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Aj vy sa cítite stále 
unavený a neviete 

prečo? Biela prikrývka 
ciest a trávnikov pomaly, ale 

isto mizne. Prichádza jar a hoci väčšinu 
z nás tešia príjemné teploty a slnečné 
dni, energia nám dochádza skôr, ako sa 
skončí deň. Do ničoho sa nám nechce, 
nevieme sa dostatočne sústrediť a aj to, 
čo zvládame, nás akosi neteší. Možno to 
až tak nevnímame, veď žijeme v ne-
ustálom zhone počas celého roka. Žeby 
jarná únava? Nie, nemyslím si, že je to 
výhovorka. Vedci sa viac-menej zhodujú 
v tom, že po zime sa opäť potrebujeme 
„naštartovať“. Nefalšovaná jarná únava 
je fenoménom tam, kde sa strieda zima 
s jarou. Tam, kde „skočia“ zo zimy rovno 
do leta, alebo skutočnú zimu nemajú 
a ani o nej netušia. Odborníci vravia o 
zmene stravovania a tiež o pohybe. Kedysi 
vraj pomáhalo aj dodržiavanie štyridsať-
dňového pôstu. Telo potrebuje doplniť 
vitamíny a energiu, takže by sme mali jesť 
viac ovocia a zeleniny. A proti depresii 
spojenej s tým, ako veľmi sa nám nechce, 
môžu pomôcť aj probiotiká. No nezabú-
dajme na hlavu! Aj tú treba „nakŕmiť“. 
V myšlienkach sa skrýva obrovská sila. 
Tak, ako nás všetko negatívne znervóz-
ňuje a hnevá, takisto nás všetko, z čoho 
sa dokážeme tešiť, posilňuje. Len sa treba 
lepšie pozerať na seba, aj na svet okolo. 
Určite sa každý deň nájde niečo pozitívne, 
čo poteší. S prichádzajúcou jarou nám aj 
príroda ukáže veľa pekných vecí. Pozitív-
ne nastavenie mysle môže 
byť určite tým správ-
nym liekom, a nielen 
na jarnú únavu. 

Na konci sveta 
vďaka tlmočeniu
Rodáčka z Partizánskeho Lýdia Machová 
si vyskúšala, aké to je byť hlasom šamana v 
peruánskom pralese či hlasom vyslanca OSN a 
ocitnúť sa až na konci sveta.
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Zo života  
našich obcí
Prijmite pozvanie do obce opradenej bohatou 
minulosťou a žijúcou aktívnou prítomnosťou. 
Prijmite pozvanie do Brodzian, do obce, ktorá 
kráča vpred.
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JARNÁ ÚNAVA 
MYSLE

Reforma úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
V súlade s cieľmi a základnými princípmi reformy, ktorá prebieha v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (známa pod 
skratkou „ESO“), prebieha aj reforma úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Reforma činnosti ústredia a úradov je legislatívne 
zastrešená v novele zákona č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti. Jednou z najdôležitejších 
zmien je zrušenie právnej subjektivity úradov ako 
rozpočtových organizácií, stanovenie úradu ako 
preddavkovej organizácie zapojenej na rozpočet 
ústredia a definovanie oblastí, v ktorých bude mať 
úrad spôsobilosť konať. Hlavným cieľom uvedenej 
reformy je poskytovanie dostupných, adresných 
a predovšetkým komplexných služieb klientom vo 
všetkých činnostiach.
V rámci novovzniknutej organizačnej štruktúry 
bude od 1. marca 2015 vytvorené oddelenie 
služieb občanom, kde budú klientom poskytova-
né služby v oblasti sprostredkovania zamestnania, 
pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, ná-
hradného výživného a štátnych sociálnych dávok. 
Oddelenie bude personálne obsadené existujúcimi 
zamestnancami, ktorí sčasti prejdú zo služieb 
zamestnanosti, sčasti zo sociálnych vecí a rodiny. 
Toto oddelenie bude priamo riadené riaditeľom 
úradu. Klientovi sa od jeho príchodu bude 
venovať jeden zamestnanec, ktorý komplex-

ne vybaví všetko, čo sa klienta vzhľadom 
na celú agendu poskytovanú úradom bude 
týkať – evidencia na úrade práce, poraden-
stvo v oblasti nástrojov aktívnej politiky trhu 
práce, v poskytovaní pomoci v hmotnej nú-
dzi a jednotlivých štátnych dávok. Klient teda 

vybaví všetko na jednom mieste, t.j. zamestnanec 
riadeným rozhovorom zistí všetky dostupné infor-
mácie ohľadne jeho životnej situácie, čo vyústi do 
podania konkrétnych žiadostí podľa potreby klienta. 
Zamestnancovi budú občania pridelení podľa byd-
liska, aby spoločne posudzované osoby tzv. domác-
nosti boli pridelené jednému zamestnancovi.
Na úrade bude zriadená informačná kancelária 
tzv. recepcia, kde bude odborne zdatný zamestnanec 
vykonávať bežné administratívne úkony (podávať 
informácie, vystavovať potvrdenia pre neevidova-
ných klientov).
Na oddelení služieb občana sa nebude vykonávať 
rozhodovacia činnosť. Toto oddelenie bude vkladať 
dokumenty do informačných systémov, rozhodova-
ciu a výplatnú činnosť budú vykonávať iné odborne 
spôsobilé oddelenia, ktoré nebudú v kontakte 
s klientom.
Sme presvedčení, že nová organizácia práce 
prinesie množstvo pozitívnych zmien aj v 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Parti-
zánske, ktorých výsledkom bude spokojnosť 
klienta. Iveta Duchoňová,  
 ÚPSVaR Partizánske

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Partizánskom sa zíde na svojom druhom riadnom zasadnutí v novom volebnom 
období v druhom mesiaci nového roku, v utorok 24. februára. Ako je už dlhodobo zaužívané, schôdza mestského 
parlamentu sa začína o 13. hodine vo veľkej zasadačke mestského úradu. V zmysle novoprijatého Rokovacieho 
poriadku MsZ a MsR bude jej súčasťou v čase od 15.30 do 16.00 hodiny Slovo pre verejnosť.

MsZ  
so Slovom  

pre  
verejnosť

Ilustračné foto: red

Interligová dráma medzi hádzanárkami HK Slávia Partizánske a Slovan Duslo Šaľa vyús-
tila do deľby bodov. Slávistky strelecky potiahla s dvanástimi gólmi najlepšia strelkyňa 
duelu Klaudia Michnová.

Slávia – Duslo 23:23
OD STREDY VO VYSIELANÍst
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Mestská polícia v Partizánskom  
od 11. do 17. februára 2015
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 V zákaze vjazdu na Mos-
tovej ulici stáli 11. februára 
motorové vozidlá. MsP 
uložila vodičom blokové 
pokuty v celkovej výške 
40 €. V priebehu uvede-
ného obdobia vyriešila 
14 priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, uložila 
9 blokových pokút v celko-
vej výške 180 €. 
 MsP bola 11. februára privola-

ná do vestibulu železničnej sta-
nice, kde došlo k výtržnostiam. 
Priestupku proti verejnému po-
riadku sa dopustili bezdomovci. 
MsP ich napomenula a z miesta 
vykázala. Dňa 14. februára 
po 03.00 h vykázala z herne 
na Námestí SNP muža, ktorý 
tam fyzicky napádal hostí, 
v nasledujúcu noc vykázala 
z prevádzky na Moyzesovej 
ulici nevhodne sa správajúceho 
zákazníka.
 Obyvateľ domu č. 208 na 

Nábrežnej ulici vyhodil 
gauč do kontajnera na 
komunálny odpad. Hliadka 
mestskej polície vyhľadala 
priestupcu a upozornila 
ho na svojvoľný postup pri 
likvidácii odpadu. Dotyčný 
sľúbil, že urobí nápravu.
 Na základe žiadosti štátnej 

polície MsP dohliadla na dom 
na Februárovej ulici, aby nedo-
šlo k vykradnutiu bytu. Žena, 
ktorej boli odcudzené kľúče od 
bytu, sa v tom čase nachádzala 
na oddelení štátnej polície, kde 
o danej skutočnosti podávala 
výpoveď. Dňa 15. februára 
zabezpečovala MsP bezpečný 
prejazd autobusu SAD po 
Nábrežnej ulici. Rómske deti 
hádzaním kameňov do idúceho 
autobusu ohrozovali prinaj-
menšom cestnú premávku.

 Počas obhliadky Ná-
mestia SNP spozorovali 
príslušníci mestskej 
polície osobu so zdravot-
nými problémami. K žene 
s epileptickým záchvatom 
okamžite privolali RZP. 
 MsP preverila 15. februára 

oznámenie o fyzickom napad-
nutí ženy bývalým priateľom. 
Ide o dlhodobý spor. 
 Dodávateľ energie v sú-

činnosti so SMM a MsP vy-
konal 16. februára v dome 
č. 206 na Nábrežnej ulici 
kontrolu zameranú na 
čierny odber energie. 
Podľa štatistických údajov 
väčšina neoprávnených od-
berov energie je vykonáva-
ná neodborným zásahom 
do zariadenia, čo ohrozu-
je bezpečnosť, zdravie 
a majetok nielen „čierneho 
odberateľa“.
 Na základe žiadosti štátnej 

polície riadila MsP dopravu pri 
železničnom priecestí z dôvodu 
zranenia chodca, bezdomovca, 
na koľajniciach vo Veľkých 
Bieliciach 16. februára vo 
večerných hodinách.
 Dňa 16. februára po pol-

noci začala štátna polícia 
v súčinnosti s mestskou 
políciou pátrať po pácha-
teľovi, ktorý sa dopustil 
lúpežného prepadnutia 
herne na autobusovej 
stanici. 
 MsP odovzdala stratené 

kľúče od motorového vozidla, 
mobilný telefón, ale aj tabuľku 
s evidenčným číslom motoro-
vého vozidla ich majiteľom, 
vďaka čestným ľuďom, ktorí 
veci priniesli na oddelenie 
MsP.
 Spracovala: Mária Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
V POTRAVINÁCH S PIŠTOĽOU       
Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ Odboru kriminál-
nej polície z Partizánskeho 23-ročného Filipa. V predajni potravín 
na Ulici Albína Grznára v Partizánskom 17. februára dopoludnia 
vytiahol spod bundy zbraň, namieril ňou na predavačku a žiadal 
peniaze. Zamestnankyňa v obave o svoj život a zdravie vybrala z 
pokladne 740 eur, no neustále rozprávala, že v predajni sú kamery, 
že je monitorovaná. Muž spanikáril a ušiel z potravín aj bez peňazí. 
Napriek tomu mu za zločin lúpeže v zmysle zákona hrozí trest 
odňatia slobody v trvaní od siedmich do dvanástich rokov.
 KR PZ v Trenčíne

Prosba okradnutej stareny
„Chlapče, prosím ťa, nechaj si 
nákup, nechaj si peniaze, len 
mi, prosím ťa, vráť doklady a 
fotky!“ - takto úpenlivo prosí 
83-ročná žena z Partizánskeho 
mladíka, ktorý ju večer 11. feb-
ruára okradol pred domom, kde 
býva. Žalostné... Starena, ktorej 
by sme mali prejavovať úctu a 
pomoc, žobroní o zľutovanie... 
Zľutovanie zlodeja, ktorý ju 
okradol! Na tom istom mieste, 
neosvetlenom prístupe do 
činžiaku na Februárovej ulici, 
prežila rovnaký šok pred sied-
mimi rokmi...
V tmavom kúte, už len niekoľko 
krokov od vchodu jej mladý muž 
približne vo veku 22 – 24 rokov 
vytrhol z ruky tašku s nákupom, 
peňaženkou s asi 40 eurami, 
dokladmi a kľúčmi od bytu. 

