A. Komora 5, M. Škoda 6, F. Kulifay 5,
T. Koprda 9, (M. Benko 6, M. Bilik 0, D. Duchovič 0, J. Staňo 0, Oršula 2), tréner: D.
Hrkal. Štvrtiny: 23:10, 19:12, 22:9, 20:16.
Fauly: 24/18. TH: 19/5 – 15/10. BBK Bánovce n/B. – Inter Bratislava 44:82.
Gabbo Senec – Patrioti Levice 68:124.
Újpest MT – Karlovka Bratislava – nehralo sa.
TABUĽKA
1. Patrioti Levice
20 20 0 2726:931 40
2. BKM SPU Nitra
20 13 7 1580:1321 33
3. Karlovka Bratislava
18 14 4 1497:1033 29
4. Újpest MT
18 13 5 1427:1198 31
5. Gabbo Senec
20 7 13 1256:1666 27
6. Iskra Partizánske
20 5 15 1225:1656 25
7. Inter Bratislava
20 5 15 1024:1650 25
8. BBK Bánovce n/B. 20 1 19 860:2140 21
* Poznámka: Bánovce n/B. a Senec hrajú
mimo poradia.
(mp, dh)

Regionálne majstrovstvá
v basketbale

Zostava Gymnázia Partizánske: V. Bohunská, T. Horečná, P. Gregušová, D. Krajčovičová, A. Klapková, V. Gajdošová, V.
Ivanková, N. Horváthová, T. Karásková,
vedúca družstva: T. Popluhárová.
 ŠTUDENTI: SOŠ Handlová – Gymnázium Partizánske 75:28. SOŠ J. Rybaya
Bánovce n/B. – SOŠ Handlová 16:94.
Gymnázium Partizánske – SOŠ J. Rybaya Bánovce n/B. 23:25. PORADIE: 1.
SOŠ Handlová (skóre 169:44) 4 body,

Pri súťažnom bezmotorovom lietaní hrá veľmi dôležitú úlohu počasie.
Ráno, pred každým súťažným dňom športoví komisári pripravia trať letu
a meteorológ vyhodnotí poveternostné podmienky. O nich si piloti vypočujú správu na brífingu, kde dostanú aj “rozkaz k letu“, stanoví sa čas štartu, maximálna povolená výška na trati, zakázané priestory letu a iné informácie, dôležité pre bezpečnosť vo vzduchu. Pokiaľ chce pilot uspieť, musí
obletieť trať, dodržiavať predpisy, pričom sa mu počítajú preletené kilometre a čas obletu. Boduje sa dosiahnutá rýchlosť aj vzdialenosť. Pri dobrom počasí sa na súťaži letí viac ako desať disciplín.
Medzi najskúsenejších slovenských bezmotorových pilotov alebo plachtárov, ako sami
seba nazývajú, patrí aj 61-ročný Bohumil Vašek z Aeroklubu Partizánske. Lieta od roku
1970 a čísla jeho letových štatistík budia
rešpekt. Doteraz má za sebou takmer 2500
štartov, čo predstavuje 1800 letových hodín,
počas ktorých nalietal sedemdesiat tisíc kilometrov. Je aj inštruktorom bezmotorového lietania, jeho rukami prešlo tridsať žiakov.
Na motorových lietadlách nalietal 250 hodín. ,,Od malička som mal vzťah k lietaniu.
Prvýkrát som prišiel na letisko do Malých
Bielic, keď som mal pätnásť rokov. Zavolali ma sem dve spolužiačky mojej sestry,
ktoré vtedy lietali a dozvedeli sa, že ma
to baví. Keďže som bol mladý, poslali ma
do modelárskeho krúžku. O tri roky som
sa vrátil a urobil si základný výcvik. Začal

mienky na plachtenie. Môj najdlhší let trval osem hodín a dvadsať minút, počas
ktorých som zaletel mojich prvých 529
kilometrov.“ Bolo to v roku 1991, po druhý
raz zaletel 500 km vzdialenosť v roku 2012
a do tretice aj o rok neskôr. Významný míľnik v športovom lietaní dosiahol Vašek aj v
roku 2007, kedy spolu s Jánom Zubákom z
Partizánskeho skončil bronzový na plachtárskych majstrovstvách Slovenska dvojsedadlových vetroňov. Nasledujúce dva roky
mu patril bronzový stupienok v jednosedadlovkách na Memoriáli Alexandra Makarenka. Tieto preteky s medzinárodnou účasťou na letisku Malé Bielice sú aj kvôli jeho
dobrému zázemiu významným podujatím
pre slovenských pilotov. V roku 2012 sa Vašek na tomto preteku tešil z triumfu v triede klub. Je to trieda vetroňov starších ako

2. SOŠ Juraja Ribaya Bánovce n/B.
(41:117) 3, 3. Gymnázium Partizánske
(51:100) 2.
ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
SOŠ J. Ribaya Bánovce n/B.: J. Filin, P.
Hrebíček, J. Karas, D. Kšiňan, M. Pisár,
D. Podoba, L. Reinsenhoffer, P. Rodina, A. Šišmiš, M. Španko, vedúci družstva. T. Zita.
Gymnázium Partizánske: R. Rybár, T.
Kollár, T. Škoda, J. Zentko, B. Šandrik,
D. Turček, M. Olach, M. Slašťan, vedúca družstva: T. Popluhárová.
mp

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
MUŽI: NOVÉ MESTO N/V. – SPARTAK
BÁNOVCE N/B. 2:0 (1:0), na umelej
tráve. HORNÉ OBDOKOVCE – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 0:2 (0:0), Liška,
Doknič (11 m), na umelej tráve v Topoľčanoch. TRENČIANSKE TEPLICE –
TEMPO PARTIZÁNSKE 2:1 (2:0), gól
FK Tempo: N. Priecel, na umelej tráve. SLOVAN ŠIMONOVANY – HORNÁ
NITRA 1:1 (1:0), gól Slovana: L. Varga,
na umelej tráve v Topoľčanoch. TOPOĽČANY /dorast/ – OFK BOŠANY 2:4
(0:1), góly OFK: M. Papranec 2, I. Mišeje, J. Kúdela, na umelej tráve. NŽ VEĽKÉ
UHERCE – DEŽERICE 4:1 (1:1), M. Cíger 2, R. Kováč, J. Súlovský – ?, na umelej tráve v Novákoch. FK VEĽKÉ BIELICE – DUBODIEL 2:0 (2:0), L. Švec, J.
Minárik, hralo sa v Malých Bieliciach.
RAJČANY – OŠK VEĽKÝ KLÍŽ 2:1
(1:1), gól OŠK: Mário Masár. OSTRATICE – SKAČANY 2:5 (1:1), ? – B. Krajčo 2, M. Borcha, Maroš Ďuriš, M. Hudec
(11 m). MALÁ HRADNÁ – MIEZGOVCE 3:1 (1:1), ? – P. Valach, na umelej

tráve v Trenčíne. MALÉ KRŠTEŇANY
– TEMPO PARTIZÁNSKE /dorast/ 8:1
(2:0), P. Jaško 3, M. Panák 2, K. Jaďuďa,
P. Okenka, M. Chuťka (11 m) – J. Crho.
VEĽKÉ KRŠTEŇANY – RUDNIANSKA
LEHOTA 0:2 (0:0). MALÉ BIELICE –
VEĽKÉ BIELICE /dorast/ 2:0 (2:0). SLOVAN NÁVOJOVCE – NITRICA 4:1, góly
Slovana: Ľ. Kopál 2, I. Žember, J. Koreň.
BREZOLUPY – PEČEŇANY 3:2 (1:2),
P. Morávek, E. Škarba, R. Rosa – M. Broniš, A. Srnec. DOLNÉ NAŠTICE – KRÁSNA VES 5:1.
DORAST: KLÁTOVA NOVÁ VES – ŠIMONOVANY 3:1 (1:0), M. Zajic 2, A. Jovanovič – ?.
STARŠÍ ŽIACI: TOPOĽČANY – TEMPO PARTIZÁNSKE 2:1 (1:0), gól Tempa: M. Opavský. SPARTAK BÁNOVCE
N/B. – ŽFK BÁNOVCE N/B. 4:2 (3:0),
? – Poliačeková, Domčeková, hralo sa
v Horných Ozorovciach.
MLADŠÍ ŽIACI: TOPOĽČANY – TEMPO
PARTIZÁNSKE 2:3 (2:2), góly Tempa:
T. Knapek, P. Hájovský, J. Repa.

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM
Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizánskom v hre 301 double out na sedem
víťazných duelov, pokračoval v Charlie
pube na sídlisku Šípok ďalšími stretnutiami. Až dve víťazné série prerušil Martin
Boszorád. Najskôr vyhral nad Jaroslavom
Panákom, ktorý mal za sebou sedem víťazných duelov v rade a následne pripravil prvú prehru favoritovi na prvenstvo
Ivanovi Drndzíkovi. Bez straty bodu tak
zostáva už len Lukáš Guba.
 VÝSLEDKY: R. Bederková – Michal
Trčo 0:7, R. Fereje – Rado Zemba 7:2, V.
Cibula – M. Boszorád 4:7, M. Lalík – J.
Števica 7:5, L. Boszorád – Rado Zemba
7:2, B. Bederka – J. Števica 7:2, J. Panák
– M. Boszorád 4:7, Michal Trčo – M. Bystričan 7:4, I. Drndzík – M. Boszorád 5:7,
J. Zajac – J. Panák 2:7.

1. L. Guba
2. I. Drndzík
3. J. Panák
4. P. Barát
5. Michal Trčo
6. L. Boszorád
7. M. Guba
8. M. Boszorád
9. M. Lalík
10. B. Bederka
11. R. Fereje
12. Martin Trčo
13. J. Števica
14. M. Bystričan
15. V. Cibula
16. J. Zajac
17. R. Bederková
18. Rado Zemba

TABUĽKA
15 15 0
14 13 0
16 12 1
16 12 0
16 10 1
16 9 1
14 8 2
11 9 0
15 8 1
14 7 2
13 7 0
19 6 1
17 5 1
13 4 2
14 5 0
14 2 1
11 0 0
14 0 0

Pozvánka pre turistov

0
1
3
4
5
6
4
2
6
5
6
12
11
7
9
11
11
14

105:44 30
96:29 26
101:48 25
94:64 24
84:75 21
91:73 19
83:65 18
72:38 18
79:81 17
83:71 16
65:63 14
73:120 13
72:100 11
63:75 10
59:80 10
49:91 5
20:77 0
22:98 0
(mp, mt)

Turistický klub Horec organizuje v sobotu 22. februára stredne náročnú túru Výstup
na Kňaží stôl. Trasa povedie tromi prírodnými rezerváciami v Strážovských vrchoch. Odchod autobusom SAD do Bánoviec je o 6.50 h.
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Bohumil Vašek najlepším
slovenským plachtárom za rok 2013!

Telocvičňa Gymnázia Partizánske bola dejiskom majstrovstiev regiónu v basketbale
stredných škôl, ktoré tradične organizovalo CVČ Relax Partizánske v spolupráci s OR
SAŠŠ. V oboch kategóriách si titul podľa papierových predpokladov vybojovali majstri
z prievidzského okresu – študentky Gymnázia V.B.N. Prievidza a študenti SOŠ Handlová. Obe víťazné družstvá zároveň postúpili na krajský šampionát.
 ŠTUDENTKY: Gymnázium Partizánske
– Gymnázium V.B.N. Prievidza 12:36.

Tempo č. 7

17. februára 2014

Pohľad z vetroňa – vľavo Partizánske
som lietať a neskôr som získal aj preukaz
pilota,“ loví vo svojich spomienkach rodák
z českého Varnsdorfu, ktorý žije v Partizánskom od roku 1962. Dobre si pamätá aj na
svoj prvý let. ,,Letel som do Martina a pristál som v poli pri Abramovej. Museli ma
prísť zobrať s Aviou (smiech). Vtedy sa lietalo na Blaníkoch, ktoré boli stavané skôr
na výcvik v okolí letiska, než na mimoletiskové lety. Muselo byť veľmi priaznivé
počasie, aby sa na Blaníku dalo letieť do
väčšej vzdialenosti od letiska a aj sa bezpečne vrátiť späť. Dnes sú už oveľa výkonnejšie vetrone, s ktorými sa dosahujú vzdialenosti aj tisíc kilometrov. Svetový rekord je dvetisícšesťsto kilometrov za
jeden deň, bol však dosiahnutý v Andách
v Južnej Amerike, kde sú výborné pod-