„Neviem, či ma sotil na zem 
dolu tvárou, no pokým som 
sa pozbierala, už som videla 
len chrbát utekajúcej postavy. 
Iné mi nezostávalo, len kričať 
o pomoc – Okradli ma! Ihneď 
boli pri mne dvaja policajti 
a keď som im povedala, čo 
sa mi stalo, rozbehli sa ho 
hľadať. Márne. Na polícii mi 
ukázali fotografie, ale nespo-
znala som ho...
Chlapče, ešte veľakrát ťa 
prosím, voľajako mi doklady 
a fotky vráť. Nechaj ich na 
nejakom mieste, aby ich niekto 
našiel a odovzdal na mestskom 
úrade. Budem rada hlavne 
kvôli fotografii, na ktorej sme 
spolu s manželom, ktorý je už 
sedemnásť rokov nebohý. Moc 
ťa prosím...“

V Klátovej Novej Vsi  
odovzdali 36 nových obecných bytov
V lokalite nazývanej Štepnica v Klátovej Novej Vsi, časti Janova Ves pestoval v prvej polovici 
minulého storočia známy ľudomil z miestneho kaštieľa, lekár Edmund Nesner liečivé bylinky. 
Dnes je vďaka výstavbe štyroch obecných bytoviek domovom pre 36 rodín a svojím 
spôsobom tiež liekom. Na nepriaznivý demogra�cký vývoj.

Slávnostným dňom s 
odovzdávaním kľúčov 
novým nájomcom v 
Klátovej Novej Vsi sa 
stala sobota 14. febru-

ára 2015. Predchádzalo 
jej však rozhodnutie 

ešte z roku 2010. Vtedy sa 
starostka Iveta Randziaková pustila do 
nie jednoduchého projektu – vybudovania 
prvých dvoch bytoviek. Odovzdali ich pred 
tromi rokmi dvanástim rodinám. „Ohlas 
bol veľmi pozitívny a záujem mladých 
rodín o ďalšie byty neustal. A to nielen z 
našej obce, ale aj z okolia. V obecnom zas-
tupiteľstve sme sa rozhodli, že postavíme 
ďalšie bytovky. Požiadali sme minister-
stvo výstavby a regionálneho rozvoja o 
dotáciu, Štátny fond rozvoja bývania o 
úver a začali s výstavou ďalších 36 bytov 
v štyroch bytovkách,“ takto jednoducho 
už s odstupom od všetkých peripetií hovorí 
dnes starostka, a na otázku, či sa nebála ísť 
do trojnásobne väčšieho projektu, odpo-
vedá: „Kto sa bojí, nesmie chodiť do lesa. 
Samozrejme, že som si uvedomovala, že 
36 bytov nemôžeme obsadiť len domácimi. 
Ale Klátova Nová Ves je rozvíjajúca sa 
obec, s pekným prírodným prostredím. 
Verila som, že lokalita zaujme aj iných a 
prídu k nám. To sa aj naplnilo. Žiadostí 
bolo dosť, len nie všetci vyhovovali krité-
riám. Máme neobsadený už len posledný 
trojizbový a dva jednoizbové byty.“
Kto sa do nových bytoviek sťahuje? 

Väčšinou mladé rodiny s deťmi, alebo 
dvaja mladí ľudia, ktorí si plánujú založiť 
rodinu. Popri domácich obyvateľoch sa do 
Klátovej Novej Vsi sťahujú noví nájomníci 
z Partizánskeho, Bošian, z Topoľčian, ale aj 
zo susednej Ješkovej Vsi a Veľkého Klíža. 
Príjemné horské prostredie prilákalo aj ro-
dinu z Nových Zámkov, či pani z Komjatíc. 
V priebehu mesiaca sa na trvalý pobyt v 
obci prihlási ďalších 50 občanov. Pod štyr-
mi novými strechami je 20 trojizbových, 
4 dvojizbové a 12 jednoizbových bytov. 
Všetky prízemné sú bezbariérové. 
Radosť z vybudovaného diela netajil ani 
hosť slávnosti, poslanec NR SR Jaroslav 
Baška, župan Trenčianskeho kraja. A 
potešil sa aj tomu, že Klátova Nová Ves 
posilnila prílivom nových občanov počet 
obyvateľov kraja. 

Má ešte starostka a obec, ktorá sa 
stala lodivodom vo výstavbe bytoviek 
v okrese Partizánske, guráž pokra-
čovať v budovateľských plánoch? 

„Lokalita je veľmi pekná. Oceňujú to 
všetci, ktorí sa tu ocitli. Máme vydané 
územné rozhodnutie na výstavbu ďalších 
štyroch bytoviek, no momentálne sme 
dopyt uspokojili. Uvažujeme o prestávke 
a ak mladé rodiny opäť prejavia záujem, 
výhľadovo v priebehu dvoch rokov nám 
nič nebráni pokračovať vo výstavbe,“ 
reaguje na otázku Iveta Randziaková. 
Neobáva sa ani toho, že by nové sídlisko s 
bytovkami na okraji obce výrazne zmenilo 

charakter urbanizácie vidieka. Za pravdu 
jej dávajú aj architekti, pozitívne hodno-
tiaci štýl malých bytoviek so sedlovými 
strechami. Prílivu nových obyvateľov je 
prispôsobená aj infraštruktúra obce a 
čo je zvlášť potešujúce, mladé rodiny sú 

prísľubom novej generácie, prírastku detí 
v materskej a základnej škole. „Som rada, 
že otvárame bránu novým obyvateľom a 
tým pôvodným vytvárame podmienky, 
aby z našej obce neodchádzali,“ vyjadrí 
úprimnými slovami svoje pocity. 

A nielen vo sviatočnú va-
lentínsku sobotu 14. feb-
ruára. Na odovzdávanie 
kľúčov od nových 
bytov, privítanie nových 

obyvateľov a mnohých 
hostí, sa v Klátovej Novej 

Vsi pripravovali už celý týždeň. 
Zapichli troch bravov, natočili jaternice, 
klobásy, navarili huspeninu, kapustnicu, 
nasmažili šišky..., a samozrejme, rad prišiel 
aj na fašiangové veselenie. Dedina bola 
doslova na nohách. Pestrý sprievod rozdal 
kopec zábavy a tá vyvrcholila fašiangovou 
veselicou s folklórnou skupinou Ďatelinka 
Ondreja Molotu z Detvy a programom až 
do rána. Všetko sa zjedlo, vypilo, nálada 
bola úžasná. Domáci v tanci vykrútili žu-
pana, aj pani poslankyňu z parlamentu.
Ešte dvomi kuriozitkami sa zapísala 
výnimočná sobota 14. februára v Klátovej 
Novej Vsi. Z letargie sa preberá miestny 
Dobrovoľný hasičský zbor. Mladí chlapci 
dali o sebe vedieť spojazdnením starého 
hasičského auta, ktorým sa zapojili do 
fašiangového sprievodu. A určite nezo-
stanú len pri tom. Tou druhou kuriozitou 
je socha vodníka, ktorú v ten deň vypílil 
z dubového kmeňa Peter Šrank z Veľké-
ho Lapáša. Osadia ju k potoku, k múru 
kaštieľa. Za oknami nového sídliska tak 
bude šumieť nielen les, spievať operenci 
a žblnkať Vyčoma, ale strážiť dušičky aj 
„zelený mužíček“. Magda Babčanová

Na valentínsku sobotu sa nájomcovia dočkali. Do rúk dostali kľúče od svojich nových 
bytov! Prevzali si ich od predsedu TSK Jaroslava Bašku spolu s malým darčekom od 
starostky Ivety Randziakovej. Vzápätí po tom s poslankyňou NR SR Máriou Janíkovou 
slávnostne prestrihli pásku nad chodníkom vedúcim k bytovkám. Foto: Roman Randziak

odovzdali 36 nových obecných bytov
V lokalite nazývanej Štepnica v Klátovej Novej Vsi, časti Janova Ves pestoval v prvej polovici 
minulého storočia známy ľudomil z miestneho kaštieľa, lekár Edmund Nesner liečivé bylinky. 
Dnes je vďaka výstavbe štyroch obecných bytoviek domovom pre 36 rodín a svojím 
spôsobom tiež liekom. Na nepriaznivý demogra�cký vývoj.

Fašiangovanie po klátovsky

Zaujala 
lokalita

Slávnosťou 
žila celá  
dedina
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Kto sedí v poslaneckých kreslách?
Z radov poslaneckých lavíc MsZ v Partizánskom vám v tomto čísle predstavujeme dvoch pánov. Na mušku sme si tentoraz zo-
brali poslanca jednej z najmenších mestských častí Jaroslava Hýlla a poslanca za najväčšiu mestskú časť Partizánskeho Ľubo-
míra Fiksela. 

Ľubomír FIKSEL, 
poslanec za mestskú časť 
Šípok, 33 rokov, je ženatý, 
má jednu dcéru, pracuje 
ako podnikateľ

Čo podnietilo vaše rozhod-
nutie opäť kandidovať za 
poslanca do MsZ?
Keď som sa v roku 2010 po prvý 
raz rozhodol zapojiť sa do verej-
ného života, bol som si vedomý 
toho, že dlhodobé ciele pre mesto 
Partizánske sa nedajú dosiahnuť 

za štyri roky. To presvedčenie 
som mal aj pred komunálnymi 
voľbami 2014 a povedal som si, že 
by bola veľká škoda nejsť do toho 
znova. Aj napriek tomu, čo som 
povedal, za štyri roky sa podarilo 
urobiť skutočne viditeľný „kus“ 
práce, preto chcem pokračovať 
v práci poslanca MsZ.   