20 rokov. Hovorí sa, čím starší, tým lepší. A
presne tak, ako víno, zrejú aj piloti. Písal sa
rok 2010, kedy Bohumil Vašek dosiahol ďalší životný úspech. Na 53. Majstrovstvách Slovenska v bezmotorovom lietaní v klubovej
triede obsadil bronzovú priečku. Na šampionáte sa vtedy stretla takmer päťdesiatka
najlepších plachtárov zo Slovenska a Česka.
,,Bol som vtedy neskutočne šťastný, a nielen ja. Radosť so mnou prežívali aj moja
manželka s dcérou, ktoré mi pomáhali a
boli na letisku každý deň. Pre mňa to bol
úžasný úspech, ktorý umocňoval fakt, že
som ho dosiahol na mojom tridsaťročnom ’deduškovi’. Predo mnou, ale hlavne za mnou sa umiestnili súťažiaci s oveľa
výkonnejšími vetroňmi. Viacerí sa s údivom chodili pozerať do kabíny toho môj-

ho a neveriacky krútili hlavami pri pohľade na iba základné prístrojové vybavenie. Nechápali, na základe čoho lietam,“
spomína s úsmevom Vašek, ktorý svojimi
skúsenosťami a citom pre lietanie dokázal
konkurovať súperom s elektronikou nabitými vetroňmi. Doteraz vystriedal desať typov,
zostal však verný vetroňu s označením VSO10, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1982. Tretím miestom na slovenskom šampionáte si
Vašek zároveň ako prvý Partizánčan zabezpečil miesto v slovenskom reprezentačnom
tíme a nomináciu na majstrovstvá Európy,
ktoré sa konali v roku 2011 v Nitre. ,,Moju
obrovskú radosť postupne vystriedali
pocity zodpovednosti, hlavne z finančného hľadiska. Len štartovné bolo sedemstopäťdesiat eur, ďalších štyristo eur bolo
treba zaplatiť za štarty za vlečným motorovým lietadlom, navyše som si musel
požičať vetroň na súťaž až z Viedne, čo
tiež nebolo zadarmo. Sponzorsky mi vtedy pomohli mesto, náš, ale aj slovenský
aeroklub, ostatné som si zaplatil sám,“
spomína Vašek. Na európskom šampionáte
skončil na ôsmom mieste v triede World, v
ktorej všetci piloti museli lietať na jednom
type vetroňa typu PW-5 Smyk. ,,Po dosiahnutí prvých úspechov som si uvedomil, že
môžem pomýšľať aj na vyššie ciele. Štart
na majstrovstvách Európy som považoval
za vrchol mojej kariéry,“ dodáva. Ten však
prišiel o dva roky neskôr. Po takmer štyridsaťročnej kariére v športovom lietaní sa Bohumil Vašek dočkal unikátneho ocenenia.
Stal sa najlepším bezmotorovým pilotom
Slovenska za rok 2013! Ocenenie si oficiálne
prevzal 18. januára tohto roku v Martine. V
rámci celoročnej plachtárskej súťaže pilotov
s vetroňmi bez obmedzenia triedy, ktorá je
evidovaná od roku 2004, bolo hodnotených
109 pilotov z dvadsiatky aeroklubov Slovenska. Tí prihlásili celkom 1397 letov. Z Vašekových letov boli najhodnotnejšie tri: FAI trojuholník 321 km, FAI trojuholník 427 km a deklarovaný 524 km let – za ktoré získal 2401
bodov. Druhý s 2391 bodmi skončil Dominik Jančík z Nitry a tretie miesto obsadil Ján
Kovalčík z Bratislavy (2362). Druhým najlepším pilotom z Aeroklubu Partizánske bol na
24. mieste Marián Szabó ml. s 1793 bodmi.

,,Podarilo sa mi prvýkrát v kariére zaletieť
tri vysokohodnotné disciplíny počas jedného roku. Viem, že medzi pilotmi, ktorí
zostali za mnou, je minimálne päťdesiat
naozaj kvalitných, na lepších vetroňoch.
Aj preto je to pre mňa doteraz najväčší
úspech, ktorý som dosiahol. Dal som si
oneskorený darček k minuloročným šesťdesiatinám,“ neskrýval radosť z úžasného
výsledku Vašek, pre ktorého doteraz najlepším umiestnením v tejto súťaži bolo 11.
miesto z roku 2012. Stal sa prvým v sedemdesiatročnej histórii Aeroklubu Partizánske
s ocenením najlepšieho pilota – plachtára
Slovenska. Je držiteľom siedmich z pätnástich rekordov Aeroklubu Partizánske, piatich sám, v dvoch prípadoch je spoludržiteľom. Zdalo by sa, že už toho dosiahol dosť,
no ani teraz nestráca motiváciu. Strojí sa
prekonať ďalší – 46 rokov ,,bradatý“ výškový rekord, ktorého hodnota je 4500 m. ,,Momentálne je to pre mňa veľká motivácia a
výzva do ďalšieho lietania. Som súťaživý
typ. Motivácia dosahovať lepšie výsledky ma ženie vpred. Tí, čo ma poznajú, vravia, že akonáhle sadnem do kabíny vetroňa chytím kŕč a som úplne iný,“ prezrádza smejúc sa. A čo ho najviac fascinuje na
lietaní? ,,Tam hore si môžem robiť takmer
všetko, čo chcem. Od momentu, kedy sa
vypnem od motorového lietadla až do
pristátia, som zodpovedný za všetky svoje rozhodnutia. Lietanie ma baví, poskytuje mi oddych, relax, sebarealizáciu. Pod
oblakmi sa dokážem totálne odreagovať
od bežných pozemských problémov a
kochám sa pohľadmi na krásnu prírodu
Slovenska z vtáčej perspektívy. Lietanie
je šport, v ktorom človek nájde niečo, čo
si predtým nedokázal ani predstaviť.“ Pri
otázke, dokedy vydrží pri lietaní, sa zamyslí a
po chvíľke odpovie: ,,Mal som prestávku v
lietaní v čase, keď mi dorastali dcéry. Nedalo mi to však a k lietaniu som sa opäť
vrátil. Nemám určenú hranicu, kedy definitívne skončím. Veľa to závisí od môjho
celkového zdravotného stavu. Každoročne sa musím podrobiť komplexnej lekárskej prehliadke. Snáď skončím až vtedy,
keď mi to nepovolí lekár.“
mp

Prípravkári FK Tempo druhí

Vzácni hostia na Brezovej

Družstvo prípravky FK Tempo Partizánske sa
vo výbornom svetle prezentovalo na turnaji
kategórie U11 a mladší v Novom Meste nad
Váhom. Futbalové nádeje Tempa sa stali víťazom základnej skupiny s dvomi víťazstvami a
jednou remízou. V semifinále zverenci trénera
Vladimíra Svitoka staršieho prešli cez Moravany po víťazstve 2:0. Vo finále však Partizánčania nedokázali rozvlniť sieť, ČFK Nitra tak podľahli najtesnejším rozdielom 0:1 a na turnaji
obsadili spomedzi ôsmich tímov druhú priečku. Triumf si odniesli Nitrania a tretia skončila Považská Bystrica. Do Partizánskeho puto-

valo aj jedno individuálne ocenenie, keď bol
za najlepšieho brankára vyhlásený ochranca
svätyne FK Tempo Matúš Bodocký.
 Výsledky a góly FK Tempo Partizánske –
v skupine: AFC Nové Mesto nad Váhom –
Tempo Partizánske 1:3, Cviko, Zubatý, A. Kováčik. Považská Bystrica – Tempo Partizánske 0:4, Cviko 2, Zubatý, Svitok. Tempo Partizánske – Domino Bratislava 0:0. Semifinále:
Tempo Partizánske – FSRH Moravany 2:0,
Svitok, Zubatý. Finále: Tempo Partizánske –
ČFK Nitra 0:1.
mp

Je čas fašiangov a veselíc a veľkouherskí turisti sa opäť stretávajú, aby sa skvelo zabavili
už na dvanástom ročníku Brezovského karnevalu.
Počasie v sobotné ráno nevyzeralo najružovejšie... Na prekvapenie, len čo turisti vyšli na
Brezovú, mraky sa rozpustili a vykuklo slniečko. S úsmevom všetkých vítali teta Anička,
ujo Števo a strýco Peter. Promenáda, síce s malým meškaním, sa predsa začala, do spevu a do tanca už tradične hrala harmonika. Tento rok prišli obzvlášť originálne masky,
ako napríklad: dedinčania, múmia, lienka, pirátka, mních, sliepka, pračlovek, zvieratká
z Madagaskaru, Pipi dlhá pančucha, Wiking, klaun, cigánka, terorista... Svojou návštevou poctili Brezovú aj kráľ s kráľovnou a Snehulienka a sedem trpaslíkov. Tento rok síce
sneh nenapadol, ale zábava bola skvelá aj tak. O program s ukážkou tradícií sa postarali
páni Mališka a Šútor, teta Anička okrem čaju navarila, ako vždy, skvelý Brezovský guláš.
Text: Mária Kováčová, foto: Dušan Haluška

Beh „nasucho“

Keďže nám tohto roku Perinbabka snehu nedopriala, musela sa aj Brezovská 15-ka zaobísť bez neho. Všetci pretekári nechali svoje bežky odpočívať doma a bežalo sa „nasucho“. Sucho teda vôbec nebolo, pretekári si totiž museli na trati dávať veľký pozor na
šmykľavé blatové úseky trate, ktorá sa tiahla po brezovských lúkach. V mužskej kategórii si zmeralo sily celkom 8 pretekárov. Svoj titul z predošlých rokov si obhájil Tonko Beliansky, druhý skončil Dominik Dzian a tretí Patrik Kuna. V ženskej kategórii sa na štart
postavili len tri ženy, z ktorých prvé miesto si vybojovala Hanka Kováčová, druhé Zlatka
Mikušová a tretie Vlasta Svrčková. Tento rok sa detská kategória tešila veľkej účasti až
siedmich pretekárov a pretekáriek. Na prvom mieste sa umiestnil Ondrík Kováč, na druhom Terezka Svrčková a na treťom Viktória Kováčová.

FK Tempo Partizánske U11 – horný rad zľava: Vladimír Svitok st. (tréner), Peter Gubov, Filip Cviko, Adrián Kováčik, Patrik Bezák, Vladimír Svitok ml. (vedúci družstva),
v strede zľava: Dávid Zubatý, Jakub Kováčik, vpredu zľava: Matúš Bodocký a Tomáš Svitok.
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XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

KATEGÓRIA
DO 15 ROKOV
Ivana BITAROVÁ (atletika – ZŠ
Veľká okružná Partizánske): jej
forma stúpala počas celého
uplynulého roka; majsterka Slovenska v družstvách dorasteniek; piata na majstrovstvách
Slovenska žiačok v behu na 800
a 1500 m; dvojnásobná majsterka Západoslovenského atletického zväzu na 800 m; majsterka Trenčianskeho kraja žiačok v cezopoľnom behu;
siedma na majstrovstvách Slovenska žiačok v cezpoľnom behu, kde výraznou miernou prispela družstvu k 4.
miestu.
Dominik BUDAY (športové karate – DRAP Partizánske): slovenský kadetský reprezentant,
ktorý štartoval na majstrovstvách sveta; bronzový medailista z majstrovstiev Slovenska v
kumite kadetov do 70 kg; celkový víťaz seriálu Slovenského pohára v kumite (dve 2. miesta); víťaz Svetového pohára v
kumite kadetov do 70 kg v Hradci Králové a zároveň
bronzový v open kategórii; 3. miesto na medzinárodnom turnaji Grand Prix Slovakia.
Róbert GÁLIS (športová streľba – ZŠ Radovana Kaufmana
Partizánske): aj zo skromných
podmienok na prípravu vie
tento strelecký talent vyťažiť
veľa; 9. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
v streľbe zo vzduchovej pušky
Slávia na 30 rán s 274 bodmi; majster Trenčianskeho
kraja jednotlivcov v streľbe zo vzduchovej pušky (286
bodov); vicemajster Trenčianskeho kraja jednotlivcov
v streľbe zo vzduchovej pušky (280 b); dvojnásobný
majster okresu v jednotlivcoch i v družstvách; 3.
miesto na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v družstvách.
Sebastián GREGUŠKA (futbal
– FK Tempo Partizánske): kreatívny stredopoliar družstva starších žiakov, ktoré si ziskom majstrovského titulu v III. lige vybojovalo postup do II. ligy; vybavený individuálnou technikou,
perfektným prehľadom v hre a
so zmyslom pre presnú prihrávku; verná kópia svojho
otca, ktorý to dotiahol až do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, kde dlhé roky úspešne pôsobil.
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton – BK Gymnázium Partizánske): veľký talent nielen bedmintonu v Partizánskom; vo
svojej kategórii patrí k absolútnej slovenskej špičke, čo dokázala viacerými turnajovými triumfmi; na majstrovstvách Slovenska získala striebro v štvorhre a bronz v dvojhre i v
mixštvorhe; v slovenskom rebríčku za rok 2013 jej v kategórii U11 patrí 2. miesto v dvojhre, rovnako 2. miesto
v štvorhre a 3. miesto v mixštvorhre; všestranná športovkyňa.

Radovan HRČKA (futbal – ŠK
Slovan Šimonovany): mimoriadne talentovaný stredopoliar, ktorý je vo svojom mladom
veku oporou družstva žiakov ŠK
Slovan v okresnej súťaži; v jesennej časti vsietil 12 gólov; za
svoje výkony si vyslúži nomináciu do výberu ObFZ Prievidza; svojím prístupom k povinnostiam je vzorom pre ostatných.
Martina HULLMANOVÁ (hádzaná – HK Slávia Partizánske):
ľavé krídlo a stredná spojka, ktorá
už ako staršia žiačka hrá I. ligu
mladších dorasteniek, kde patrí
ku kľúčovým hráčkam a k najlepším strelkyniam; zodpovednosťou nielen v tréningovom procese, ale aj prístupom k zápasom naštartovala kariéru úspešnej hádzanárky; všestranná športovkyňa, ktorá úspešne reprezentuje svoju školu aj vo florbale, basketbale a atletike.
Alexander HVIZDOŠ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske): perspektívny útočník a veľká nádej
nielen hokeja v Partizánskom; hoci
patrí do mladšej kategórie, je členom prvej útočnej formácie prvoligových deviatakov Iskry, ktorý v
21 zápasoch zaznamenal 20 gólov
a 21 asistencií; štartoval na troch kvalitne obsadených medzinárodných turnajoch za výber slovenských klubov, na ktorých
patril k najproduktívnejším hráčom; obliekol aj dres slovenskej reprezentácie U13 na neoficiálnych majstrovstvách sveta,
kde bol najproduktívnejším hráčom národného tímu.
Matej SKLENÁR (florbal – FBK
Harvard Partizánske): talentovaný brankár, ktorý vyniká svojou
húževnatosťou a sebavedomými
zákrokmi, dobre číta hru, má skvelý reflex a jeho svojský štýl chytania privádza súperov do bezradnosti; družstvu žiakov pomohol
vybojovať postup do bojov o majstra Slovenska, kde Harvard
obsadil 8. miesto; bol ústrednou postavou družstva U15, ktoré získalo striebro v Slovenskom pohári; v aktuálnej sezóne
má za sebou aj štarty v extralige juniorov.
Matej ŠADIBOL (basketbal – TJ
Iskra Partizánske): kľúčový hráč
družstva žiakov; bojovný, rýchly
a technicky dobre vybavený
mladý basketbalista; v uplynulej
sezóne patril k najlepším strelcom družstva z krátkej ale hlavne z väčšej vzdialenosti; má príkladný a zodpovedný prístup k tréningom a perspektívu
vyrásť v hráča slovenskej basketbalovej špičky.
Andrea ŠVECOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka Partizánske): jeden z mimoriadnych športových
talentov, o ktorom by sme v budúcnosti mali ešte veľa počuť a
čítať; dosahovala popredné
priečky na majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu; na pretekoch Jána Chochulu prekonala v behu na 400
m desať rokov starý rekord; pozornosť odborníkov vzbudila na Európskych hrách najmladšieho žiactva vo Varšave,
kde v konkurencii starších súperiek skončila v behu na 300

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

Trinásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2013,
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 2013 úspešne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci,
reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. Bohužiaľ, do ankety tak opäť nemohli byť zaradení takí športovci,
ako futbalisti Denis Vavro (MŠK Žilina), Igor Obert (Michalovce), triatlonistka Svetlana Lipárová (TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica), hádzanárka Petra Beňušková (Baník Most), hokejbalista Miroslav Behúl (Ružinov Bratislava), hokejista
Juraj Jankula (Dukla Trenčín)..., pretože hoci sú Partizánčanmi, reprezenzujú, a treba dodať, že veľmi úspešne, nielen
kluby mimo Partizánskeho, ale aj v zahraničí.
Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami športovcov z uvedenej nominácie, ktorým mienite
dať svoj hlas, poslali (prípadne priniesli) na adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske. Uzávierka
ankety je 6. marca 2014! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená
pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej z troch kolóniek na anketovom lístku,
predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie
i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení. Ceny však
budú oveľa honosnejšie, než v predošlých ročníkoch ankety.
Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 21. marca
od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom.
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m na 2. miesto vo fantastickom čase 47,41 s; všestranná
športovkyňa, ktorá vyniká aj v hádzanej.
Nia VACULČIAKOVÁ (zjazdové
lyžovanie – ZŠ Malinovského
Partizánske): na slovenských
svahoch patrila v obrovskom slalome vo svojej kategórii k tým
najlepším; na rôznych podujatiach, ale aj v Slovenskom pohári
dosiahla viacero popredných
umiestnení; úspešnú sezónu zavŕšila prvenstvom na Memoriáli J. Gregora na Malinom Brde; všestranná športovkyňa, ktorá sa aktívne venuje aj športovému karate.

KATEGÓRIA
15-19 ROKOV
Tibor ĎURČEK (športové karate
– DRAP Partizánske): výborný a
poctivý karatista; bronzový v Svetovom pohári v Hradci Králové v
športovom zápase juniorov do
76 kg; 2. miesto v kumite juniorov
na medzinárodnom turnaji
Grand Prix Slovakia; 4. miesto v
kumite juniorov na majstrovstvách Slovenska; 5. miesto v
seriáli Slovenského pohára v kumite jinorov do 76 kg.
Veronika GAJDOŠOVÁ (hádzaná – HK Slávia Partizánske): vo
svojej vekovej kategórii jedna z
najlepších pivotiek na Slovensku;
opora tímu starších dorasteniek v
I. lige, ktorá už okúsila aj chuť vrcholového športu v kádri žien v interlige WHIL; so slovenskou reprezentáciou do 17 rokov vybojovala v kvalifikácii postup na
majstrovstvá Európy, kde patrila rovnako k oporám tímu; na
ME s 90 % najúspešnejšie zakončujúca Slovenka a s 18 gólmi
tretia najlepšia strelkyňa národného tímu; svojimi vlastnosťami je predurčená k úspešnej kariére vrcholového športovca.
Milan HABRMAN (tenis – TENNIS
CLUB Partizánske): vzhľadom k
dosiahnutých umiestneniam v súčasnosti najvýraznejšia postava
klubu; majster letného šampionátu Západoslovenského tenisového zväzu v dvojhre dorastencov a
vicemajster v štvorhre; halový
majster ZsTZ v dvojhre dorastu, ktorý sa prebojoval aj do
štvrťfinále turnaja dvojhry mužov; tretí na A-turnaji dorastu v
Prievidzi; v slovenskom rebríčku dorastu mu patrí 12. miesto.
Samuel IVANKA (bedminton –
BK ŠŠK Gymnázium Partizánske):
opora družstva dospelých, ktoré
je lídrom III. ligy; viacero popredných umiestnení na turnajoch mu
v slovenskom rebríčku za rok 2013
v kategórii U17 vynieslo 2. miesto
v dvojhre, 7. miesto v štvorhre a
11. miesto v mixštvorhre; všestranný športovec, ktorý dosahuje úspechy aj v rámci školy vo florbale a volejbale.
Ondrej JURÍK (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): kreatívny
stredopoliar, ktorý už v sedemnástich rokoch hral za družstvo dospelých; je lídrom tímu dorastencov v V. lige; nepochybne jeden z
najtalentovanejších mladých futbalistov ŠK Slovan, ktorý by mal v
budúcnosti patriť do základej zostavy tímu dospelých.
Michaela KURUCÁROVÁ (florbal –
FBK Harvard Partizánske): technicky vybavená útočníčka, ktorá má
čuch na góly; najproduktívnejšia
hráčka družstva žien, ktoré je lídrom
I. ligy; v produktivite aj v poradí
strelkýň patrí do Top 10 hráčok I.
ligy; členka úspešného mix-družstva Nibia Partizánske, ktorá sa dokáže presadiť aj medzi mužmi.
Jana MITALOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka Partizánske): obhájila titul majsterky okresu a
majsterky Trenčianskeho kraja
vo vrhu guľou výkonom 10,55
m; vicemajsterka Slovenska vo
vrhu guľou v osobnom rekorde
11,50 m; výraznou mierou sa

pričinila o historické prvenstvo družstva ZŠ Rudolfa Jašíka na majstrovstvách Trenčianskeho kraja a o bronz na
majstrovstvách Slovenska; všestranná športovkyňa,
členka prvoligového hádzanárskeho družstva starších
dorasteniek HK Slávia Partizánske.
Bohumil NOVÝ (futbal – FK
Tempo Partizánske): fyzicky
dobre disponovaný obranca s
patričným prehľadom v hre a razantnou strelou zo svojej ľavačky; disciplinovaný, pracovitý
mladý futbalista so schopnosťami vodcu, ktorý stabilne podával
dobré výkony; pilier obrany družstva dorastencov, ktoré
postúpilo do IV. ligy, kde mu po jeseni patrí 6. miesto.
Natália ŠVECOVÁ (atletika – Gymnázium Partizánske): aj v uplynulej
sezóne zaznamenala výkonnostný
progres a slovenské tituly zbierala
ako huby po daždi; majsterka Slovenska v štafete na 4x100 m v
juniorkách i dorastenkách; prvenstvom v behu 100 m, v štafete na 4
x100 m a bronzom na 300 m výrazne prispela k slovenskému
titulu družstiev dorastu; halová majsterka Slovenska v štafete
na 4x200 m a bronzová medailistka z halových M-SR; 4. miesto
na 200 m na M-SR juniorov a 4. miesto na 100 m na M-SR dorastu; 3. miesto na 100 m, 4. miesto na 200 m a 3. miesto na 4x100
m na Európskom pohári B-kategórie juniorov v Portugalsku.
Patrícia VLKOVÁ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske): členka výberu slovenskej reprezentácie do 18 rokov; ľavé krídlo
družstva športovej hokejovej
tredy 8. ročníka chlapcov, medzi ktorými sa vie presadiť aj v
produktivite; v aktuálnej sezóne
vsietila 3 góly a pri 7 asistovala; je príkladom pre mladšie
hokejistky, ktorých klub združuje už takmer dvadsať.

KATEGÓRIA
NAD 19 ROKOV
Stanislav KORYTÁR (autokros –
STANLEY TEAM Šimonovany):
skúsený pretekár, ktorý v tomto
motoristickom odvetví patrí v kategórii do 2000 ccm k absolútnej
slovenskej špičke; aj po ťažkej havárii v 2. kole seriálu Autokros grande Slovakia sa dokázal vrátiť na štatovací rošt a dokonca v kategórii s pohonom oboch náprav
skončil v celkovom poradí druhý; na prestížnych pretekov na
plochej dráhe AUTOSLIDE 2013 dokázal obhájiť prvenstvo.
Róbert NÉMA (stolný tenis – KŠK
HELLER/STK TEVOS Partizánske):
jeden z pilierov klubu po hráčskej,
organizačnej a trénerskej stránke
pri výchove mládeže, pre ktorú je
vzorom; opora A-družstva, ktoré
obsadilo 4. miesto v II. lige; v kritériu úspešnosti pomeru výhier a
prehier sa umiestnil v Top 15 hráčov zo stovky hodnotených
hráčov II. ligy; majster okresu, na majstrovstvách Trenčianskeho kraja sa prebojoval do štvrťfinále.
Matúš NOVOTNÝ (basketbal –
TJ Iskra Partizánske): dlhoročný
reprezentant Iskry vo všetkých
vekových kategóriách; opora
družstva v II. lige mužov; za uplynulý rok najlepší hráč družstva
na poste pivota; vyniká výborným doskakovaním v útočnej aj
obrannej hre; patrí k najlepším strelcom družstva, ktorý vie
baviť divákov aj efektnými smečmi; zodpovedný, obetavý
a bojovný typ športovca so zmyslom pre fair play.
Ivan SKUKÁLEK (florbal – ŠK
Harvard Partizánske): dlhoročná opora hokejbalového aj
florbalového družstva Harvard;
technicky vybavený a rýchly
útočník však v súčasnosti žiari
vo florbale; dokáže spoluhráčom pripraviť gólové príležitosti, ale vie aj góly strieľať; najproduktívnejší hráč
družstva mužov v I. lige; ústredná postava mixdružstva
Nibia Partizánske, ktoré žne úspechy na celoslovenských turnajoch.

Mária STANOVIČOVÁ (horská
cyklistika/atletika/triatlon – Honeywell Partizánske): v uplynulej sezóne znovu štartovala vo
viacerých bežeckých a v náročných cyklomaratónskych seriáloch, v ktorých vo svojej kategórii patrila medzi špičku; v
deväťdielnom seriáli Slovak XCM tour 2013 v maratónskych pretekoch na horských bicykloch obsadila v konečnom poradí výborné 3. miesto; úspešne vykročila
aj do ďalšieho náročného športu – triatlonu a kros triatlonu.
Simona SÚLOVSKÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): jeden
z hnacích motorov účastníka
česko-slovenskej interligy žien
WHIL, s ktorým zažíva zatiaľ
najvydarenejšiu sezónu; s
družstvom obhájila bronzovú
medailu v národnom play off;
bojovníčka na pohľadanie, po zranení ramena sa vrátila do reprezentačnej formy, keď svojimi zákrokmi privádza kanonierky súpera do zúfalstva; jej výkony ju
znovu obliekli do dresu slovenskej reprezentácie, s
ktorou triumfovala na slušne obsadenom turnaji v
Portugalsku.
Juraj ŠIMONČIČ (futbal – FK
Tempo Partizánske): jedna z
najvýraznejších persón družstva
v IV. lige seniorov; univerzálny
typ futbalistu, ktorý vie zo stredovej formácie tvoriť hru, ale
rovnako si vie spoľahlivo zastať
miesto i v obrane; vie vykúzliť
famóznu milimetrovú prihrávku, ktorou spoluhráčov
posiela do gólových príležitostí, rovnako vie pekné góly
strieľať, ale vie im aj zabraňovať; v doplnkovom športe
to vie aj s florbalkou.
Ondrej ŠKOLKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
kreatívny a technicky vybavený center, ktorý vie gól streliť, aj
ho presnou prihrávkou pripraviť spoluhráčom; po ročnej odmlke sa vrátil v dobrej forme a
v doterajšej kariére prežíva zatiaľ svoju najvydarenejšiu hokejovú sezónu; patrí medzi
najproduktívnejších hráčov družstva v II. lige, keď v 20
zápasoch dosiahol bilanciu 8 gólov a 18 asistencií;
všestranný športovec, ktorý vyniká aj vo florbale a futbale.
Marek ŠVEC (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): jeden z
najskúsenejších futbalistov,
ktorý svojím gólom z poslednej minúty predĺženia baráže
rozhodol o postupe Slovana
do IV. ligy; patrí k univerzálnym tipom hráčov, ktorí sú
schopní zahrať na rôznych postoch; svojimi výkonmi
patrí na ihrisku k lídrom mužstva, ktorému v dôležitých momentoch vždy vedel pomôcť; je vzorom pre
mladších spoluhráčov, ktorých vie správne motivovať
a podporiť.
Bohumil VAŠEK (športové bezmotorové lietanie – Aeroklub Partizánske): skúsený pilot, ktorý v
uplynulom roku dosiahol v bezmotorovom lietaní fantastický
úspech, keď po prvý raz v kariére
nalietal tri výnimočné trasy – FAI
trojuholník 400 km, deklarovaných
500 km a FAI trojuholník 300 km; jeho výkon sa odrazil aj
v celoslovenskej plachtárskej súťaži vetroňov bez obmedzenia triedy, ktorú vyhral; stal sa prvým Partizánčanom, ktorému sa to podarilo.
Jozef ZELENÍK (atletika – Honeywell Partizánske): vytrvalostný bežec zameriavajúci sa
na maratón, ktorý sa stal jeho
životným štýlom; vďaka svojej
húževnatosti a poctivému tréningu prekročil v uplynulom
roku magickú hranicu 200 zabehnutých maratónov; z ďalších najvýraznejších úspechov je víťazstvo na 8. ročníku Bratislavského maratónu v kategórii nad 60 rokov a 3. miesto na 30. ročníku
Rajeckého maratónu.
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Gymnázium

I. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV
V Mestskej športovej hale v Partizánskom
a v Bratislave sa hrali stretnutia 9. dvojkola
druhej najvyššej florbalovej súťaže mužov.
Florbalisti FBK Harvard Partizánske sa po
druhý raz predstavili na vlastnej palubovke.
Domáce prostredie však využili a na konto
si nečakane pripísali dve prehry. Po dráme a
nezvládnutom finiši prehrali s nováčikom z
Trnavy tesne 6:7, kým Púchovu po veľmi slabom výkone podľahli 4:8. V aktuálnej tabuľke figurujú na nelichotivom ôsmom mieste a z postupových ambícií sa razom stáva boj o záchranu v prvoligových vodách.
,,Vedeli sme, že Trnava bude náročný súper, čo sa aj potvrdilo. Bol to vyrovnaný
zápas, v ktorom rozhodlo premieňanie
šancí. V prvej tretine sme dokázali využiť dve oslabenia, ušla nám však druhá
tretina a začiatok tej tretej. Pozitívne je,
že sme zápas nezabalili a dokázali sme
zabojovať a ešte ho zdramatizovať. Náš
tlak však prišiel už príliš neskoro. V zápase proti Púchovu sme hrali katastrofálne. Túto sezónu sme odohrali už viac
slabších zápasov, ale tento bol z nich suverénne najhorší. O to viac to mrzí, že
sme hrali doma a ľudia, ktorí sa prišli na
nás pozrieť, museli byť totálne sklamaní. Nečudujem sa, že po prvej časti viacerí odišli. Týmito prehrami so susednými mužstvami v tabuľke sme si skomplikovali situáciu a vo zvyšnej časti sezóny
sa budeme musieť obávať o príslušnosť

v súťaži, z ktorej vypadáva až päť tímov.
Bojovať však rozhodne budeme až do
konca,“ netajil sklamanie jeden z trojice
hrajúcich trénerov Harvardu Peter Ivanka.
 Zostávajúce výsledky 9. dvojkola: Detva
– Žltý sneh Košice 19:7 (3:1, 7:1, 9:5).
Nižná – Banská Bystrica 9:7 (0:4, 4:2,
5:1). 1.FBC Trenčín B – Žilina B 7:7 (2:0,
2:4, 3:3). Žltý sneh Košice – Nižná 11:12
(5:3, 4:5, 2:4). Žilina B – Banská Bystrica
5:9 (2:3, 2:2, 1:4). Detva – 1.FBC Trenčín
B 13:6 (4:2, 3:2, 6:2). Snipers Bratislava
– LIDO Bratislava 4:7 (1:3, 1:1, 2:3). Púchov – Hurikán Bratislava B 7:6 (1:2, 4:2,
2:2). LIDO Bratislava – Hurikán Bratislava B 13:3 (2:0, 6:1, 5:2). FBC 11 Trnava –
Snipers Bratislava 7:6 (2:3, 2:0, 3:3).
TABUĽKA
1. GRASSHOPPERS Žilina B 18 13
2. TJ A-FbO Nižná
16 14
3. LIDO Bratislava
16 12
4. FbK Púchov
18 10
5. FBC 11 Trnava
18 7
6. DTF team Detva
16 8
7. 1.FBC Trenčín
16 7
8. FBK HARVARD Partizánske 16 7
9. Snipers Bratislava
16 7
10. N-SPORT Banská Bystrica 18 5
11. Hurikán Bratislava B
16 5
12. Žltý sneh Košice
16 4
13. FBC BlueBerries Modra 16 1

2 3
0 2
1 3
2 6
4 7
1 7
1 8
1 8
0 9
2 11
1 10
1 11
0 15

142:90
160:92
124:103
146:127
124:128
121:102
134:129
103:108
124:127
122:143
90:115
123:168
76:157
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HARVARD PARTIZÁNSKE – TRNAVA 6:7 (2:0, 1:4, 3:3)

Od začiatku sa hral vyrovnaný florbal. Po niekoľkých sľubných príležitostiach sa skóre
prepisovalo až v 12. min, kedy sa v oslabení po Turčekovej prihrávke presadil Skukálek. O
štyri minúty neskôr domáci opäť v oslabení využili zaváhanie súpera a po Tupého vypichnutí a následnej presnej strele sa ujali vedenia 2:0. V druhej tretine sa Trnavčanom podarilo
v rozpätí štyroch minút vyrovnať po dvoch góloch Sztruhára, ktorý najprv skóroval nechytateľnou strelou z diaľky a následne premenil aj nariadené trestné strieľanie. Trnavčania boli
v druhej časti aktívnejší a častejšie si vytvárali príležitosti na skórovanie. Dve z nich v 36. a
37. min využili na otočenie výsledku na 2:4. Harvardu sa v poslednej minúte druhej časti
podarilo aspoň znížiť Ivankom, ktorý najskôr pri mantineli vybojoval loptu a následne spoza bránky prekvapil trnavského gólmana. Úvod tretej časti patril opäť Trnavčanom, ktorí v
rozpätí piatich minút dokázali trikrát skórovať, pričom v dvoch prípadoch sa tak stalo bezprostredne po nepremenenej tutovke domácich. Tí sa však nevzdali a po strele Makeša a
dôraze Korca znížili na 4:7. V 50. min navyše využil presilovku Ivanka, ktorému výborne nahrával Poliak. Partizánčania svoj tlak ešte vystupňovali a päť minút pred koncom Korec znížil
na rozdiel jediného gólu. Napriek veľkej prevahe v závere a viacerým sľubným pokusom sa
však Harvardu už nepodarilo vyrovnať.
 GÓLY: 12. Skukálek (Turček), 16. Tupý, 40. Ivanka, 47. Korec (Makeš), 50. Ivanka (Poliak), 56. Korec (Skukálek) – 21. Sztruhár, 25. Sztruhár (t.s.), 36. Krajčovič, 37. Mahaj,
42. Vanta, 44. Matuška, 45. Švec.  HARVARD: M. Jursa (D. Gregor) – J. Majerčík, M.
Ondruška, I. Skukálek, P. Ivanka, L. Poliak, R. Cvopa, D. Makeš, E. Takács, D. Turček, Z.
Tupý, J. Korec, L. Urban, A. Bereš.

HARVARD PARTIZÁNSKE – PÚCHOV 4:8 (3:4, 1:2, 0:2)

Púchovčania mali výborný nástup, keď už v 3. min vyhrávali 0:2. Domáci sa však rýchlo
otriasli a v 9. min bolo vyrovnané. V oboch prípadoch sa presadil Turček po spolupráci s Gašparovičom. V 13. min išiel Harvard do vedenia, keď sa po Jursovom vyhodení dostal do samostatného úniku Skukálek, obišiel vybehnutého brankára Púchova a pohodlne skóroval.
Domáci sa následne uspokojili, čo v 15. min využil na vyrovnanie Mrocek, ktorý strelou z
diaľky zaskočil Jursu v bránke Harvardu. A v 19. min Bajtala opäť dostal Púchov do vedenia.
V druhej tretine Partizánčania pokračovali v rozpačitom výkone, keď sa im hra absolútne nedarila. Púchovčania trpezlivo čakali na svoje príležitosti a trestali laxnú hru domácich. Po góloch Ondričku a Zemka viedli v 32. min už 3:6. Dve minúty pred koncom druhej časti zavŕšil
domáci Turček zo štandardky po priťuknutí Gašparoviča hetrik a znížil na 4:6. V tretej tretine
sa však Púchovčania gólom Ondričku zo 44. min znovu odpútali na rozdiel troch gólov. Partizánčanom nepomohla ani výhoda päťminútovej presilovky po likvidačnom zákroku na Ivanku. Nedokázali v nej nič vymyslieť, naopak, v 53. min Zemko svojim hetrikom uzavrel na 4:8.
 GÓLY: 5., 9. a 38. Turček (Gašparovič), 13. Skukálek (Jursa) – 2. Urgošík, 3., 32. a 53.
Zemko,15. Mrocek, 19. Bajtala, 22. a 44. Ondrička.  HARVARD: M. Jursa (D. Gregor) –
J. Majerčík, M. Ondruška, I. Skukálek, P. Ivanka, J. Korec, R. Cvopa, D. Makeš, J. Gašparovič, D. Turček, Z. Tupý, L. Poliak, L. Urban, A. Bereš.
(mp, pi)

dvojnásobným majstrom regiónu
Gymnazisti z Partizánskeho sa stali majstrom regiónu vo florbale študentov stredných
škôl. V rozhodujúcom stretnutí turnaja troch okresných šampiónov zdolali prievidzských gymnazistov po dráme 4:3. Dve minúty pred koncom Prievidžania, ktorým stačila na prvenstvo aj remíza, viedli 3:2. V nervóznej koncovke však Adam Luky vyrovnal a tridsať sekúnd pred koncom Tomáš Kučera strhol víťazstvo na stranu gymnazistov z Partizánskeho. V mestskej športovej hale v Partizánskom sa konali aj majstrovstvá
regiónu vo florbale študentiek stredných škôl. V jedinom stretnutí šampionátu, keďže
majster okresu Bánovce n/B. nepricestoval, Gymnázium Partizánske porazilo gymnazistky z Prievidze v pomere 4:1 po polčase 1:0. Za tím víťaziek sa hetrikom prezentovala
Michaela Kurucárová a jeden gól vsietila Kristína Centárová. Obaja novopečení regionálni šampióni si zabezpečili účasť na marcových majstrovstvách Trenčianskeho kraja,
ktoré sa budú konať pod hradom Matúša Čáka.
 ŠTUDENTI: SOŠ Farská Bánovce n/B. –
Gymnázium V.B.N. Prievidza 1:6 (1:3).
Gymnázium Partizánske – SOŠ Farská 5:1
(3:1). Gymnázium V.B.N. Prievidza – Gymnázium Partizánske 3:4 (2:2). PORADIE: 1.
Gymnázium Partizánske (skóre 9:4) 4 body,
2. Gymnázium V.B.N. Prievidza (9:5) 2, 3. SOŠ
Farská Bánovce n/B. (2:11) 0.
Víťazná zostava študentov Gymnázia Partizánske: Peter Bezák, Jakub Gulik – Stanislav Druska, Roman Gális, David Hudec,
Samuel Ivanka, Tomáš Kučera, Adam Luky,

Daniel Nechala, Dávid Turček, Tomáš Vyskočil, vedúci družstva: Michal Hulla.
 ŠTUDENTKY: Gymnázium Partizánske –
Gymnázium V.B.N. Prievidza 4:1 (1:0).
Víťazná zostava študentiek Gymnázia Partizánske: Petra Hačková – Kristína Centárová, Andrea Domčeková, Katarína Ďurišová, Naďa Horváthová, Adriana Klapková,
Denisa Krajčovičová, Michaela Kurucárová, Silvia Ondriškovičová, Diana Súkeníková, vedúci družstva: Peter Ivanka.
mp

FLORBALOVÁ MLÁDEŽ
V Trenčíne pokračovali regionálne florbalové
ligy žiakov skupiny Západ. V súťaži starších žiakov si na konto pripísali dve víťazstvá florbalisti
FBK Harvard Partizánske, ktorí ani raz neinkasovali. Zverenci trénera Štefana Rajčana zdolali Trnavu v pomere 2:0 a Novej Dubnici pridali
ešte o tri góly viac a rozdúchali šancu postupu
na záverečný turnaj o majstra Slovenska. Mladší žiaci Harvardu zaznamenali druhé víťazstvo
v sezóne, keď Panthers Trenčín zdolali 5:3. Po
vyrovnanom priebehu však podľahli lídrovi z
Novej Dubnice v pomere 2:4.
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD
 VÝSLEDKY 2. TURNAJA: FBK Harvard Partizánske – FBC 11 Trnava 2:0 (1:0, 0:0, 1:0),
R. Ferai (M. Sklenár), M. Košík (L. Hatala). VS
Nová Dubnica – FBK Harvard Partizánske
0:5 (0:0, 0:0, 0:5), L. Hatala, J. Kukla (M. Sklenár), M. Pažický, M. Košík (M. Nižňanský), E.
Paško (E. Béreš). 1.FBC Trenčín – FBC 11 Trnava 9:1. 1.FBC Trenčín – VS Nová Dubnica 9:3.
TABUĽKA
1. 1.FBC Trenčín
4 4 0 0 32:8 8
2. Harvard Partizánske
4 3 0 1 14:10 6
3. Rebels 91 Topoľčany
1 1 0 0 9:0 2
4. FBC 11 Trnava
3 0 0 3 3:15 0
5. VS Nová Dubnica
4 0 0 4 4:29 0
ŠK SPU DFA Nitra ešte nehral.

FBK Harvard Partizánske reprezentovali: J. Lacika, M. Bezák – A. Krasula, J. Kukla, R. Ferai, E. Béreš, M. Nižňanský, M. Sklenár, A.
Zubatý, M. Pažický, E. Paško, A. Nikoleni,
J. Měchura, M. Mazáň, M. Hrčka, R. Berešík, M. Košík, L. Hatala, J. Kováč, tréner: Š.
Rajčan
LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD
 VÝSLEDKY 3. TURNAJA: FBK Harvard Partizánske – VS Nová Dubnica 2:4 (0:1, 2:2,
0:1), góly FBK Harvard: D. Kopál (M. Riziky),
E. Béreš (D. Kopál). FBK Harvard Partizánske – Panters Trenčín 5:3 (0:1, 2:0, 3:2), góly
FBK Harvard: D. Kuczman (E. Béreš), D. Kopál
(M. Kuka), M. Riziky (E. Béreš), M. Kuka, M. Riziky. 1.FBC Trenčín – VS Nová Dubnica 3:6.
1.FBC Trenčín – Panters Trenčín 15:2.
TABUĽKA
1. VS Nová Dubnica
6 6
2. 1.FBC Trenčín
6 4
3. Harvard Partizánske
6 2
4. Panthers Trenčín
6 0

0
0
0
0

0
2
4
6

73:12 12
51:23 8
23:33 4
11:90 0

FBK Harvard Partizánske reprezentovali: M.
Bezák, K. Tomík – E. Béreš, S. Ježo, D. Kopál,
A. Koreň, M. Kuka, I. Mendel, B. Michna, D.
Tóth, M. Škoda, M. Riziky, D. Kuczman, tréner: D. Ďuríček.
(mp, dď)

Lyžiari LOPE na svahoch

Hoci je tohtoročná zima mimoriadne skúpa na snehovú nádielku, malí lyžiari z Lyžiarskeho oddielu LOPE Partizánske trénujú naplno. V novembri absolvovali štvordňové sústredenie na rakúskom ľadovci Mölltaler, v decembri predžiacky kemp v Zuberci a v januári v Tatranskej Lomnici, kde 18. januára oslávili, paradoxne na technickom snehu,
Svetový deň snehu.