Ako by ste stručne zhodnotili 
vaše doterajšie pôsobenie v 
MsZ?
Moje hodnotenie radšej prene-
chávam druhým, ale vzhľadom 
na skutočnosť, že som znova 
dostal dôveru od obyvateľov 
sídliska Šípok, bude určite 
pozitívne. Za praktický výstup 
môjho pôsobenia v MsZ by som 
určite považoval nový spôsob 
prerozdeľovania finančných 
prostriedkov pre jednotlivé 
športové kluby, kde som bol 
spolutvorcom tzv. rozhodovacej 
matice, ktorá na základe kritérií 
a ich dôležitosti pomáha členom 
komisie pre šport spravodlivo 

rozhodnúť o výške príspevku 
jednotlivým športovým klubom. 
Okrem toho som podporil každú 
dobrú myšlienku, ktorá zvýšila 
transparentnosť mesta Partizán-
ske v akejkoľvek oblasti.

Akým prioritám sa plánujete 
venovať v tomto volebnom 
období?
Čo sa týka mestskej časti Šípok, 
v ktorej som kandidoval, za 
priority považujem rekon-
štrukciu Materskej školy na 
Malinovského ulici, odvodnenie 
bytového domu na Horskej 
ulici a ďalšie investície malého 
rozsahu, ktoré zlepšia kvalitu 
života Šípkarom. V centre 
chcem podporiť systém parko-
vania, ktorý umožní počas dňa 
zaparkovať bez toho, aby šofér 
musel trikrát obísť celé mesto, 
aby svoje auto na pár minút 
bezpečne a zákonne odstavil. 
Som pripravený aktívne podpo-
riť každý racionálny krok, ktorý 
zvýši zamestnanosť a hlavne 

životnú úroveň obyvateľov, 
lebo som presvedčený, že mzdy 
mnohých ľudí v našom meste 
sú pod hranicou znesiteľnosti.

Jaroslav HÝLL, posla-
nec za mestskú časť Malé 
Bielice, 57 rokov, je ženatý, 
má tri deti, pracuje ako hori-
zontár v súkromnej �rme

Čo podnietilo vaše rozhodnu-
tie kandidovať za poslanca 
do MsZ? 

V Malých Bieliciach žijem viac 
ako 27 rokov a tieto roky vo mne 
naštartovali chuť viac sa venovať 
obci, občanom a byť užitočný 
viac ako po minulé roky. Na 
podnet niektorých občanov, ale 
aj rodiny som sa rozhodol ísť do 
volieb. Keďže som kandidoval 
ako nezávislý, bolo potrebné 
získať určitý počet podpisov a 
už vtedy som zistil, že ľudia mi 
dôverujú.

Aké sú vaše priority v samo-
správe počas nasledujúcich 
štyroch rokov?
Priority v našej mestskej časti 
budem spolu s VMČ a spolu-
občanmi riešiť na najbližšej 
verejnej schôdzi. Ešte pred 
zasadnutím MsZ, ktoré bude 
v tomto mesiaci. V prvom 
rade sa ľudia pýtajú na termín 
pokračovania kanalizácie, ktorá 
bola zastavená. Ďalej sa pýtajú 
aj na to, kedy sa začne likvidovať 
starý kultúrny dom, ktorý je v 
dezolátnom stave a špatí celú 

mestskú časť. Čo s nevyhovu-
júcimi komunikáciami - prvá 
za parkom, druhá za parkom 
a Žabokrecká, ktorá potrebuje 
aj odvodnenie v hornej časti. 
Priepust pod hlavnou cestou je 
tiež prioritou. To je len časť z 
problémov, ktoré nás sužujú, ale 
to je asi vo všetkých mestských 
častiach a myslím, že aj v samot-
nom meste. A zároveň je mojou 
ďalšou prioritou informovať 
ľudí o všetkom a problémy s 
nimi konzultovať.

Angažovali ste sa už v minu-
losti nejakým spôsobom v 
politickom živote?
V politike som sa doposiaľ 
neangažoval, preto som aj 
nezávislý poslanec. Po minulé 
roky som bol aktívny vo VMČ 
Malé Bielice ako člen. A myslím, 
že som mal dobrý vzor v mojich 
predchodcoch ako boli Ivan 
Horniš a Ladislav Pridavka. Sú 
mi nápomocní aj teraz, keď po-
trebujem, za čo im ďakujem.

Z februárového kontrolného dňa primátora na stavbách

Investori viditeľne pokročili
Najaktuálnejším investičným projektom mesta Partizánske je nový bezpečnostný kamerový systém, inštalovanie 
ktorého sa začína práve v týchto dňoch. Hovorilo sa o ňom aj v utorok 17. februára na pravidelnom kontrolnom dni 
primátora Jozefa Božika na stavbách. 

Mestská polícia doposiaľ 
monitorovala dianie v uliciach 
mesta prostredníctvom trinás-
tich bezpečnostných kamier, 
napojených na centrálny ria-
diaci pult. Najneskôr do dvoch 
týždňov však bude mať pre 

tento účel k dispozícii dvadsať 
kamier, osemnásť otočných 
a dve statické. Nainštalované 
budú prevažne na stĺpoch 
verejného osvetlenia, ale aj na 
budovách. „Nový kamero-
vý systém sme sa snažili 
rozmiestniť tak, aby sme 
mali pod stálou kontrolou 
najmä tie najproblematic-
kejšie lokality,“ zdôraznil 
náčelník mestskej polície Jozef 
Piterka.

Nový projekt mesta 
štartuje v marci
Časovo náročnejšia je inves-
tičná akcia mesta v Šimono-
vanoch. Ďalšia etapa rekon-
štrukcie budovy so sídlom 
pošty, ktorá sa začala koncom 
minulého roka, je momentálne 
asi v polovici prác. „Za ostatný 
mesiac sme dokončili interié-
rové omietky stien, rozpraco-
vané máme sadrokartónové 
podhľady a obklady. Následne 

budeme pokračovať znižova-
ním stropov, a ak nám počasie 
dovolí, prejdeme na exterié-
rové práce,“ vysvetlil konateľ 
realizačnej spoločnosti Ondrej 
Bielský, podľa ktorého stavba 
napreduje podľa harmonogra-

mu. Renovácia spoločenských 
priestorov na prízemí budovy 
a zateplenie celého objektu by 
malo byť dokončené do júna.
S príchodom teplejších jarných 
dní plánuje samospráva 
odštartovať aj ďalšie projek-
ty. „Termínovo najbližšou 
investičnou akciou, ktorú bude 
mesto realizovať, je rekon-
štrukcia interiéru panorama-
tického kina, kde začíname už 
v marci,“ informoval primátor. 

Z bývalého „kulturáku”
nové zariadenie
Pracovná skupina sa počas 
kontrolného dňa opäť zaujíma-
la aj o stav dlhodobo chátrajú-
cich objektov, ktoré sa mestu 
podarilo v minulom volebnom 
období odpredať súkrom-
ným vlastníkom. Na zoznam 
zastávok sa po dlhšej dobe 
dostala budova rozostavaného 
kultúrneho domu, ktorej druhú 
časť nový majiteľ rekonštru-
uje na športovo-spoločenské 
zariadenie s ubytovacou 
kapacitou. „Na celej rekon-
štruovanej časti už máme 
osadené okná a vzhľadom na 
počasie sa sústredíme najmä 
na suché procesy. Postupne 
plánujeme začať robiť omietky 
a nabehneme aj na remeslá, 
ako sú voda, elektrika a kúre-
nie,“ priblížil aktuálne práce 
stavbyvedúci Peter Hrnko. Aj 
v tomto prípade čaká investor 

na teplejšie dni, kedy chce 
pokračovať na vonkajšej úprave 
budovy. Zateplenie a novú 
fasádu plánuje zrealizovať 
do konca roka. Ako doplnil 
stavbyvedúci, objekt bude mať 
po rekonštrukcii rôznorodé 
využitie. Okrem penziónu 
sa v ňom bude nachádzať 
priestranná reštaurácia, 
niekoľko telocviční, ako aj 
veľká spoločenská sála.

Nové bývanie v centre 
i v Šimonovanoch
Atraktívnym vzhľadom sa 
už dnes môže popýšiť budo-
va niekdajšej slobodárne č. 
8, ktorú súkromný investor 
zrekonštruoval na moderný 
bytový dom. Vonkajšie práce 
sú takmer hotové a stavbári 
v týchto dňoch dolaďujú po-
sledné interiérové úpravy. Tie 
by mali byť hotové v priebehu 
marca. „Pomaly začíname 
s prezentáciami bytov. 
V tomto objekte je asi 
sedem, osem dispozičných 
riešení bytov. Prakticky 
každý je úplne iný, takže 
záujemcovia majú mož-
nosť výberu z viacerých 
alternatív,“ uviedol stav-
byvedúci Ladislav Strapáč.
Možnosť výberu budú mať aj 
potencionálni majitelia domov, 
ktoré vyrástli na mieste zbúra-
nej bývalej materskej školy 

v Šimonovanoch. V ponuke 
sú trojizbové a štvoriz-
bové domy v dvojradovej 
zástavbe. „Teraz pokračuje-
me v omietkach a poteroch, 
dokončili sme prípojky na ďal-
šom rade a začíname navážať 
cestu,“ informoval o aktuál-
nom stave na stavbe zástupca 
realizačnej spoločnosti Peter 
Frančák.
 Text a foto: www.partizanske.sk

Pri centrálnom riadiacom pulte bezpečnostných kamier v sídle MsP, 
na foto zľava zástupca dodávateľskej §rmy Štefan Pustai, náčelník MsP 
Jozef Piterka a Juraj Dobiáš

Mať tak milión...
... samospráva by okamžite vedela, kam ich investovať. V prípade Parti-
zánskeho je viac než isté, že do miestnych komunikácií, na kvalitu kto-
rých sa na adresu radnice ozýva najviac kritických hlasov. Mestský roz-
počet má však svoje limity a modernizovať cesty a chodníky sa darí len 
postupnými krokmi. Pri finančnej disciplíne daňových poplatníkov by 
však situácia mohla byť oveľa lepšia. Podľa štatistiky mestského úradu 
dlhujú mestu k 31. decembru 2014 fyzické a právnické osoby približne 
1 080 000 eur na miestnych daniach či poplatkoch za komunálny odpad. 
„Z celkovej sumy evidujeme nedoplatky vo výške viac ako 740 000 eur 
u subjektov, ktoré sú v konkurznom konaní, alebo u takých poplatní-
kov, kde je malý predpoklad, že dlžné sumy od nich vymôžeme," upres-
nil pre TASR dlh primátor mesta Jozef Božik. Najväčším dlžníkom voči 
mestu je firma zaoberajúca sa výrobou obuvi. Na dani z nehnuteľnosti 
dlhuje približne 275 000 eur. Dlhšie obdobie je v konkurze. -r-

SÚŤAŽ o názov a logo
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje súťaž na návrh loga 
a názvu krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktorú TSK 
plánuje založiť v roku 2015. Zámerom súťaže je vytvorenie vizuál-
nej identity KOCR, ktorej hlavným cieľom bude zviditeľňovanie a 
posilňovanie pozície Trenčianskeho kraja ako atraktívnej turistic-
kej destinácie pre návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. 
Uzávierka súťaže, ktorej výherca získa finančnú odmenu 200 eur, 
je 16. marca 2015. Výsledky budú zverejnené 26.3.2015 na 
stránke www.tsk.sk, kde nájdete aj viac informácií o súťaži.