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
V 21. kole II. ligy šesťčlenných družstiev kolkári KK Hustra Uhrovec uhrali bod vo vyrovnanom zápase s tabuľkovým susedom
Limbachom. Uhrovčania viedli po hodoch
dvojíc 4:2, no Limbach zvalil o 27 kolov viac
3038:3011 a skóre vyrovnal. Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou nepochodili so Sláviou
Nitra, ktorej podľahli 1:7 na body a zvalili o
127 kolov menej 2939:3066. V III. lige štvorčlenných družstiev kolkári rezervy KK Hustra
Uhrovec nezopakovali výkon z predchádzajúceho kola, keď na ich štíte zostal líder z
Nového Mesta nad Váhom. V Starej Turej
prehrali s domácim ,,céčkom“ o 249 kolov
– 1757:2006.
II. LIGA MUŽOV – ZÁPAD
 21. KOLO: Slávia Nitra – BKK Bánovce
n/B. 7:1 (3066:2939), ako hrali: Zarik 519/1
– J. Bročko 502/0, Oravec 467/1 – A. Šujan 454/0, Lipták 524/1 – J. Podolák 506/0,
Pivoňka 509/0 – P. Bročko 525/1, Vašečka 531/1 – M. Vujičič (59. h I. Žitňan) 469/0,
Adamčík 516/1 – M. Papšo (71. h A. Pristač)
483/0. Karpaty Limbach –KK Hustra Uhrovec 4:4 (3038:3011), ako hrali: Beck 496/0
– P. Sirotný 502/1, Lačný 531/1 – V. Danaj
459/0, Ležák 479/0 – J. Mišina 506/1, Ančic
482/0 – M. Mišina 523/1, Benkovský 498/0 –
P. Petreje 530/1, Sadloň 552/1 – P. Sitár 491/0.
Tatran Bratislava – Slovan Šaľa B 1:7
(3217:3308). ZKK Nové Mesto n/V. – Slavoj Sládkovičovo 8:0 (3369:3129). Pobedim B – Zlaté Klasy B 5:3 (3245:3175). TJ
Rakovice B – ŠKK Tlmače 7:1 (3166:3041).
MKK Galanta B – DKK Nové Mesto n/V. 4:4

(3014:3001). TKK Trenčín B – MKK Stará
Turá B 2:6 (3148:3181).
TABUĽKA
1. MKK Stará Turá B 20 14 2 4 98,0:62,0 3189 30
2. ZKK Nové Mesto n/V. 20 14 0 6 98,0:62,0 3178 28
3. Slávia Nitra
20 12 1 7 90,5:69,5 3138 25
4. TJ Rakovice B
20 12 1 7 90,0:70,0 3174 25
5. DKK Nové Mesto n/V. 20 10 4 6 89,0:71,0 3138 24
6. Duslo Šaľa B
20 11 1 8 87,5:72,5 3173 23
7. Sládkovičovo
20 11 1 8 83,0:77,0 3120 23
8. BKK Bánovce n/B. 20 9 3 8 84,5:75,5 3084 21
9. KK Zlaté Klasy B 20 9 1 10 77,0:83,0 3148 19
10. KK Pobedim B 20 8 1 11 79,5:80,5 3120 17
11. KK Hustra Uhrovec 20 7 2 11 71,0:89,0 3047 16
12. Karpaty Limbach 20 7 2 11 70,0:90,0 3132 16
13. ŠKK Tlmače
20 6 2 12 70,5:89,5 3102 14
14. MKK Galanta B 20 5 4 11 68,5:91,5 3149 14
15. Tatran Bratislava 20 6 1 13 58,5:101,5 3128 13
16. TKK Trenčín B
20 5 2 13 63,5:96,5 3101 12
III. LIGA – TRENČÍN
 12. KOLO: MKK Stará Turá C – KK Tatran Uhrovec B 2006:1757 (-249+), ako hrali:
Šimna 493 – M. Okša 482, Medňanská 513 –
J. Dúbravický 445, Tomek 510 – Mário Marko
395, Hvožďara 490 – D. Galis 435. Extrémisti
Trenčín – ZKK Nové Mesto n/V. B 1966:2082
(-116+). Moravské Lieskové – voľno.
TABUĽKA
1. ZKK Nové Mesto n/V. B 10 7 0
3 1971 14
2. MKK Stará Turá C
9 7 0
2 1968 14
3. Extrémisti Trenčín
10 5 0
5 1932 10
4. Moravské Lieskové
9 3 0
6 1822 6
5. KK Hustra Uhrovec B 10 2 0
8 1789 4
(mp, kk, lg)

Keďže možností trénovať na technicky vytýčených tratiach bolo veľmi málo, medailové pozície v pretekoch Slovenského pohára zatiaľ ešte nik z klubu neatakoval. Do kategórie mladších predžiakov k Barbore Terkovičovej pribudli Henrieta Tomová, Timotej Dzian a Nia Vaculčiaková. Z vekovo najmladšej kategórie superbaby však na
trati verejných pretekov na Martinských holiach podala veľmi pekný výkon Michaela
Špidlíková, ktorá si vyjazdila deviate a ôsme miesto a taktiež jedenásta v poradí Viktória Zmeková.
Situácia na trénovanie sa zlepšila len nedávno, kedy mínusové teploty umožnili zasnežiť
svah v lyžiarskom stredisku Cígeľ, kde jeho prevádzkovatelia vytvorili pre lyžiarske nádeje LOPE vynikajúce tréningové podmienky. Držme im teda palce, aby v ďalších kolách
Slovenského pohára uspeli čo najlepšie.
jv

KAM ZA ŠPORTOM
STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 22.2. o 10.
h: STK Veľké Uherce – Keraming Trenčín, o
15. h: STK Veľké Uherce – Nová Dubnica (telocvičňa ZŠ), ŠKST Bošany – Topoľčany.
(IV. LIGA – MUŽI) 22.2. o 10. h: STK Veľké
Uherce B – ŠKST Bošany B, o 15. h: STK Veľké Uherce B – STK TEVOS Partizánske C (telocvičňa ZŠ).
ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 7. ROČNÍK)
22.2. o 10.30 h: Iskra Partizánske – HC Topoľčany.
(I. LIGA – 6. ROČNÍK) 22.2. o 13. h: Iskra
Partizánske – HC Topoľčany.
(II. LIGA – MUŽI) 22.2. o 17.30 h: Iskra Partizánske – HC Nové Zámky.
KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 22.2. o 15. h: BKK
Bánovce n/B. – ŠKK Tlmače, 23.2. o 10. h: KK

Hustra Uhrovec – KK Pobedim B (v Bánovciach n/B.).
BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 22.2. o 17. h:
Iskra Partizánske – Patrioti Levice B (telocvičňa ZŠ Malinovského – Šípok).
HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 22.2. o 18. h: Iskra Partizánske – Duslo Šaľa.
(TURNAJ – ŽENY) 23.2 od 9. do 18.15 h:
21. ročník turnaja O pohár primátora mesta.
Štartujú: Gabor Bánovce n/B., Sereď, Senica,
Nesvady, Topoľčany a staršie dorastenky HK
Slávia Partizánske (Mestská športová hala v
Bánovciach n/B.).
AUTOKROS 23.2. od 10. h: 2. kolo seriálu
Autokros grande Slovakia v Motoršport aréne Beckert v Oslanoch.
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Stanislav Korytár
dvojnásobným víťazom
SERIÁL AUTOKROS GRANDE SLOVAKIA
Úvodnými pretekmi sa v Motoršport aréne Beckert v Oslanoch rozkrútilo už šieste pokračovanie
autokrosového seriálu Autokros grande Slovakia (AGS). Do súbojov nového ročníka zasiahlo v
siedmich divíziách 29 pretekárov. Medzi priaznivcami populárne motošportové podujatie zaznamenalo tri podstatné zmeny. Pribudla nová divízia H8, ktorá je určená pre sériové autá. Otvára sa tak veľká šanca pre milovníkov tohto adrenalínového športu skúsiť si na vlastnej koži súboje
koleso na koleso. Auto musí byť zanechané v pôvodnom stave od výrobcu. Povinný je ochranný
rám a troj alebo viacbodové pásy. Nie je dovolená žiadna úprava motora, prevodovky, náprav,
ani tlmičov. Zároveň sa zrušila divízia H4 juniorov nad 15 rokov, ktorá sa zlúčila s divíziou H7
juniorov do 18 rokov. Ďalšou zmenou je skrátenie ročníka do júna. Potom areál v Oslanoch podstúpi úpravu a trať sa zmení na rallye. Úvodné kolo AGS sa nieslo v znamení Stanislava Korytára zo Šimonovian. Skúsený jazdec získal dve prvenstvá v dvoch kategóriách na dvoch rôznych
autách. So svojím žltým Pólom dominoval v divízii H2, vypísanej pre autá s pohonom jednej nápravy a s ľubovolným obsahom motora. A rovnako sa stal prvým pretekárom, ktorý triumfoval v
novej divízii H8, pre zmenu na Seate Ibiza. V novovytvorenej triede prešiel cieľom na tretej pozícii
Bohuslav Drevený z Partizánskeho. Z pretekárov z okresu Partizánske si pódiové postavenie vyjazdili v divízii H7 juniorov do 18 rokov druhý Andrej Turanský z Partizánskeho a tretia v poradí
Lucia Kasalová z Malých Uheriec. Druhé kolo AGS je na programe 23. februára.
PORADIE PO 1. KOLE AGS
 DIVÍZIA H1 (do 1600 ccm): 1. M. Vallo (Fiat
Bravo) Sklené Teplice – 20 bodov, 2. V. Vallo
(Fiat Bravo) Sklené Teplice – 17, 3. M. Krahulec (Repište) Peugeot 205 – 15, 4. Š. Kosťov –
13, 5. V. Marsala – 12, 6. M. Zorovan – 11, 7. M.
Tokár – 10, 8. E. Bartko – 9, 9. Kevin Šurianský (Honda crx) Šimonovany – 8.
 DIVÍZIA H2 (nad 1600 ccm): 1. Stanislav Korytár (VW Golf) Šimonovany – 20 bodov, 2. Michal Toth (Škoda Fábia) Pata – 17, 3. J. Dubec
(VW Golf) Bytča – 15, 4. V. Toth (Opel) Pata – 13.
 DIVÍZIA H3 (4x4): 1. 5. M. Beckert (Toyota
Corolla) Oslany – 20 bodov, 2. J. Šebo (Toyota
Corolla) Levice – 17, 3. A. Štefuca (Opel Vectra) Bratislava – 15, 4. M. Dlesk (Škoda Fábia)
Kameničany – 13.

 DIVÍZIA H5 (Granddy buggy): 1. Martin Toth
Pata – 20 bodov, 2. J. Beckert Oslany – 17, 3. I.
Jakeš – 15, 4. M. Danasz Komárno – 13.
 DIVÍZIA H6 (zadný náhon): 1. R. Plíhal (Škoda 120) Trenčín – 20 bodov.
 DIVÍZIA H7 (juniori do 18 rokov – do 1600
ccm): 1. R. Toth (Peugeot 205) Banská Štiavnica – 20 bodov, 2. Andrej Turanský (Alfa
Romeo) Partizánske – 17, 3. Lucia Kasalová
(Mitsubishi Colt) Malé Uherce – 15, 4. Slavomír Korytár (Honda) Šimonovany – 13, 5. S.
Hodál – 12.
 DIVÍZIA H8 (sériové autá do 2000 ccm): 1.
Stanislav Korytár (Seat Ibiza) Šimonovany –
20 bodov, 2. M. Greguška (Honda) Ilava – 17,
3. Bohuslav Drevený (Škoda Felícia) Partizánske – 15.
mp

STOLNÝ TENIS – MUŽI
V. LIGA
 19. KOLO: BELMONT KLIMA Partizánske –
STK Veľké Uherce C 12:6, N. Chudý 4, P. Slovák 3, T. Duda 2, J. Jaššo 2, Ján Belianský 1 –
D. Kršiak 2,5, Jozef Belianský 2,5, P. Kršiak 0,5,
T. Valášek 0,5. STK Žabokreky n/N. – ŠKST
Bošany D 14:4, R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 4,5, M.
Navrkal 2, J. Preťo 2, Ľ. Macho 1 – M. Boldiš
1,5, J. Repka st. 1,5, J. Deviatka 1. STK Malé
Chlievany B – Oslany B 4:14, B. Kolembus 2,
M. Valient 2 – M. Mikoláš st. 3,5, J. Tvrdoň 3,5,
D. Baláž 3,5, E. Hýrošš 3,5. ŠKST Bošany C –
Tužina 10:8, A. Fekula 3, J. Repka ml. 3, Jakub
Jakubík 2, L. Beňačka 2 – L. Hanus 3,5, P. Gross
2,5, D. Hanzlík ml. 1,5, D. Hanzlík st. 0,5. Handlová B – KST Diviaky n/N. 5:13, Z. Gafrik
3,5, E. Eder 1, G. Ratkovský 0,5 – R. Vajda 4,5,
P. Chudý 3,5, D. Hnát 3, P. Ševce 2. Kanianka
– STO Nitrica 12:6, O. Kušnír 4,5, A. Schnierer
4, J. Perniš 2,5, D. Píš 1 – M. Kleman 2,5, Foltán 2, L. Rybanský 1,5. Lazany C – Kamenec
p/V. 6:12, J. Rybár 2,5, Gebrlín 2,5, F. Oboňa
1 – J. Bajzík 4,5, J. Stančiak 4,5, Ľ. Janovič 2, J.
Michalovič 1.
TABUĽKA
1. ŠKST Bošany C
19 17 0 2 232:110 70
2. Priehrada Kanianka 19 16 0 3 207:135 67
3. STK Tužina
19 14 1 4 226:116 62
4. KST Diviaky n/N.
19 12 4 3 215:127 59
5. UNIMAT Lazany C
19 12 1 6 183:159 56
6. STK Veľké Uherce C 19 9 1 9 179:163 47
7. STK Malé Chlievany B 19 9 1 9 160:182 47
8. SOKOL Handlová B
19 8 1 10 166:176 44
9. STK Žabokreky n/N. 19 7 3 9 171:171 43
10. Kamenec p/Vt.
19 7 1 11 153:189 41
11. Žarnov Oslany B
19 6 3 10 150:192 40
12. BK Partizánske
19 4 1 14 146:196 32
13. ŠKST Bošany D
19 2 1 16 125:217 26
14. STO Nitrica
19 1 0 18 81:261 22
VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 14. KOLO: STO Uhrovec – SK Bánovce n/B.
10:8, P. Mišina 3, J. Sliepka 3, M. Adameová 2,
J. Velčický 2 – Ľ. Búlik 4,5, J. Hergezel 1,5, I. Božik st. 1,5. OcÚ Žitná-Radiša – SO Miezgov-

ce 14:4, H. Horníková 4,5, J. Horník 4, I. Horník 3,5, Ľ. Šišmiš 2 – Radomír Zradula 2, Rastislav Zradula 1,5, I. Podoba 0,5. OcÚ Dežerice
– STK Malé Chlievany C 14:4, J. Chudoba 4,
J. Kardoš 4, M. Horečný 3, L. Kováčik 3 – E. Hudecová 1,5, M. Valient 1,5, J. Koleno 0,5, M. Sečanský 0,5. STO Prusy B – STK Orol Otrhánky B 16:2, J. Kutiš 4,5, Ľ. Kutiš 4,5, T. Kutiš 4,5,
V. Kutiš 2,5 – Milan Strempek 1, N. Tran 1. STO
Prusy – STO Biskupice 17:1, V. Lukačovič 4,5,
R. Praženec 4,5, J. Tomášik 4,5, J. Kutiš ml. 3,5
– Martin Igaz 1.
TABUĽKA
1. OcÚ Dežerice
14 11 3 0 186:66 50
2. OcÚ Žitná-Radiša
14 10 2 2 159:93 46
3. STO Prusy B
14 8 0 6 131:121 38
4. STO Uhrovec
14 6 3 5 127:125 35
5. SK Bánovce n/B.
14 6 3 5 126:126 35
6. SO Miezgovce
14 6 2 6 132:120 34
7. STO Prusy
14 4 3 7 120:132 29
8. STK Malé Chlievany C 14 4 1 9 105:147 27
9. STK Orol Otrhánky B 14 4 1 9 91:161 27
10. STO Biskupice
14 1 2 11 83:169 19
VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 16. KOLO: TJ Horné Ozorovce – OcÚ Krásna Ves 11:7, P. Darmo 3,5, B. Sabo 3, J. Janech
3, P. Baláž 1,5 – T. Valach 3,5, M. Došek 2,5, D.
Filin 1. STO Podlužany – SK Bánovce n/B. B
6:12, J. Podlucký 3, M. Zajac 1, I. Buchel 1, P.
Kojzar 1 – I. Božik ml. 4,5, J. Lutka 2,5, V. Praženec 2,5, J. Hanková 2,5. STK Malé Chlievany
D – STK Orol Otrhánky C 10:8, J. Koleno 4,5,
P. Bauer 3,5, Dominik Petrík 2 – S. Šutiak 3,5, J.
Flimel 2, T. Srnec 1,5, M. Ledajová 1.
TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany D 16 14 1 1 200:88 59
2. SK Bánovce n/B. B 15 11 0 4 170:100 48
3. OcÚ Krásna Ves
16 5 3 8 145:143 34
4. STO Podlužany
15 5 1 9 109:161 31
5. STK Orol Otrhánky C 16 4 2 10 115:173 30
6. TJ Horné Ozorovce 16 3 3 10 107:181 28
(mp, lg)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 16. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy v
tabuľke druhé Papejo prekvapivo podľahlo
1:4 družstvu Team GSM. Chladmont nedokázal potrápiť obhajcu titulu B+B a Blaniarovci
vyhrali s prehľadom 5:0. Expres Print viedol
nad družstvom Bar Maják už 3:0. Nakoniec
stretnutie skončilo 3:2, keď sa na zmiernení
výsledku podieľal aj najstarší hráč Július Kováčik prekvapujúcim víťazstvom 3:1 na sety
nad Jurajom Jaššom.
 16. KOLO: PAPEJO – TEAM GSM 1:4 (sety
– 8:12), ako hrali: J. Špeťko-P. Vácval – L. Beňačka-T. Duda 2:3, Špeťko – Duda 1:3, Vácval
– Beňačka 2:3, Špeťko – Beňačka 0:3, Vácval
– R. Šútora 3:0.
EXPRES PRINT – BAR MAJÁK 3:2 (sety –
10:8), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – J. Kováčik-J.
Valášek 3:0, Kršiak – Kováčik 3:1, Jaššo – Valášek 3:1, Gajdoš – Valášek 0:3, Jaššo – Kováčik 1:3.
PREDPOSLEDNÍ – BELMONT KLIMA 1:4
(sety – 3:14), ako hrali: Ján Vlčko-Ivan Gembický – Ján Belianský-N. Chudý 3:2, Gembický
– Chudý 0:3, Vlčko – Belianský 0:3, Gembický
– Belianský 0:3, Vlčko – Chudý 0:3.
CHLADMONT – B+B 0:5 (sety – 5:13), ako
hrali: P. Rajčányi-M. Mikoláš st. - R. Blaniar-J.
Blaniar 3:1, Rajčányi – J. Blaniar 0:3, Mikoláš –
R. Blaniar 0:3, Rajčányi – R. Blaniar 2:3, P. Paliatka – J. Blaniar 0:3.

PRINTSERVIS – PREMA 1:4 (sety – 4:14), ako
hrali: M. Tomiš-F. Staňo – M. Magát-J. Preťo
0:3, Staňo – Preťo 0:3, Tomiš – Magát 0:3, Staňo – Magát 1:3, Tomiš – Preťo 3:2.
HAJAKLA – GENTA 1:4 (sety – 5:13), ako hrali: Peter Hazucha-Š. Jambor – L. Rybanský-M.
Kleman 0:3, Hazucha – Kleman 0:3, Jambor –
Rybanský 3:1, Hazucha – Rybanský 1:3, Jambor – Kleman 1:3.
TABUĽKA
1. B+B
16 13 3 65:15 42
2. PAPEJO
16 12 4 56:24 40
3. BELMONT KLIMA 16 12 4 53:27 40
4. GENTA
16 11 5 49:31 38
5. EXPRES PRINT
16 11 5 48:32 38
6. CHLADMONT
16 11 5 45:35 38
7. TEAM GSM
16 9 7 44:36 34
8. PREMA
16 8 8 42:38 32
9. BAR MAJÁK
16 4 12 26:54 24
10. HAJAKLA
16 3 13 19:61 22
11. PREDPOSLEDNÍ 16 2 14 22:58 20
12. PRINTSERVIS
16 0 16 11:69 16
 PROGRAM 17. KOLA – 18.2. o 17.30 h:
B+B – BELMONT KLIMA, PREMA – HAJAKLA,
CHLADMONT – PRINTSERVIS, o 19. h: BAR
MAJÁK – PREDPOSLEDNÍ, GENTA – PAPEJO,TEAM GSM – EXPRES PRINT, (stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
(mp, ls)
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Noviny troch generácií

ŠPORT

Tempo č. 7

17. februára 2014

HÁDZANÁRSKÁ INTERLIGA ŽIEN

Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL mala na
programe 16. kolo. Šláger kola sa hral uplynulú nedeľu v pražskom Edene, kde domáci
DHC Slavia Praha hostil HK Slávia Partizánske.
Súboj dvoch S bol špecifický pre domáceho
kormidelníka Tomáša Hlavatého, ktorý v uplynulej sezóne trénoval v Partizánskom. Pražanky si pred týmto duelom vybojovali postup
do štvrťfinále Challenge Cupu cez chorvátsky celok RK Zelina na jeho pôde. A dôvod na
úsmev mali aj po zápase s Partizánskym, nad
ktorým zvíťazili presvedčivo 34:25. Pražanky
tak vrátili Partizánčankám prehru z prvého
merania síl aj s úrokmi (28:30).
V nasledujúcom kole Partizánske privíta rivala
zo Šale. Prídite hlasivkami povzbudiť slávistky
v dôležitom zápase o druhú postupovú pozíciu do národného play off. Ešte predtým, od
nedele do stredy (16.-19.2.), bude Partizánske
dejiskom prvého výcvikového tábora slovenských reprezentantiek v novom kalendárnom
roku. Reprezentačný tréner Dušan Poloz nominoval aj spojky HK Slávia Partizánske Andreu Kertészovú a Klaudiu Michnovú a taktiež
Partizánčanku v službách českého šampióna
DHK Baník Most Petru Beňuškovú. S osemnásťčlenným nominovaným kádrom sa bude

pripravovať aj trojica z domáceho HK Slávia –
brankárka Simona Súlovská a krídelníčky Selma Blažeková so Zuzanou Hollou.
 Zostávajúce výsledky 16. kola: Zlín – Michalovce 26:28 (16:15). Olomouc – Poruba 23:21 (14:10). Most – Písek 32:16 (13:8).
Šaľa – Senec 43:19 (21:8). Veselí n/M. – Jindřichův Hradec 37:15 (17:7).
 Dohrávky 15. kola: Michalovce – Šaľa
29:28 (15:17). Jindřichův Hradec – Most
12:41 (3:22).
1. Iuventa Michalovce 16 13 1 2 509:379 27
2. Baník Most
16 13 0 3 478:326 26
3. Slavia Praha
16 12 0 4 543:371 24
4. Slávia Partizánske 16 11 1 4 422:394 23
5. Duslo Šaľa
16 11 0 5 473:359 22
6. Sokol Poruba
16 11 0 5 435:379 22
7. Zora Olomouc
16 7 0 9 396:399 14
16 6 0 10 392:390 12
8. HC Veselí n/M.
9. HC Zlín
16 6 0 10 416:441 12
10. ŠKP Senec
16 2 0 14 321:588 4
11. Jindřichův Hradec 16 2 0 14 301:490 4
12. Sokol Písek
16 1 0 15 307:477 2
 Program 17. kola – 22.2. o 13.30 h: Senec
– Zlín, o 17:30 h: Michalovce – Písek, o 18. h:
HK Slávia Partizánske – Duslo Šaľa, Poruba
– Slavia Praha, Jindřichův Hradec – Olomouc,
23.2. o 18. h: Veselí n/M. – Most.

Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bude v nedeľu 23. februára dejiskom 21. ročníka hádzanárskeho turnaja žien O pohár primátora mesta. O ten sa medzi
sedmičkami pobije päť prvoligových ženských celkov – Gabor Bánovce nad Bebravou,
Sereď, Topoľčany, Senica a Nesvady a družstvo starších dorasteniek HK Slávia Partizánske. Okrem medailistov organizátori ocenia aj tri najlepšie individuality turnaja – hráčku, brankárku a strelkyňu.
 Program turnaja – 23.2. od 9. h: Slávia Partizánske SD – Topoľčany, od 10. h: Senica
– Gabor Bánovce n/B., od 11. h: Nesvady – Slávia Partizánske SD, od 12. h: Senica – Sereď, od 13. h: Nesvady – Topoľčany, od 15. h: Gabor Bánovce n/B. – Sereď, o 15. h: o 5.
miesto, o 16. h: o 3. miesto, o 17. h: finále, o 18. h: vyhodnotenie turnaja.
mp

III. BEDMINTONOVÁ LIGA DRUŽSTIEV – ZÁPAD

Partizánčania naďalej lídrom bez prehry

 4. KOLO (turnaj v Bratislave): Spoje Bratislava D – Gymnázium Partizánske 3:5
(sety 6:12), ako hrali: Rötling – P. Holák
9:21, 17:21, Vícen – T. Kútny 16:21, 21:16,
21:10, Socha – S. Ivanka 16:21, 15:21, N.
Klečková – D. Lukačková 21:17, 21:14,
Rötling-Vícen – P. Holák-S. Ivanka 19:21,
15:21, Kubíček-Klečka – T. Kútny-M. Bánovský 17:21, 21:17, 21:17, N. Klečková-A.
Klečková – N. Horváthová-D. Lukačková
20:22, 14:21, Kubiček-Kubičková – M. Bánovský-N. Horváthová 19:21, 20:22. Spoje Bratislava C – Gymnázium Partizánske 1:7 (5:15), ako hrali: Korbaš – P. Holák
13:21, 14:21, Jurina – T. Kútny 16:21, 18:21,
Košťan – S. Ivanka 14:21, 21:18, 13:21, Kováčová – N. Horváthová 14:21, 9:21, Korbaš-Jurina – P. Holák-S. Ivanka 21:18, 14:21,
16:21, Mészaros-Košťan – T. Kútny-M. Bánovský 16:21, 19:21, Mrázová-Minarovičová
– N. Horváthová-S. Hlavačková 22:20, 18:21,
17:21, Mészaros-Mrázová – M. Bánovský-S.
Hlavačková 18:21, 21:13, 21:15.