V budove pošty v Šimonovanoch 
sa aktuálne robia aj keramické 
obklady

Termín ukončenia stavebných prác v Šimonovanoch je reálny už v apríli
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Brogen, Baragan, Brogyany, či Broďa-
ny, to sú názvy obce, ktorá je vzdiale-
ná asi dva kilometre od Partizánskeho 
a od roku 1976 do roku 1993 bola do-
konca jeho časťou. Prvými majiteľmi 
obce boli Brodziankovci, ktorí nepat-
rili k najbohatším rodinám, ale skôr 
k feudálnemu priemeru. V 17. storočí 
získali ich rodové majetky rodiny 
Forgáchovcov a Kvaššayovcov, ktorí 
viedli proti nim sústavne majetkové 
spory, až kým sa v roku 1844 nestali 
spolu s kaštieľom majetkom Vogelov-
cov z Friesenhofu.

Klenot Brodzian
Nepochybne je ním renesančný 
kaštieľ, ktorý pochádza zo 17. storočia, 
keď bol postavený na základoch nie-
kdajšej kúrie. V 40. rokoch 19. storo-
čia ho kúpil rakúsky diplomat barón 
Gustáv Vogel von Friesenhof, ktorý 
ho využíval ako letné sídlo so svojou 
prvou manželkou Natáliou Zagriaž-
skou a synom Gregorom, neskorším 
významným meteorológom. Po smr-
ti prvej manželky tu žil s druhou 
manželkou, Alexandrou Gončaro-
vovou, ktorá bola sestra Puškinovej 
ženy Natálie. Tá so svojimi deťmi aj 
druhým manželom Petrom Lanským 
chodievala do kaštieľa na návštevy. 
„Svedectvo o tom, že prichádzali ako 
hostia do nášho kaštieľa, je na vera-
jach týchto dverí, kde sú zaznamena-
né telesné výšky Natálie Puškinovej, 
jej druhého manžela a ich detí. Plus 
sú tu zaznamenané telesné výšky 
ďalších návštev, ktoré do Brodzian, 
presnejšie do kaštieľa Friesenhofov-
cov chodili,“ hovorí kurátorka múzea 
Alexandra Lukáčová, pričom ukazuje 
na drevené zárubne dverí jednej 
z miestností kaštieľa, kde zostali 
zachované ceruzkou zaznačené výšky. 
Po ruskom spisovateľovi A. S. Puški-
novi dostalo názov múzeum v kaštieli, 
ktoré zriadila Matica slovenská v roku 
1979. To sa okrem Moldavska ako 
jediné nachádza mimo Ruskej federá-
cie a práve v Brodzanoch. „Vzácnym 

exponátom nášho múzea sú rukopisy 
Puškinových básní, ktoré sú doplnené 
jeho kresbami,“ prezrádza nám pri 
prehliadke kurátorka. Ak máte chuť 
na návštevu renesančného klenotu, 
určite nevynechajte prechádzku 
po priľahlom sedemhektárovom 
parku, ktorého súčasťou sú domáce 
i cudzokrajné dreviny, napríklad 
platany, ktoré dosahujú vek približne 
150 rokov. V parku sú osadené busty 
významných slovenských a ruských 
spisovateľov, ktoré sa, bohužiaľ, 
v poslednom období stávajú obeťou 
vandalov. 

Volali ju pani Osvícená  
alebo „hercočka“
Toto pomenovanie si vyslúžila od miest-
nych obyvateľov Natália Oldenburgová, 
dcéra baróna Gustáva Friesenhofa a Ale-
xandry. „Bola jednou z prvých chovate-
liek leonbergerov, dokonca ich mala tak 
rada, že im zriadila vlastný psí cintorín, 
ktorý sa nachádzal neďaleko letohrádku 
Babylon,“ púšťa sa do rozprávania Ale-
xandra Lukáčová o vzdelanej a umelecky 
nadanej Natálii, ktorá okrem psov milo-
vala aj kone. Jazdila na nich do vysokého 
veku a tiež im zriadila cintorín v parku 
neďaleko kaštieľa. Veľmi obľúbená 
a populárna bola vďaka svojej charitatív-
nej činnosti. V dedine založila nemoc-
nicu a útulok pre starých a opustených 
ľudí, finančne pomáhala obyvateľom, 
deti na Vianoce obdarúvala darčekmi. 
Zaslúžila sa o vznik dievčenskej školy, 
pošty či dvoch tovární na výroby škrobu 

a tehál. Angažovala sa v rámci potravné-
ho a úverového družstva spolu so svojím 
nevlastným bratom Gregorom Friesen-
hofom. „Vedela po slovensky, pri ľudo-
vých slávnostiach sa obliekala do kroja, 
nacvičovala s Brodzancami divadelné 
predstavenia. V Gazdovskom číta-
com kruhu čítala osvetové prednášky 
sedliakom a venovala sa aj liečiteľstvu,“ 
dodáva o rôznorodých aktivitách pani 
Osvícenej kurátorka Lukáčová. Natália 
Oldenburgová žila v Brodzanoch až 
do svojej smrti v roku 1937.

Niečo o počasí...
Jeden zo zakladajúcich členov Matice 
slovenskej, zakladateľ dobrovoľných 
hasičských zborov, ale najmä významný 
meteorológ bol potomok Friesenho-
fovcov Gregor. „Založil jedno z prvých 
agrometeorologických observatórií 
v Európe, konkrétne bolo najprv v Ne-
danovciach, potom v Krásne. V rámci 
svojej činnosti vydával pravidelné 
predpovede počasia, ktoré distribuoval 
do celej Rakúsko–uhorskej monarchie,“ 
spomína na prácu Gregora Friesenhofa 
Alexandra Lukáčová.    

Menšie, ale tiež zaujímavé
Ku kaštieľu patril aj letohrádok 
Babylon, ktorý dala postaviť na konci 

19. storočia Natália Oldenburgová 
a využívala ho ako svoje letné sídlo. 
Súčasný majiteľ letohrádku plánoval 
jeho renováciu, no podľa informácií 
kurátorky kaštieľa a starostu nie je 
vidno na objekte žiadne rekonštrukčné 
práce.
V neogotickom slohu dala Natália 
vybudovať aj protestantskú kaplnku, 
ktorá sa nachádza na kopci za obcou. 
Prednú časť tvorí evanjelická kapln-
ka, v dolnej časti je rodinná hrobka. 
„Kaplnka bola čiastočne zrekonštru-
ovaná, pretože sa v nej nachádzali 
farebné vitrážové okná, ktoré boli 

rozbité. Na hrobke sú umiestnené 
mramorové tabule s menami, na kto-
rých je napísané, kto je v nej pocho-
vaný,“ vysvetľuje kurátorka Lukáčová. 
„Z kaplnky sa zachovalo ešte harmó-
nium, ktoré je uložené v priestoroch 
kaštieľa,“ pokračuje. So skromným 
zariadením, oltárom a lavicami slúži 
na príležitostné omše evanjelikov.   

Čo sa deje v obci?
Najväčšou investičnou akciou v obci 
v poslednom období bola výstavba 
štyroch nájomných bytových domov, 
v ktorých sa spolu nachádza 36 bytov. 
Financie na byty obec získala z do-
tácie Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a úveru 
od Štátneho fondu rozvoja bývania, 
pričom náklady na jeden nájomný 
bytový dom predstavujú 389 tisíc eur. 
Podľa slov starostu obce Antona Zimu 
mali byť byty odovzdané do užívania 
novým nájomcom do polovice decem-
bra 2014. „Pri preberaní v novembri 
2014 sme vytkli chyby dodávateľovi 
a do dnešného dňa nie sú bytové domy 
napojené na plyn,“ hovorí starosta 
o príčinách, ktoré bránia odovzdaniu 
bytov. Dúfa však, že najneskôr do kon-
ca februára sa ich podarí odovzdať. 
Výstavbu ďalších štyroch bytových 
domov na pozemku, ktorý obec získala 

v rámci prídelovej listiny, momen-
tálne neplánuje. Čaká sa na výstavbu 
kanalizácie regiónu Sever, ktorá 
zahŕňa zriadenie novej a dobudovanie 
existujúcej verejnej kanalizačnej siete 
aj v Brodzanoch. 
Významnou udalosťou boli oslavy 
720. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci v roku 2013 spojené s bohatým 
kultúrnym programom, v ktorom sa 
prezentovali všetky obecné spolky. 
Tým, že v obci chýba kultúrny dom, ak-
cie podobného charakteru obec uspora-
dúva väčšinou v letných mesiacoch.

S folklórom k tradíciám
K rozvoju kultúrneho života v obci 
prispieva aj Detský folklórny súbor 
Husiarik, ktorý pôsobí od roku 2007 

pod vedením manželov Petrusovcov 
a Kmeťovcov. 32-členné zoskupe-
nie detí je rozdelené na dva súbory 
podľa vekovej kategórie, súbor malých 
od 4 do 11 rokov a súbor veľkých 
od 13 do 20 rokov. Repertoár súboru 
pozostáva z hier a tancov z Brodzian, 
okolia ale aj z iných regiónov Sloven-
ska. Každoročne organizuje program 
Jánske ohne, kde pozýva aj iné súbory. 
Typické pre DFS Husiarik sú progra-
mové čísla, ktoré sú zasadené do pros-
tredia obce. Jedným z nich je U Dederu 
v humne, ktorého názov je odvodený 
od prezývky gazdu, ktorý žil v Brodza-
noch. „Chceli sme, aby sa staré názvy 
alebo prezývky zachovali. Taktiež 
sme dali zhotoviť pre staršie dievčatá 
brodzianske kroje, ktoré sú ušité podľa 
predlohy starých krojov, ktoré sa 
zachovali. Toto číslo tancujú mladšie 
deti,“ prezradili nám vedúci súboru 
manželia Petrusovci. Starší členovia 
vystupujú s programovým číslom Pri 
muzike v Kasíne s tancami ako varbung 
a čardáš a piesňami z Brodzian a okolia. 
Spomína sa v ňom budova bývalého 
Kasína, ktoré dala postaviť Natália Ol-
denburgová a slúžilo gazdom na rôzne 
prednášky, stretnutia alebo mladým 
na muziky. DFS Husiarik sa môže popý-
šiť viacerými oceneniami ako bronzové, 
strieborné a zlaté pásmo z regionálnych 
prehliadok detských folklórnych súbo-
rov, či bronzovým pásmom z krajskej 
prehliadky v roku 2013.    

Pripravila: Sandra Čaprnková
Zdroje: OcÚ Brodzany, internet,  

publikácia o Brodzanoch

BRODZANY: Históriou poznačená obec, ktorá kráča vpred
Zo života našich obcí

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI:
Prvá zmienka o obci:  rok 1293
Počet obyvateľov:  806 (r. 2014)
Rozloha:  18,29 km2

Nadmorská výška:  190 m n. m.
Starosta obce:  Anton Zima
Erb: v červenom štíte tri zlaté klasy s lístkami, previazané 
povrieslom, sprevádzané čerieslom a lemešom

MOJA RODNÁ...
Bol prvým predstaviteľom atomizmu na Slovensku...
A pochádzal z Brodzian. Izak Caban, filozof, teológ, dramatik. Vo svojom spise 
Existentia atomorum, ktorý obsahoval 138 listov a bol výsledkom samostatného 
bádania, uvádzal 24 argumentov na dôkaz existencie atómov. Pôsobil ako rektor 
reformačnej školy v Brezne, kde ako formu poznávania zaviedol dišputy. Disku-
tovalo sa na nich o metafyzike a teológii, ale objavovala sa tu i kritika Aristotela. 

Šéfredaktorom Slovenských pohľadov  
bol rodák z Brodzian...
Básnik a prekladateľ Vladimír Reisel pracoval aj ako redaktor v časopisoch. 
Je autorom 19 zbierok pôvodnej poézie a 17 kníh prekladov poézie. Jeho báseň 
Oheň zo zbierky Zrkadlo a za zrkadlom použil slovenský hudobný skladateľ Ján 
Cikker ako scenár k jednej zo svojich skladieb. 

Operná speváčka Gréta Švercelová, známa svojím jas-
ným, zvonivým sopránom, sa narodila v Brodzanoch...
Spievala v operách, operetách aj muzikáloch. Bola sólistkou opery Divadla 
v Banskej Bystrici a účinkovala aj v činohre Divadla Jozefa Gregora Tajovského 
vo Zvolene. Od roku 1974 bola členkou spevohry Novej scény v Bratislave. Účin-
kovala v rôznych hudobno-zábavných televíznych programoch. Za sebou má 
i mnoho vystúpení na kultúrnych podujatiach. V súčasnosti žije opäť v rodnej 
obci, kde vedie brodziansky spevokol.

Majster Slovenska v hode guľou...
Tituly z Majstrovstiev Slovenska drží vo svojich rukách športovec Matúš Olej, 
ktorý pochádza z Brodzian a zaradil sa tým medzi úspešných atlétov. Mimo 
hraníc Slovenska sa mu podarilo vybojovať 20. miesto na Majstrovstvách Európy 
do 23 rokov vo Fínskom Tampere a 5. miesto na Majstrovstvách Európy družstiev 
v Rige (Lotyšsko). „Moja dedina pre mňa znamená pocit domova a relaxu. 
Miesto, kde mám rodinu, a preto sa sem veľmi rád vraciam,“ priznáva Matúš.

Na Brodzany ako svoje rodisko spomína  
aj lektorka varenia a propagátorka zdravého  
životného štýlu Henrieta Peškovičová...
„Narodila som sa tam, vyrastala a dodnes sa rada vraciam k rodičom. V Bro-
dzanoch má rodinnú tradíciu naša rodina, ktorá sa sem prisťahovala pred 
mnohými rokmi zo súčasného Srbska. Pra-pradedo bol známy ľudový liečiteľ, 
dokonca jeho podobizeň od Natálie Oldenburgovej je v miestnom nádhernom 
kaštieli ako poďakovanie za jeho služby. Z ľudí si najviac spomínam na sváčka 
Gergela, ktorý ma s otcom doviedli k dychovej hudbe. Na „tetu“ Irenku, ktorá 
bola akýmsi maskotom celej dediny. Vždy sa zastavila u starého otca a tety 
na pohár mlieka a rozprávala nám príbehy a klebety z celej dediny.“ Už dva-
násty rok žije so svojou rodinou v Bratislave, kde sa roky venuje tvorbe receptov 
a svoje hobby zhmotnila do profesionálnej roviny. Má vlastnú mobilnú školu 
varenia, učí ľudí pripravovať zdravé jedlo a snaží sa v prednáškach poradiť, ako 
prejsť na zdravú stravu, keďže je sama vegetariánka.

Tradície v obci ožívajú vďaka Detskému folklórnemu súboru Husiarik

Letohrádok Babylon, niekdajšie letné sídlo Natálie Oldenburgovej,  
volá po obnove Foto: Martina Petrášová

A. S. Puškin v kaštieli nikdy nebol, no pred-
sa sú v ňom uložené rukopisy jeho básní
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Pre niekoho bežný deň, pre pani Emíliu Škvarenino-
vú sviatočný. Taký bol 18. február, kedy oslávila 75. na-

rodeniny. Oslávenkyni k okrúhlym narodeninám želajú 
dobré zdravie a spokojnosť priatelia z Klubu absolventov 
Baťovej školy práce v Partizánskom.
Meniny oslávi – Matej, Jazmína, Frederik, Frederika, 
Viktor, Alexander, Zlatica, Albín a Anežka.

S osobnosťami vedy a kultúry
Gregor Friesenhof – barón v službách roľníka 

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

„Priemerní ľudia považujú оsamоstatnenie sa za nežiadu-
ce rizikо. Bоhatí ľudia za žiaducu cestu k zbоhatnutiu. Keď 

priemernému člоveku pоradíte, nech оdíde zo zamestnania, 
kde je nespоkоjný, nájde si dostatok dôvodov, prečo to neu-
robí. Najčastejšie, že je tо hazard. Zamestnanie považuje za 
istоtu, nahovára si, že ho zamestnávateľ pоtrebuje a že jehо 
prácu si určite cení. Keď nie finančne, tak v tichosti vo svojej 
hlave. Tо je zásadný оmyl. Bоhatí nezamestnávajú druhých, 
aby ich spasili. Dо pоdnikania nikdy nemiešajú emócie. Čisto 
lоgicky využívajú pracоvnú silu, оchоtnú vymeniť svoj čas, tú 
najcennejšie kоmоditu v živоte, za peniaze. Ilúzia nenahradi-
teľnosti zamestnanca má chybný základ. Ktо sa tоtiž na trhu 
nevie pоstarať sám о seba, nemôže si myslieť, že sa úspešne 
pоstará о niekоhо iného.“ 
 Christy Ruth Walton, 

 6. najbohatší človek v Spojených štátoch amerických

Panoramatické kino Partizánske
 23. a 24. februára – pondelok a utorok o 19. h – KINGS-
MAN: TAJNÁ SLUŽBA
 26. februára až 1. marca – štvrtok až nedeľa o 19. h – 
FOCUS

In§nity CLUB
 27. februára – piatok – LATINO NIGHT
 28. februára – sobota – VIDEOPARTY BY DJ JULO alias 
PYTHON

Kremnické vrchy aj pre lyžiarov
Turistický klub Horec organizuje v sobotu 28. februára 

zájazd do Kremnických vrchov. Okrem peších turistov, 
ktorí prejdú 20 kilometrov po hlavnom hrebeni pohoria, si na 
svoje prídu aj bežkári a lyžiari v stredisku Krahule. Odchod 
autobusu z Partizánskeho bude o 6.15 hodine.

Fašiangová zábava  
po východniarsky
Prvú februárovú sobotu otvoril Klub východniarov v Partizán-
skom už 6. východniarsku fašiangovinu. Záujem o tradičné 
podujatie bol veľký. Okrem členov ich už niekoľko rokov 
navštevujú východniari žijúci v Prahe, Bratislave, Košiciach a 
Pezinku. Ako každý rok, populárnu fašiangovinu otvorila pred-
sedníčka klubu Anna Slivková a primátor mesta Jozef Božik. 
V rusínčine sa k nim v kresťanskom duchu prihovoril dekan 
bratislavskej diecézy Stanislav Diheneščík (na foto vľavo). Do 
tanca vyhrávala skupina mladých krojovaných východniarov zo 
skupiny Ronix, ktorí sa nenechali zahanbiť a náladu perfektne 
udržali až do rána. Text: A. Martinus Galková

Fašianok je milý sviatok...  
Miestny aktívny spolok SČK v Krásne a dobrovoľní hasiči aj tento 
rok pripravili tradičný fašiangový sprievod, tvorený z rôznych 
masiek a hlavne dobre naladených ľudí. Mali chuť rozdávať radosť, 
veselé vinšovačky a zahviezdiť aj na ľudovú nôtu v sprievode mlá-
dencov hrajúcich na dychové nástroje. Odmenou im boli dobroty 
všetkého druhu. Po skončení sprievodu sa mohla rozbehnúť zába-
va v kultúrnom dome, kde veselosti odzvonilo pochovanie basy. 
Skvelá nálada a zábava trvali do skorých ranných hodín... (az)

V Domove v Partizánskom  
pochovali basu
Riaditeľka Domova, n. o., v Partizánskom Petra Zubatá sa opäť 
ukázala ako šikovná organizátorka. Prejavilo sa to v minulých 
dňoch na skvelej fašiangovej zábave, na ktorú prijali pozva-
nie aj poslankyňa MsZ Mária Hazuchová, ošetrujúca lekárka 
MUDr. Eva Valuchová a seniori zo susedných zariadení – ZOS 
Partizánske a Jeseň v Malých Kršteňanoch. Basu pochovávali 
členovia folklórneho súboru Oslianka. Klienti Domova a ich 
hostia si v sprievode piesní pána Hica zaspievali a zatancovali. 
Súčasťou podujatia bola i tvorivá dielňa. Seniori a seniorky 
si pochutili na chutných domácich šiškách a zabíjačkovom 
tanieri. Na záver organizátori vyhodnotili najlepšie masky, naj-
lepších spevákov a všetkých, ktorí boli aktívni v tvorivej dielni.
 Text a foto: Janka Veselá