Fénix Bratislava – Gymnázium Partizánske 3:5 (8:10), ako hrali: Vaľko – P. Holák 21:9,
19:21, 12:21, Ivan – M. Bánovský 21:13, 21:7,
Kolátor – S. Ivanka 9:21, 17:21, Grauzelová
– N. Horváthová 3:21, 10:21, Štika-Kolátor –
P. Holák-T. Kútny 21:13, 21:9, Ivan-Vaľko – S.
Ivanka-M. Bánovský 15:21, 21:15, 21:23, Grauzelová-Ježová – S. Hlavačková-D. Lukačková
9:21, 13:21, Štika-Ježová – T. Kútny-D. Lukačková 21:10, 21:16. Spoje Bratislava D – Spoje Bratislava C 2:6 (4:12). Spoje Bratislava
D – Fénix Bratislava 2:6 (6:12). Spoje Bratislava C – Fénix Bratislava 4:4 (9:9). (Turnaj
v Piešťanoch): Filozof Bratislava – Sokol Ilava 5:3 (sety 11:7). Filozof Bratislava – CEVA
Trenčín C 4:4 (9:10). Filozof Bratislava –
Kyklop Martin7:1 (14:3). Filozof Bratislava
B – Kyklop Martin 5:3 (11:7). Filozof Bratislava B – Sokol Ilava 4:4 (10:9). Filozof Bratislava B – CEVA Trenčín C 2:6 (5:14). GYPY
Piešťany – CEVA Trenčín C4:4 (9:8). GYPY
Piešťany – Kyklop Martin 6:2 (13:5). GYPY
Piešťany – Sokol Ilava 6:2 (12:6).
TABUĽKA
1. Gymnázium Partizánske 12 10
2. Fénix Bratislava
12 7
3. Spoje Bratislava C
12 5
4. CEVA Trenčín C
12 5
5. Filozof Bratislava
12 5
6. Kyklop BC Martin
12 4
7. Spoje Bratislava D
12 4
8. GYPY Piešťany
12 2
9. Sokol Ilava
12 2
10. Filozof Bratislava B
12 1

2
2
4
4
3
3
1
4
3
7

0
3
3
3
4
5
7
6
7
7

69:27
56:40
52:44
51:45
48:48
43:53
41:55
44:52
39:57
36:60

Hneď v úvodných minútach sa Pražanky snažili gólovo odrhnúť od súpera. V 4. min po zakončení Jonášovej z krídla viedli 4:1 a v 7. min po brejku Rajnohovej mali znovu navrch o
tri góly – 6:3. O tri minúty Michnová delovkou pod brvno znižovala na 6:5, no domáce si
v ďalších minútach udržiavali dvoj-trojgólové vedenie. Až do 22. min, kedy po ďalšom výbornom zákroku Súlovskej z následného brejku Blažeková upravovala na 12:10. V zostávajúcich ôsmich prvopolčasových minútach si však Partizánčanky vylámali zuby na brankárke Satrapovej, ktorej spoluhráčky si do odchodu do šatní stačili vďaka agresívnej obrane a
smrtiacim brejkom vypracovať komfortné vedenie o sedem gólov 17:10. Hneď na začiatku
druhého dejstva Kordovská podstrelom upravila na 18:10 a s hostkami to nevyzeralo práve
najlepšie. Partizánčanky však predsa len zodvihli hlavy a do 40. min skresali rozdiel na štyri
góly, keď Blažeková znižovala na 20:16. Lenže hostky opäť začali kopiť chyby, čo bola voda
na domáci mlyn a v 46. min po Seluckej zakončení z postu pivota bolo znovu o osem gólov –
25:17. Pražanky boli v laufe, kým hostky sa trápili aj v koncovke. V 55. min Keclíková natiahla
vedenie domácich na jedenásť gólov – 32:21 – a Súlovskú striedala v bránke Škvareninová.
Záver patril Partizánskemu, keď najskôr Kertészová zo sedmičky a v poslednej minúte Blažeková z brejku kozmeticky upravili na výsledných 34:25.
 DHC SLAVIA: Sedláčková, Kudláčková, Satrapová – Keclíková 2, Jonášová 5/1, Rajnohová 5, Knedlíková 7, Chmelařová, Jačková 2, Kutlvašrová, Selucká 7, Stellnerová
1, Jedličková 1, Kordovská 4, Rezlerová, Vélová, tréner: T. Hlavatý.  HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Ščasná, S. Blažeková 6, N. Szökeová , A. Kertészová 8/2, K.
Kankulová, L. Horníková, K. Michnová 7, E. Bettáková, P. Gregušová, V. Gajdošová 1, Z.
Hollá 2, M. Šimáková 1, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 2/1 – 2/2.  VYLÚČENÉ: 2 – 2.
 ROZHODOVALI: Kavulič a Skružný – 190 divákov.  PRIEBEH: 2:0, 2:1, 4:1, 4:3, 6:3,
6:5, 9:5, 10:6, 10:8, 12:9, 12:10, (17:10), 18:10, 18:12, 19:13, 20:16, 21:17, 26:17, 27:20,
28:21, 32:21, 33:23, 34:23, 34:25.
(mp, jv)

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

V Bánovciach turnaj hádzanárok

Štvrtými turnajmi v Piešťanoch a v Bratislave pokračovala III. bedmintonová liga družstiev skupiny Západ. Bedmintonisti Gymnázia Partizánske stále neokúsili trpkosť prehry a naďalej kraľujú v súťaži. V Bratislave si
poradili aj so svojimi najväčšími konkurentmi na postup, keď druhý v poradí bratislavský Fénix zdolali 5:3, a dokonca nad C-družstvom Spojov vyhrali 7:1. Nepochodilo ani
družstvo organizátora ,,déčko“ bratislavských spojov, ktoré gymnazisti porazili 5:3.
Aj tieto výsledky a predvedená hra naznačujú, že Partizánčania prerástli aj úroveň III.
ligy a jednoznačne mieria do druholigových
vôd. Piate kolo je na programe 1. marca v
Bratislave a v Martine, kde okrem domáceho Kyklopu, Partizánčania narazia na Ilavu a
,,céčko“ trenčianskej Cevy.

SLAVIA PRAHA – SLÁVIA PARTIZÁNSKE
34:25 (17:10)

22
16
14
14
13
11
9
8
7
6

Gymnázium Partizánske na treťom turnaji nastúpilo v zostave: Pavol Holák, Samuel Ivanka, Marián Bánovský, Tomáš Kútny, Naďa
Horváthová, Sylvia Hlavačková a Daniela
Lukačková.
mp

Po dva a pol mesačnej prestávke
mala druhá najvyššia slovenská
hádzanárska liga
žien na programe
jednu predohrávku 12. kola, ktoré
načalo odvetnú
časť. Hádzanárky
Gabor Bánovce
nad Bebravou sa
predstavili na palubovke favorita UDHK Nitra, ktorý ešte v predošlej sezóne hral interligu
WHIL. Bánovčanky držali s Nitrankami krok až
do 50. min, kedy na ukazovateli skóre svietil
stav 24:22. Záverečnú desaťminútovku však
prehrali 9:3 a stretnutie celkom 33:25. Prvý
majstrovský duel v drese Bánoviec má za sebou jedna z najlepších slovenských hádzanárok z prelomu tisícročí Zdenka Poláková (na
foto). Bývalá slovenská reprezentantka má
za sebou aj štart v drese ČSSR na svetovom
šampionáte junioriek. Univerzálna hádzanárka, ktorá sa stala aj najlepšou strelkyňou

 PROGRAM ZOSTÁVAJÚCICH ZÁPASOV 12.
KOLA – 1.-2.3.: Sereď – Nesvady, Inter Bratislava – Košice, Michalovce J – Senica, Trenčín
– Zlatná n/O., Močenok – Topoľčany.

NITRA – GABOR BÁNOVCE N/B. 33:25 (16:14)

Duel družstiev z opačných koncov tabuľky otvorila Srncová. Domáci favorit odpovedal šnúrou
piatich gólov v rade, po ktorej viedol v 8. min 5:1. Bánovčanky odpovedali rovnakou mincou a
o minútu sa dotiahli na rozdiel gólu – 5:4. Nitranky si v ďalších minútach udržiavali trojgólové
vedenie, ktoré hostky do prestávky mierne skresali na 16:14. A to ešte Turková v záverečných
sekundách prvého polčasu nepremenila trhák. Po zmene strán sa Gabor sa priblížil domácim
znovu na dostrel jedného gólu a až do 50. min bolo stretnutie vyrovnané. O osude zápasu rozhodla nasledovná trojminútovka, počas ktorej domáce hádzanárky ďalšou šnúrou piatich gólov
ušli na 29:22. Bánovčanky nedokázali premieňať šance a aj technickými chybami uľahčili Nitre
cestu za víťazstvom 33:25.
 UDHK: Csáková, Vachová – Kóňová 1, Jablonická 2, Obložinská, Hanakovičová 2, Kvasňovská 6, Danišová, J. Vargová 11/2, Königová 1, Kisová 1, Velčická 3, Czuczorová 6, trénerka: Z.
Medová.  GABOR: M. Kucharčík, L. Čížová – B. Mikulášová 4/2, Denisa Halmová 4/3, M. Obstová, Z. Poláková 5, M. Šipláková, J. Srncová 2, P. Vaňová 2, E. Hrubá, J. Bencová 1, E. Turková
4, Dominika Halmová 3, M. Ďuračková, tréner: R. Makýš.  POK. HODY: 2/2 – 5/5.  VYLÚČENÉ: 1 – 2.  ROZHODOVALI: Volentics a Klimko – 56 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 5:1, 5:4, 8:4,
10:8, 13:10, 16:13, (16:14), 17:16, 19:18, 21:20, 23:21, 24:22, 29:22, 31:25, 33:25. (mp, rm)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA
 VÝSLEDOK: ICE BOYS Prievidza – IL TIGRO
Bánovce n/B. 16:4 (7:0, 5:2, 4:2), 5., 7., 11.,
14. a 20. M. Paulička, 9., 12. a 36. M. Sidor, 15.
D. Ondrčka, 20. J. Hrbáček, 22. a 28. S. Harceg,
26. a 45. A. Melchiory, 31. A. Vicián, 33. J. Mäsiar – 26. M. Koleno, 28. a 42. P. Jakubík, 32.
V. Kovalíček.
KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. THT Topoľčany
20 12 2 6 117:85 38
2. ICE BOYS Prievidza
20 11 3 6 137:88 36
3. LETCI Ludanice
20 10 4 6 117:101 34
4. MOHICANS Topoľčany
20 9 3 8 128:109 18
5. IL TIGRO Bánovce n/B. 20 2 0 18 58:174 -6
(Družstvám MOHICANS Topoľčany a IL TIGRO Bánovce n/B. bolo odrátaných 12 bodov.)
 PROGRAM 1. SEMIFINÁLE – 21.2. o 20.15
h: LETCI Ludanice – ICE BOYS Prievidza, 23.2.
o 18.30 h: THT Topoľčany – MOHICANS Topoľčany.
II. LIGA
 VÝSLEDKY: BLUE Žabokreky n/N. – EXIT
Bánovce n/B. 9:1 (3:0, 3:1, 3:0), 7., 17. a 27.
B. Kútny, 9. a 39. D. Horkulič, 12., 17. a 44. M.
Habánik, 41. J. Fendek – 29. J. Botka. SCORPIONS Topoľčany – LOKOMOTÍV Partizánske 14:7 (3:4, 6:1, 5:2), 2., 29., 36. a 45. M. Janoško, 11. A. Jančovič, 11., 16. a 27. R. Oravec,
16., 24., 27., 39. a 39. J. Stilec, 45. J. Hromada
– 4., 13. a 40. Ľ. Galovič, 8., 17. a 37. Pavol Kollár, 15. F. Balogh.

Bedmintonisti Gymnázia Partizánske počas štvorhry – zľava Pavol Holák a Tomáš Kútny

WHIL, začínala s hádzanou v Bytči, obliekala
dresy Šale a Banskej Bystrice, no najdlhší čas
svojej úspešnej hádzanárskej kariéry odohrala v Partizánskom. Hoci na duel v Nitre nastúpila hendikepovaná chorobou, dokázala vsietiť päť gólov.
TABUĽKA
1. UDHK Nitra
12 10 0 2 402:307 20
2. Nesvady
11 9 1 1 301:257 19
3. Inter Bratislava
11 8 1 2 334:277 17
4. Michalovce Juniorky 11 8 0 3 359:270 16
5. Topoľčany
11 5 0 6 344:330 10
6. Zlatná n/O.
11 4 2 5 243:261 10
7. Senica
11 4 1 6 282:342 9
8. Košice
11 4 0 7 312:316 8
9. Močenok
11 3 1 7 261:303 7
10. Trenčín
11 3 1 7 263:313 7
11. J.S.G. Bánovce n/B. 12 3 0 9 274:322 6
12. Sereď
11 2 1 8 233:310 5

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. RAPTORS Partizánske 24 19 3 2
2. DRIVERS Partizánske 24 15 3 6
3. BAŤOVKA Partizánske 24 15 3 6
4. BLUE Žabokreky n/N. 24 14 2 8
5. SCORPIONS Topoľčany 24 13 3 8
6. ECS Partizánske
24 8 3 13