Fašiangovanie
Pred každým domom v Šimonovanoch 
Fašiangy v Šimonovanoch tento rok neukončilo pochovávanie basy. Výbor 
mestskej časti sa rozhodol pre veselý karnevalový sprievod po dedine. 
A detských masiek prišlo neúrekom - princezné i príšery z rozprávok, masky 
z ríše zvierat, komické aj strašidelné postavičky z filmov, prírody, z histó-
rie. V sprievode rodičov, starých rodičov, kamarátov, susedov prešli aj so 
sprievodným kočom plným koláčikov, teplého čajíka (a pre dospelých aj 
niečo tuhšie do čajíka) od pošty po Šimonovianskej ulici. Pieseň Fašiangy, 
Turíce, Veľká noc ide... v podaní Hučavanky sa ozývala pred každým domom, 
v ktorom sa fašiangujúci zastavili. Tam zavinšovali, vykrútili gazdinú aj gazdu 
a vrátili sa na poštu. Vo vyzdobenej sále už čakal DJ-Kajo a veselá diskotéka 
sa mohla začať. Každú 
masku čakala sladká 
odmena. Najmenších 
upútali pestrofarebné 
balóny, no nikto neod-
mietol občerstvenie, a 
ani klobásku a slaninku 
nebolo treba dvakrát 
ponúkať. 
Pri rozlúčke bolo veľmi 
milé počuť z úst tých 
najmenších slová pies-
ne Fašiangy, Turíce... 
Čas radosti, veselosti sa 
skončil a všetkým, ktorí 
sa ho zúčastnili, patrí 
veľké ďakujem. DŠ

Partizánsky fašiang
Lúčenie sa s obdobím hojnosti, zábavy a ľudových ve-
selíc pripadlo tento rok v Partizánskom na Valentín-
sku sobotu. Hneď zrána si návštevníci rozobrali čer-
stvé zabíjačkové špeciality. Keďže Popolcová streda 
18. februára sa nezadržateľne blížila, každý, dokonca 
aj Smrť si v sprievode masiek chcela ešte naposledy 
vyhodiť z kopýtka. Tento rok sa medzi folkloristami 
zo súboru Jánošík - senior objavili aj nové postavy, 
ktoré parodovali napríklad známy český seriál z 
lekárskeho prostredia. Počas symbolického pochová-
vania basy sa rozdávali šišky a nalievalo sa domáce, 
ktoré umocnilo tú pravú fašiangovú náladu.

Skačianske "TREPEŤE"
Piatok trinásteho februára bol v Skačanoch v pravom slova zmysle 
bláznivý. Fašiangová zábava s pochovávaním basy sa znovu konala 
pod záštitou obce a komisie kultúry. Blázneniachtiví ani tento rok 
nesklamali - takmer sa nezmestili do kultúrneho domu. O polnoci 
sa za smútočného pochodu členov dychovej hudby Skačianka prí-
tomné zhromaždenie rozlúčilo s milovanou basou Rózou. Okrem 
pochovávajúcich prišli na poslednej ceste odprevadiť zosnulú aj ce-
lebrity: Boris Stolár s matkami svojich detí, Mora Nojsejová, Erika 
Judášová so Štefanom Poskrúcaným a tradične doktor, sestrička a 
plačky. V programe s názvom Skačianske trepeťe účinkovali známe 
tváre ako Ivan Krajec, Zora Pitralónová, František Krištof Smutný, 
Svetra Polnišová, Michael Keksn, skupiny Minim Turbulens, Bo-
ney S, Los del Rio, ale i Dan Konečník so svojimi tanečnicami (na 
foto dole). Predbehol dokonca aj kasting na obsadenie tanečnice 
do muzikálu Flash Dance. Medzi jednotlivými číslami sa objavili 
reklamné vsuvky. Na záver programu vystúpili starí známi počerní 
Skačianski „kábli”. K. Kližanová, foto: M. Kližan
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Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Eliška Štrbáková z Dolných 
Vesteníc je prvorodeným 
pokladom rodičov Lucie 
a Romana. Svetlo sveta uzrelo 
bábätko 11. februára s váhou 
3300 g a dĺžkou 52 cm.

Vanesa Hlaváčová z Veľ-
kých Krštenian, druhá dcérka 
šťastných rodičov Lýdie a Petra, 
prišla na svet 12. februára a po-
tešila tým aj štvorročnú sestričku 
Emmu. Bábätko vážilo v deň na-
rodenia 2670 g a meralo 48 cm.

Alexandra Múčková z 
Oslian, dcérka mamičky Ka-
taríny Múčkovej Kontríkovej 
a otecka Karola, sa narodila 
14. februára s váhou 3320 g 
a dĺžkou 53 cm. Doma ju čaka-
la päťročná Sofinka a takmer 
dvojročný Simone. 

Vitajte medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Matúš Novák z Nedanoviec 
je štvrtým synom v rodine 
Viery a Mareka. Z dieťatka, 
ktoré sa narodilo 16. februára 
s váhou 5110 a dĺžkou 56 cm, 
sa okrem rodičov tešia bratia 
Marek, Lukáš a Dominik.

Lucia Kmotorková zo 
Solčian má dátum narodenia 
10. február, mamičku Marcelu, 
otecka Petra a dvanásťročného 
brata Lukáša. Dievčatko sa na-
rodilo s váhou 3400 g a dĺžkou 
53 cm.

Viktor Vincze zo Šale, prvé 
bábätko rodičov Márie a Mila-
na, prišiel na svet 14. februára 
s váhou 3770 g a dĺžkou 54 cm.

Zoe Baková z Prievidze 
sa narodila 14. februára s 
váhou 3290 g a dĺžkou 52 cm. 
Z prvorodenej dcérky sa tešia 
mamička Andrea a otecko 
Andrej.

Alex Marko z Partizánskeho 
v deň narodenia 11. februára 
vážil 3550 g a meral 53 cm. 
Na svet ho priviedla mamička 
Zuzana Lihanová. Doma ho 
čakal otecko Erik a štrnásťroč-
ný brat Andrej. 

Adamko Bartoš z Oslian je 
prvorodený syn, ktorý priniesol 
šťastie Márii a Jurajovi. Narodil 
sa 8. februára s váhou 3700 g 
a dĺžkou 55 cm. Rýchla lekárska záchran-

ná 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 so-
botu, 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 Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP. 

Pohotovosť lekární za-
bezpečuje v Partizánskom 
Lekáreň Sunpharma v Kau-
flande v čase od 8. do 20. ho-
diny. V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18.00 h, 
v sobotu, nedeľu a cez sviatky 
od 8.00 do 18.00 h) pohotovosť 
zabezpečuje od 23. do 27. febru-
ára Lekáreň Pharmacum na Ná-
mestí Ľ. Štúra, 28. februára 
Lekáreň sv. Lukáša na Záfortni, 
1. a 2. marca Lekáreň Schneider 
na Svätoplukovej ulici.   

Zo školských lavíc
Po jarných a chrípkových 
prázdninách sú žiaci a študenti 
späť v školských laviciach. Téma 
školstva bude rezonovať aj 
v poslaneckých laviciach, na ro-
kovaní Mestského zastupiteľstva 
v Partizánskom. Na schôdzi 
24. februára je na programe 
analýza výchovno-vzdelávacej 
činnosti v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Poskytuje niekoľko 
zaujímavých údajov, ktoré stoja 
za povšimnutie.
V minulom školskom roku 
2013/2014 sa v piatich 
základných školách v meste 
vzdelávalo v 91 triedach 
1 707 žiakov, čo je o 5 menej 
ako rok predtým. Nad touto 
„armádou“ bdelo 126 uči-
teľov, 19 vychovávateľov 
a 67 nepedagogických 
zamestnancov. 
Najvýraznejší pokles počtu žia-
kov za ostatné štyri školské roky 
zaznamenala ZŠ R. Kaufmana, 
a to z 521 na 447. Treba však 

dodať, že to bola aj najpočetnej-
šia škola. Prvenstvo jej prebrala 
ZŠ R. Jašíka, ktorú v minulom 
školskom roku navštevovalo 
449 žiakov. Najmenej žiakov, 
203 mala ZŠ na Ulici športovcov 
vo Veľkých Bieliciach. 
Prím ZŠ R. Jašíka patrí aj 
v počte vyznamenaných žiakov 
za ostatné štyri roky. Priemer je 
43,3 % vyznamenaných zo všet-
kých žiakov. V externom meraní, 
testovaní deviatakov ale najvyšší 
priemer úspešnosti dosiahli žiaci 
ZŠ na Veľkej okružnej, a to ako 
v slovenskom jazyku a literatúre, 
tak aj v matematike.
Najlepšiu dochádzku v školskom 
roku 2013/2014 mali deti zo 
ZŠ vo Veľkých Bieliciach s poč-
tom 90,05 ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka 
a 0,05 neospravedlnených 
hodín. Za všetkých piatich škôl 
v meste štatistika zaznamenala 
vymeškaných a neospravedlne-
ných 1 116 hodín, predtým rok to 
bolo ešte o 419 hodín viac. (bab)

Dejepisná olympiáda
Hoci boli v ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom vyhlásené 
chrípkové prázdniny, uskutočnil sa na jej pôde 12. februára 
siedmy ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Organizátori 
z CVČ Partizánske a usporiadateľskej školy privítali na olympiáde 
46 súťažiacich. Ako sa zhostili tém – obrazy pravekého sveta, 
predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, na ceste k moderným 
národom, či dejín medzivojnovej Európy? Spomedzi šiestakov sa 
prvej témy najlepšie zhostil Ondrej Škorňák zo ZŠ R. Kaufmana 
v Partizánskom, druhej témy siedmačka z tej istej školy Veronika 
Šútorová a do tretice spomedzi ôsmakov aj Dominik Horváth 
zo ZŠ R. Kaufmana. Dejiny medzivojnovej Európy zvládla najlepšie 
deviatačka z usporiadateľskej školy Zuzana Kollerová zo ZŠ na 
Malinovského ulici. Držíme palce v krajskom kole! (zdroj: CVČ)

Život a škola – včera a dnes
Tím organizátorov projektu III. ročníka Generačnej školy – generá-
cie do škôl, pripravil netradičnú prezentáciu Spojenej školy v Par-
tizánskom, organizačnej zložky Strednej odbornej školy. Uskutoční 
sa v stredu 4. marca od 9. do 13. hodiny v spoločenskej miestnosti 
Spojenej školy na Námestí SNP č. 5 v Partizánskom. Pod mottom 
– Remeslo má zlaté dno, sa v generačnej škole predstavia remeslá 
včera a dnes, rovnako tak dávne zvyky a tradície. Viacgenerač-
né stretnutie spestrí ochutnávka výrobkov tradičných remesiel. 
Zároveň je súčasťou Dňa otvorených dverí v Spojenej škole pre 
deviatakov zo základných škôl. Príďte a uvidíte!

Zuzana v celoslovenskom ·nále!
Pedagogický zbor ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom 
neskrýva radosť z postup do celoslovenského finále olympiády 
v slovenskom jazyku. Učiteľov a rodičov ním potešila žiačka 9. B 
Zuzana Kollerová, ktorá si účasť zabezpečila prvým miestom 
v krajskom kole, ktoré sa konalo 6. februára v Trenčíne.

Šimon Švancar z Partizán-
skeho prišiel na svet po roku 
a pol po svojom bračekovi Janí-
kovi. V deň narodenia, 13. febru-
ára vážil 3650 g a meral 54 cm. 
Z druhorodeného synčeka sa tešia 
mamička Petra a otecko Ján.

Deviaty ples gymnazistov so skvelou atmosférou
Veľkolepý, úžasný, zatiaľ najlepší! Aj takéto označenia dostal tohtoročný ples Gymnázia Partizánske, ktorý sa 
konal v piatok 6. februára v sále Domu kultúry.

Deviaty ročník sa niesol 
v znamení skvelej zábavy 
a prezentácie talentu mladých 
gymnazistov a profesorov, 
ktorí účinkovali v každom čís-
le bohatého programu. Antré 
v podobe piesne „Love“ od 
Barbory Petríkovej a Kristíny 
Lobotkovej navodilo slávnost-
nú atmosféru a dojalo nejednu 
z dám. Potom už slovo patrilo 
pánovi riaditeľovi Vladimírovi 
Karáskovi a predsedníčke 
žiackej školskej rady Paulí-
ne Husárovej. Úvodným 
valčíkom ples otvorila tanečná 
skupina Petra Tužinského.
Veľkým aplauzom hostia 
odmenili folklórny súbor 
Jánošík, ktorý vedú manželia 
Centárovci. V jednotlivých 
tancoch sa predstavili aj súčas-
ní a minulí žiaci našej školy. 
Svoje fyzické zdatnosti v akro-

batickom vystúpení predviedli 
Natália Szabóová a Lukáš Ku-
ril a do rytmov latinsko-ame-
rických tancov naviedli hostí 
tanečníci zo skupiny Bailador, 
v ktorej tancuje aj učiteľka 

Mária Pálešová a bývalá štu-
dentka gymnázia Janka Vido-
vá. O polnoci plesajúcich zase 
zabavili bratia Maroš a Matej 
Pechovci, absolventi školy, 
so svojím projektom „idem-

sisvoje.“. Potom sa už hostia 
pousádzali do svojich stoličiek, 
povyťahovali tombolové lístky 
a s napätím očakávali, či budú 
práve ich lístky tie výherné.
Do tanca im počas celého 
večera opäť hrala výborná 
skupina OK band a progra-
mom sprevádzala Kristína 
Spišiaková. Hostia sa zabávali 
do skorých ranných hodín a zo 
sály, hoci neradi, odchádzali 
so slovami poďakovania a 
s úsmevom na perách.
Veľká vďaka patrí najmä 
učiteľovi Martinovi Znášikovi 
a celému organizačnému tímu, 
ktorému sa opäť podarilo 
zdvihnúť latku kvality plesu. 
Už teraz sa všetci tešia na bu-
dúcoročný jubilejný 10. ročník!

Text: Peter Slivka, 
Veronika Miškeová

Foto: Juraj Kasala

Lúka plná kvetov vo februári?
Nemožné? Ale kdeže! V ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom 
bolo vidieť aj iné nezvyčajné masky. Konal sa tam totiž veľkolepý 
veselý karneval. Vyzdobená jedáleň v štvrtkové popoludnie privítala 
rodičov a deti, ktorí sa výborne bavili a podporovali svoje súťažiace 
ratolesti mnohonásobným potleskom. Dokonca aj pani učiteľky sa 
premenili na rôzne postavy a tak čert, duch i čarodejnica celkom 
zapadli medzi deti. Karneval otvorila pani riaditeľka Janka Somo-
gyiová, o zábavu sa postarali skvelé pani učiteľky súťažami, disko-
tékou a nechýbalo ani chutné občerstvenie. Pani kuchárky zase raz 
predviedli svoje kulinárske umenie. Vyvrcholením karnevalu bolo 
vyhodnotenie najkrajších masiek, ktorým sa okrem sladkej odmeny 
ušlo aj uznanie a úprimný potlesk. Oplatilo sa prísť. Oplatilo sa 
súťažiť. Všetky masky si domov odniesli sladkosť a pastelky. No 
a rodičia sa zhodli v jednom: šikovné deti im spolu s pani učiteľka-
mi pripravili krásne popoludnie. Viera Petrášová
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Dohadovali sme sa zopár mesiacov. Nie že by nebola ochota, ale protivníkom nášho stretnutia boli vzdialenosť a čas. Aj keď je to rodená Partizánčanka, 
ťažko ju zastihnúť. Pochopíte prečo. Vysoká štíhla brunetka nám nakoniec v kaviarni pri šálke čaju z čerstvých mätových lístkov porozprávala, aké to je 
byť hlasom šamana v peruánskom pralese či hlasom vyslanca OSN. Usmiata Lýdia MACHOVÁ je totiž tlmočníčka. Pokojne si uvarte šálku čaju alebo 
kávy a vstúpte do nášho rozhovoru. 

? Márnosť, nie je vám zima v 
tom tielku? 

Viem, vyzerá to čudne, ale práve som 
docestovala a v tomto hrubom svetri, 
čo mám, mi tu zostalo strašne teplo. 
Ale inak uprednostňujem radšej vyššie 
teploty...

? Z prvého stretnutia na 
konferencii venovanej 

výučbe jazykov v Partizánskom si 
vás pamätám ako nadšenú 
polyglotku. Ovládate sedem 
cudzích jazykov a stále sa učíte 
ďalšie. Zrejme aj výdatne tlmočíte. 
Čo vás na tom vlastne baví? 
Asi najviac práca s ľuďmi a rôznoro-
dosť, ktorú to prináša. Vyštudovala 
som prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale 
už počas vysokej školy som si povedala, 
že prekladať nebudem. To nie je moje, 
byť stále zavretá pri počítači. V podsta-
te som jedna z mála, ktorá sa po vyštu-
dovaní translatológie špecializovala na 
tlmočenie a robím to popri doktoráte. 
Ide o to, že si ma zavolajú ľudia z 
rôznych agentúr alebo priami klienti 
a tlmočím buď na jednorazových 
stretnutiach, alebo na pravidelnejších 
konferenciách a podobne. Človek 
tak spozná veľa ľudí z najrôznejších 
prostredí (napr. Japonky na Letnej 
škole poľštiny, foto hore). Tlmočila 
som šéfom firiem, s ktorými sa človek 
bežne nerozpráva, ale aj ľuďom, ktorí 
pracujú v charite, alebo robia priamo s 
bezdomovcami. Medzi najzaujímavej-
šie určite patria rokovania za zavretými 
dverami.

? Napríklad?
Napríklad, keď na ministerstvo 

príde misia OSN a niečo zisťuje. Dva 
dni o tom rokujú a potom vyjde v 
novinách jednoduchá vetička typu, že 
OSN odporúča Slovensku sprísniť tie 
a tie kritériá... Ale ja viem, za akých 
zložitých rokovaní sa tento výsledok 
dosahoval.

? To musí byť náročné na 
pozornosť...  

Áno. Technicky je najnáročnejšie 
simultánne, súbežné tlmočenie. Vtedy 
tlmočník sedí v kabíne so slúchadlami, 
počúva rečníka a súčasne tlmočí (na 
foto dole). Na toto je potrebné osvojiť 
si špeciálne techniky. Musíte totiž 
vedieť rozštiepiť pozornosť, naraz po-
čúvať a naraz hovoriť. Niekedy tlmočím 
konzekutívne, teda tak, že rečník povie 
určitý prehovor, pozrie sa na mňa, ja 
pretlmočím a pokračuje sa ďalej. 

? Toto druhé, konzekutívne 
tlmočenie sa používa tam, 

kde záleží viac na slovíčkach?
Na slovíčkach? Nie. Na 
slovíčkach nie je v tlmočení 
založené nič. Vždy je to o 
myšlienkach. Konzekutív-
ne sa používa pri dvoj-
strannom rokovaní, kým 
simultánne je určené pre 
viacerých zúčastnených 
nejakej konferencie. 
Tam by sa to hrozne na-
tiahlo, keby sa tlmočilo 
po úsekoch do všetkých 
rokovacích jazykov. Pri 
simultánnom tlmočení sme 
vždy dvaja a striedame sa po 
15 -20 minútach. Nezvykne 
sa tlmočiť dlhšie, pretože po pol 
hodine výrazne klesá schopnosť 
sústrediť sa naraz na oba jazyky. Keď 
tlmočí kolega, ja počúvam a pomáham 

mu. Najmä, ak prídu na rad číselné 
údaje. Čísla sa nedajú zapamätať len 
tak. Keď niekto povie že minulý 
rok sme mali stratu 12 638 eur a 
v novom roku vykazujeme už 
len 4 220, tak z tých 12 tisíc 
môže byť ľahko 120 tisíc 
alebo štyri tisíc a pod. Je 
to náročná práca. V pod-
state po osemhodinovom 
tlmočení prídem domov 
úplne mŕtva a už nič iné 
nemôžem robiť. 

? Určite patríte k 
tým, ktorým sa 

zvykne natiahnuť 
pracovný čas.  
Áno, raz som tlmočila 12 ho-
dín, konzekutívne. Bola to práca 
v teréne, keď sme chodili za klient-
mi istej pôžičkovej firmy a vyberali 
sme splátky, takže to bolo náročné... 
a bola som na to sama. Konferencie 
sa nezvyknú natiahnuť, tam je určený 
program. Ale keď tak rozmýšľam, 
jedno tlmočenie som mala v noci. Bola 
som vtedy v Poľsku. Zavolal mi rakúsky 
klient, či by som mohla prísť na druhý 
deň do Grazu, lebo tam prišiel istý pe-
ruánsky šaman (na foto v strede) liečiť 
asi dvadsať Rakúšanov. 

? Takže ste sa stali súčasťou 
obradného dobrodružstva?