135:68 60
138:65 48
156:116 48
153:102 44
150:128 42
89:104 27

7. LOKOMOTÍV Partizánske
8. EXIT Bánovce n/B.
9. HTTB Tovarníky

24 7 1 16 140:190 22
24 6 0 18 97:174 18
24 2 0 22 52:163 6

 1. ŠTVRŤFINÁLE: RAPTORS Partizánske –
EXIT Bánovce n/B. 2:4 (1:2, 0:2, 1:0), 9. A.
Žuchovský, 38. S. Harceg – 3. M. Koleno, 15.
J. Botka, 23. A. Stolar, 29. M. Peťovský, stav na
zápasy: 0:1. DRIVERS Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske 13:2 (4:0, 2:1, 7:1), 2. a
32. M. Beňuška, 6., 10., 18., 39. a 43. M. Adamik, 14. a 42. P. Buček, 28. J. Galko, 33. a 41.
A. Galovič, 37. B. Adamik – 17. a 43. F. Balogh,
stav na zápasy: 1:0.
 PROGRAM 1. ŠTVRŤFINÁLE – 22.2. o 20.00
h: BAŤOVKA Partizánske – ECS Partizánske,
23.2. o 20. h: BLUE Žabokreky n/N. – SCORPIONS Topoľčany.
AHL FENDEK CUP
 3. ŠTVRŤFINÁLE: RUPAS Prievidza – EKO
Nitrianske Sučany 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), 18. M.
Gerdenich. Brankári: P. Brna – M. Čopjan, stav
na zápasy: 1:2. Žabokreky n/N. – SRŠNI Rudno 1:5 (0:2, 0:0, 1:3), 43. J. Volek – 11. a 34. M.
Mečiar, 11. a 42. J. Drobec, 36. J. Šúšol. Brankári: M. Mokoš – M. Rosenberg, stav na zápasy: 1:2.
 1. SEMIFINÁLE: EKO Nitrianske Sučany –
SRŠNI Rudno 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), 3. P. Masarik – 6. a 45. J. Drobec, 25. P. Michale. Brankári: M. Čopjan – M. Rosenberg, stav na zápasy:
0:1. WARRIORS Topoľčany – TPS Topoľčany
2:1 (0:0, 1:1, 1:0), 29. a 31. J. Zifčiak – 22. R.
Páleš. Brankári: J. Hudák – E. Hajnal, stav na
zápasy: 1:0.
 PROGRAM 2. SEMIFINÁLE – 23.2. o 15.30
h: EKO Nitrianske Sučany – SRŠNI Rudno, o
17. h: TPS Topoľčany – WARRIORS Topoľčany.
(mp, ma, jf)

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga seniorov mala na programe jednu predohrávku posledného 21. kola. Hokejisti Iskry Partizánske sa predstavili na ľade posledných Levíc, kde od začiatku diktovali tempo hry. Iskra
si dvakrát vypracovala trojgólové vedenie, no
v oklieštenej zostave hrajúci domáci sa zakaždým dokázali vrátiť do stretnutia. Partizánske
si však nakoniec zaknihovalo očakávané víťazstvo 5:4 a v priebežnej tabuľke sa posunulo na tretiu priečku.
 PROGRAM 20. KOLA – 22.2. o 16.15 h: HC
RiverBlades Bratislava – MHK Dubnica n/V., o

17. h: HAMIKOVO Hamuliakovo – HK Levice,
o 17.30 h: HK Iskra Partizánske – HC Nové
Zámky, o 20. h: HK 96 Nitra – HC 05 Banská
Bystrica B.
TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 19 18 1 0 0 110:38 56
2. HK 96 Nitra
19 10 1 1 7 85:64 33
3. Iskra Partizánske 20 10 1 0 9 112:107 32
4. HAMIKOVO Hamuliakovo 19 9 1 1 8 89:92 30
5. HC 05 Banská Bystrica B 19 9 1 0 9 88:64 29
6. RiverBlades Bratislava 19 7 0 2 10 98:140 23
7. HC Nové Zámky
19 7 0 1 10 89:114 22
8. HK Levice
20 1 0 0 19 61:115 3

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

Hokejisti Iskry si od úvodu vynútili drvivú prevahu a domáceho gólmana držali v plnej permanencii.
Ten však kapituloval až v 15. min, kedy Majerčík potiahol puk za domácu bránku a z jeho prihrávky rozvlnil sieť Kerata. Z druhej tretiny ubehlo 38 sekúnd, keď Gális spoza bránky v páde poslal puk
bekhendom poza Lűleyho chrbát. V 31. min si Školka nakorčuľoval pred domácu bránku a popod
betón domáceho gólmana zvýšil na 0:3. Až potom sa presadili aj domáci. V 37. min v oslabení sa
dostal k strele Segíň a Tupý lovil puk zo siete. A o dve minúty vrátil Levičanov späť do hry skúsený Ostertág. V poslednej tretine hostia opäť prepli na vyššie obrátky a po Gálisovej prihrávke spoza bránky prepisoval skóre Majerčík. Ubehlo desať minút a Tvrdík z ľavej strany po ľade vrátil Iskre
trojgólové vedenie. Domáci sa však nechceli zmieriť s daným stavom a Segíň znížil na 3:5. To však
z levickej strany nebolo všetko. V polovici 59. min hrali domáci v početnej výhode o dvoch hráčov,
navyše odvolali brankára a znovu Segíň poslal zápas do drámy. Zostávajúce sekundy však už zmenu skóre nepriniesli.
 GÓLY: 37. Segíň (M. Filip), 39. Ostertág (M. Kmeť), 55. Segíň (L. Kmeť), 59. Segíň (Ostertág, Megyesy) – 15. Kerata (T. Majerčík), 21. Gális (Uhrecký, T. Majerčík), 31. Školka (Gráčik,
Tvrdík), 44. T. Majerčík (Gális), 54. Tvrdík (Gráčik).  VYLÚČENÍ: 3:4 na 2 min.  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 1:0. STRELY NA BRÁNKU: 34:54 (12:20, 10:14, 22:20).  ROZHODOVALI: Adamec – Šefčík a Hetteš – 70 divákov.  HK: Lűley – Megyesy, R. Horváth, Fazekaš, E.
Filip – P. Segíň, M. Filip, L. Kmeť – J. Matejov, M. Kmeť, Ostertág.  ISKRA: Z. Tupý – Š. Peniaška, J. Ondruška, B. Zelený, O. Školka, M. Krchňavý – T. Majerčík, J. Uhrecký, V. Gális – L.
Káčer, A. Gráčik, L. Tvrdík – J. Švenda, R. Kerata, J. Chrenko, tréner: M. Adamik. (mp, ma)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
9. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 7. KOLO: HC Topoľčany – HK Trnava 1:5 (0:2,
0:2, 1:1). HK 91 Senica – HK 36 Skalica 3:1 (0:0,
1:1, 2:0). KŠK Bratislava – ŠHK 37 Piešťany 6:5
(0:3, 3:2, 3:0). Iskra Partizánske – voľno.
 PREDOHRÁVKA 10. KOLA: HK 91 Senica – Iskra Partizánske 4:5 (2:1, 1:2, 1:2),
góly: 4. a 13. Lacho, 39. Šišolák, 43. Čagan –
15. A. Hvizdoš (F. Tupý, S. Výborný), 26. J. D.
Vaňo (V. Novik), 33. T. Cigánik (S. Výborný),
53. J. D. Vaňo, 55. J. D. Vaňo (M. Pánik, T. Cigánik), ISKRA: M. Végh – T. Cigánik, E. Švec,
V. Novik, M. Machovič – A. Hvizdoš, S. Výborný, F. Tupý – J. D. Vaňo, J. Gajdoš, M. Pánik, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala.
5. HK 36 Skalica
6 4 0 2 31:18 8
6. ŠHK 37 Piešťany
6 4 0 2 30:18 8
7. HK Trnava
6 3 0 3 26:25 6
8. HK 91 Senica
6 3 0 3 22:21 6
9. HC Topoľčany
6 3 0 3 21:26 6
10. Iskra Partizánske
6 3 0 3 25:33 6
11. KŠK Bratislava
6 1 0 5 24:40 2
8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 7. KOLO: HC Topoľčany – HK Trnava 6:3
(5:0, 1:1, 0:2). HK 91 Senica – HK 36 Skalica
0:3 (0:2, 0:0, 0:1). KŠK Bratislava – ŠHK 37
Piešťany 1:5 (0:0, 1:4, 0:1). Iskra Partizánske – voľno.
 PREDOHRÁVKA 10. KOLA: HK 91 Senica
– Iskra Partizánske 3:3 (0:0, 0:2, 3:1), góly:
43. Sova, 56. a 59:19 Baran – 27. M. Porázik (A.
Bezák, P. Vlková), 35. T. Ladický (M. Porázik),
46. A. Bezák (M. Bečka). ISKRA: M. Šlauka – M.
Martiška, M. Bečka, J. Martiška, R. Paduch – M.
Porázik, T. Ladický, A. Hudeček – J. Smatana, P.
Vlková, A. Bezák – P. Kubáň, P. Valent, tréneri:
Ivan Valach a T. Hirkala.
5. HC Topoľčany
6 5 0 1 27:9 10
6. HK Trnava
6 4 1 1 29:18 9
7. ŠHK 37 Piešťany
6 3 1 2 25:21 7
8. HK 36 Skalica
6 3 0 3 33:18 6
9. Iskra Partizánske
6 2 1 3 22:27 5
10. KŠK Bratislava
6 2 0 4 14:31 4
11. HK 91 Senica
6 0 1 5 8:34 1
7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 7. KOLO: HK Trnava – HC Topoľčany 6:2

(2:1, 1:0, 3:1). HK 36 Skalica – HK 91 Senica 9:4 (4:1, 2:0, 3:3). ŠHK 37 Piešťany – KŠK
Bratislava 6:8 (3:4, 0:2, 3:2). Iskra Partizánske – voľno.
 PREDOHRÁVKA 10. KOLA: Iskra Partizánske – HK 91 Senica 1:13 (1:3, 0:4, 0:6),
góly: 12. M. Otto (N. Struhár, S. Greguš) – 3.,
47. a 59. M. Gergel, 6., 30. a 33. Pavelka, 20.,
36., 50., 53. a 54. Hercog, 40. Kotvan, 58. Kúbeková, ISKRA: A. Bakita – A. Jandák, P. Cagáňová, S. Greguš, S. Macho – M. Drábik, D.
Žiak, I. Sapár – N. Struhár, M. Otto, D. Fabo,
tréner: M. Fraňo a R. Ivaška.
5. HK Trnava
6 6 0 0 44:20 12
6. HK 36 Skalica
6 5 0 1 45:27 10
7. HK 91 Senica
6 4 0 2 51:31 8
8. KŠK Bratislava
6 3 0 3 32:48 6
9. Iskra Partizánske
6 2 0 4 27:41 4
10. HC Topoľčany
6 1 0 5 30:45 2
11. ŠHK 37 Piešťany
7 0 0 7 20:37 0
6. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 7. KOLO: HK Trnava – HC Topoľčany 11:1
(3:0, 6:0, 2:1). HK 36 Skalica – HK 91 Senica 8:4 (3:0, 4:1, 1:3). ŠHK 37 Piešťany – KŠK
Bratislava 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Iskra Partizánske – voľno.
 PREDOHRÁVKA 10. KOLA: Iskra Partizánske – HK 91 Senica 3:4 (1:0, 1:3, 1:1), góly:
13. M. Herceg (S. Križan, T. Dobošová), 25. T.
Dobošová (S. Križan), 45. P. Ch. Ručka – 23.
Prokop, 37. a 41. Mešťánek, 39. Počarovský.
5. KŠK Bratislava
6 5 0 1 40:13 10
6. HK Trnava
6 4 1 1 46:20 9
7. HK 36 Skalica
6 3 1 2 42:37 7
8. ŠHK 37 Piešťany
6 3 0 3 38:35 6
9. HC Topoľčany
6 2 0 4 29:41 4
10. HK 91 Senica
6 2 0 4 19:44 4
11. Iskra Partizánske
6 1 0 5 28:52 2
5. ROČNÍK
 VÝSLEDOK: Iskra Partizánske – Lučenec
10:6, góly Iskry: K. Grežďo 4, L. Chreno 2, L.
Pánik 2, M. Herceg, S. Križan, ISKRA: R. Šlosiarik, R. Beniak – M. Herceg, L. Chreno, S.
Križan, K. Grežďo, J. Mikula, P. Ch. Ručka, P.
Mavrák, N. Jakubová, A. Klimantová, S. Magát, M. Janček, H. Kasalová, B. Michna, L. Pánik, T. Híveš, M. Furbach, tréner: M. Fraňo, vedúci družstva: J. Herceg.
mp

Trojmedailová Andrea Švecová

Na otvorených halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu výrazne prehovorili do súbojov o
medailové priečky aj atléti z okresu Partizánske, reprezentujúci ŠK ŠOG Nitra. Medzi mladšími žiačkami žiarila Partizánčanka Andrea Švecová (na foto), ktorá sa v čase 8,71
s stala víťazkou šesťdesiatky. Rovnako triumfovala s časom 21,46 s aj v behu na 150 metrov a na tristovke skončila druhá v čase 47,07 sekundy. V behu na 1500 m dorasteniek preťala cieľovú čiaru v druhom najlepšom čase
5:22,94 min Ivana Bitarová z Partizánskeho. V kategórii
dorastencov skončil na bronzovej priečke na štyristovke
v čase 58,47 s Šimon Molčan z Klátovej Novej Vsi. V ,,béčkovom“ finále šesťdesiatky žiačok obsadila v čase 8,58 s
štvrtú priečku Partizánčanka Petra Točíková, ktorá v diaľke skončila výkonom 426 cm štrnásta. Vystúpenie Romany Ondrušovej z Partizánskeho na
osemstovke žiačok skončilo v čase 2:39,51 min ôsmym miestom, kým v behu na 300 m jej v
čase 49,56 s patrilo pätnáste miesto. Na prekážkarskej šesťdesiatke Marek Halmo z Klátovej
Novej Vsi dosiahol čas 9,23 s, čo znamenalo štvrté miesto. Predstavil sa aj v behu na 200 m,
kde obsadil v čase 25,07 s jedenáste miesto za desiatym juniorom Adriánom Hvojníkom
(24,98 s) z Partizánskeho. V ,,áčkovom“ finále žien na 60 m si v čase 8,06 s dobehla pre štvrté
miesto Partizánčanka Natália Švecová, ktorá bola zároveň treťou najlepšou juniorkou. Na
dvestovke obsadila v čase 26,31 s tretie miesto, v redukovanom poradí junioriek bola druhá. V guliarskom sektore podľa očakávania dominoval Matúš Olej z Brodzian. Pretekár VŠC
Dukla Banská Bystrica v poslednej sérii poslal 7,26 kg vážiacu guľu do vzdialenosti 17,22 m a
bral prvenstvo.
mp