No, to áno. Používala sa tam špeciálna 
rastlina, ayahuasca. Je to liana, z ktorej 
sa robí nápoj, v podstate droga. Má ha-
lucinogénne účinky a vyvoláva očistný 
proces. Zväčša sa prejavuje zvracaním, 
podotýkam niekoľkohodinovým, ale 
ľudia môžu mať pritom hnačky, alebo 
sa pocikajú, smejú sa, plačú... Začalo 
sa to tak, že ľudia sa dali do jedného 
kruhu a šaman im začal robiť dymovú 
prípravu. Z fajky, ktorú si obrátil širšou 
časťou k ústam, im fúkal dym do nosa, 
do očí a do uší. Veľmi chcel do toho 
angažovať aj mňa. Vysvetľovala som, že 
som len tlmočníčka, ale nakoniec som 
predsa dostala dym do uší a do nosa. 

? Aké to bolo?
Hrozne to štípalo. Nie som faj-

čiarka, takže to bolo dosť nepríjemné. 
Vidíte, čo človek neurobí pre prácu... 
No a tí ostatní si dali aj pohárik toho 
nápoja a potom začali všetci vracať. 
Takže to vyzeralo tak, že všetci okolo 
mňa mali pred sebou vedro a napínalo 
ich tam. A tie zvuky...

? Tie ste nemuseli tlmočiť... 
To nebolo treba, to bolo jasné. 

(smiech) Asi o tretej nadránom jeden 
muž spustil také pazvuky, že som mala 
pocit, akoby sa menil na vlkolaka. Ale 
po ceremónii hovoril, že sa cíti veľmi 
dobre. Takže, toto bola moja prvá 
tlmočnícka skúsenosť s peruánskymi 
pralesnými technikami a tlmočením.

? Prvá?
Zažila som to ešte niekoľkokrát, 

lebo okrem angličtiny viem plynulo 
aj po španielsky. S týmto istým 
klientom som neskôr šla do 
peruánskeho mesta Iquitos, 
potom hodinu motorovým 
člnom po Amazonke 
do osady a odtiaľ ešte 
hodinu po lese pešo. 
Cítila som sa ako 
na konci sveta. Bol 
tam kemp určený 
presne na tieto 
obradné účely. 
Záujemcovia tam 
prídu na dva-tri 
týždne a každý 
druhý večer 
absolvujú spomí-
nanú ceremóniu. 
Mimochodom, 
jedlo, ktoré tam va-
ria peruánske ženy,  
je naozaj chutné. 

? A čo strach?
Nebála som sa o 

svoju bezpečnosť, ale bolo to 
zvláštne. Tieto veci beriem ako 
dobrodružstvo. Hovorila som si, že 

keď toto niekomu poviem... 

? Dokáže sa človek 
naučiť cudzí jazyk 

tak, že rozmýšľa v danom 
jazyku, alebo dokonca sa 
mu sníva v cudzej reči? 
Dokážete prepnúť na 
túto úroveň jazyka, ktorú 
má, keďže slovo je aj 
nositeľom významu?
Nielen významu, ale aj 

emócií. Preto tam vidím 
obmedzenie. Viem síce 

rozprávať tak, že teraz by sme 
v momente mohli prepnúť do 

angličtiny, nemčiny, či poľštiny a 
bez zaváhania by som pokračovala 

v diskusii. Dokonca viem v cudzích 
jazykoch aj snívať. Ale určite to nie je 
na úrovni native speaker, teda rodáka 

a myslím si, že ani nikdy nebude. 
Povedzme, taká detská reč, zvuky 

zvierat a pod. To sa ťažko učí z 
kníh...

? Dnes sa veľmi 
preferuje 

angličtina. Aj na 
Slovensku babky 
nevedia, či idú do 
šopy alebo do 
obchodu (shopu). 
Všade sú cudzie 
pojmy. Ale na druhej 

strane, v rámci EÚ je 
potreba jednotného 

dorozumievacieho 
jazyka stále nedorieše-

nou otázkou. Určite ste 
veľkým fanúšikom jazykov, 

ale ako vnímate toto?
Ťažká otázka, v ktorej vidím dve ro-

viny. Jednou je, do akej miery sú malé 
národné jazyky ohrozené vplyvom 
angličtiny. Tam nevidím absolútne 
žiadny problém. Jazyk je natoľko dy-
namický, že dokáže spracovať všetky 
tieto faktory. Bez zásahu jazykovedcov 
si ľudia osvoja nový jazykový pojem. 
Ako napríklad teenager. To je už úplne 
obyčajné slovo, píšeme ho poslovenče-
né, teda tínedžer a vieme ho aj skloňo-
vať... Pubertiak znie oproti nemu tro-
chu hanlivejšie. No nie? Mnoho slov 
v slovenčine má predsa cudzí pôvod, 
napríklad 

kráľ či lampa, a nevnímame ich ako 
cudzie. Čo sa týka druhej časti otázky, 
bolo by určite užitočné, keby sme sa 
vedeli všetci dorozumieť jedným ja-
zykom. V EÚ máme slobodu pohybu, 
otvorený pracovný trh, ale reálne je 
možnosť vycestovať takmer nulová, 
ak neovládame potrebný jazyk. Tam 
vám angličtina nepomôže. Napríklad 
v Južnej Amerike som precestovala 
viaceré krajiny a veru, málokto tam 
vedel dobre po anglicky. Napríklad 
pre Španielov je angličtina veľmi 
ťažká. Oni majú problém s tým, že ne-
vedia vysloviť viacero spoluhlások pri 
sebe. Slovo ako prst je pre nich úplne 
nepredstaviteľné. Slovensko musia 
vysloviť ako eslovakia (Eslovaquia), 

aby si pomohli so začiatočnými spo-
luhláskami „sl“. Teda, nevidím to tak, 
že všetci sa budeme učiť po anglicky a 
je to vyriešené. 

? Ako ste sa naučili cudzie 
jazyky vy? 

Poznám veľmi veľa metód, ale sú to 
pre mňa doplnkové metódy. Ja si 
kúpim knižku pre samoukov, aby som 
sa naučila gramatiku. Keď v danej 
lekcii poznám gramatiku a slovíčka, 
text z úvodu lekcie si preložím do 
slovenčiny. Potom si ho opakovane v 
duchu prekladám do cudzieho jazyka, 
až kým ho neviem plynule. Nestačí 
totiž, keď pasívne rozumiete textu, 
musíte dané slovíčka vedieť použiť. Až 
keď to viem, idem na ďalšiu lekciu.  
A toto robím každý deň. Mnohí mi 
vravia: ´Ty máš taký talent, aj ja by 
som to chcel vedieť...´ Ale v skutoč-
nosti je to odpracovaný „talent“. Aj ja 
sa musím s novým slovíčkom stretnúť 
sedemkrát, aby som ho vedela aktívne 
použiť. 

? Cvičíte si pamäť?
Áno, tým, že sa v podstate 

každé dva roky naučím jeden cudzí 
jazyk. Nepoznám tlmočníka, ktorý 
by si doma robil pamäťové cvičenia. 
(smiech)

? Asi viete aj to, kam by ste sa 
chceli ešte posunúť. 

Hm, momentálne hľadám nové 
možnosti, ale zistila som, že ma baví 

prezentovať. Prácu s publikom si 
vychutnávam. Či už na univer-

zite, kde učím simultánne 
tlmočenie, alebo pri 

rôznych voľnočasových 
aktivitách. Naprí-

klad v tomto roku 
sa spolupodieľam 

na organizova-
ní najväčšieho 
medzinárodného 
kongresu o es-
perante, ktoré 
sa bude konať 
v Nitre v roku 
2016. Čo sa týka 
tlmočenia, vidím 

tu istý sklený 
strop. Mohla by 

som pracovať ako 
oficiálna tlmočníčka 

pre popredných pred-
staviteľov z rôznych 

oblastí, ale ste tam stále 
iba ako duch. 

? Boli ste v situácii, 
kedy by ste radšej 

nezopakovali to, čo niekto iný 
povedal? 
Stalo sa mi to pri tlmočení na vyššej 
diplomatickej úrovni. Vtedy som si 
povedala, že by som sa v danej situácii 
vyjadrila inak, a možno aj vhodnejšie. 
Bolo to pre mňa svojím spôsobom 
prelomové tlmočenie, lebo som si uve-
domila, že by som raz radšej prezen-
tovala niečo svoje, a nielen opakovala 
myšlienky iných.

? Tak vám teda želám veľa 
úspechov. A keď budete mať 

nové skúsenosti s ďalšími 
pralesnými technikami alebo 
niečo podobné, určite si to radi 
vypočujeme. 
Veľmi rada, ďakujem za rozhovor.
 Dana Legeňová
 Foto: archív Lýdie Machovej

Vďaka tlmočeniu až na konci sveta
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Dňa 24. februára 2015 si so 
zármutkom v srdci pripomíname 
prvé výročie, čo nás navždy opus-
til vo veku 67 rokov náš milovaný 
manžel, otec, dedko a brat

Vladimír ČUPERKA 
z Hornej Vsi.

S láskou a úctou na neho spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodi-
nami a ostatná rodina. (150147)

Dňa 24. februára 2015 uplynie 
40 rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko a pra-
dedko

Jozef VOJTELA
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
venujú tichú spomienku.

Spomínajú manželka, tri deti, 
sedem vnučiek a šesť pravnukov.
 (150108)

Prinášame ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich uložili
všetky naše spomienky.
Sviečky dohárajú, ale živé spomienky
na Teba zostávajú.

Dňa 21. februára 2015 sme si 
so zármutkom v srdci pripome-
nuli desať rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec 
a starký

Pavel DOSPĚL  
z Pažite.

S láskou spomínajú manželka, 
deti a vnúčatá. (150158)

So zármutkom v srdci sme si dňa 
9. februára 2015 pripomenuli 
druhé výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca a dedka

Štefana GRMANA 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
82 rokov.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia Dušan, Ivan 
a Milan s rodinami.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (150151)

Kúpim 
v katastrálnom území 
Skačany ornú pôdu, 

pasienky a lesnú pôdu. 
Tel. 0911 648 032.

(15015)

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

(150024)

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

Dňa 19. februára 2015 sme si 
pripomenuli smutné siedme 
výročie, čo nás vo veku nedoži-
tých 76 rokov navždy opustila 
milovaná manželka, mamina a 
stará mama

Vilma WAGNEROVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú a za 
tichú spomienku všetkým, ktorí 
na ňu nezabudli, ďakujú manžel 
Jozef a dcéry Anka, Jarka a Janka 
s rodinami.

Babi, všetkým nám veľmi chý-
baš... (150163)

Dňa 28. februára 2015 uplynie 
päť rokov, čo nás navždy opus-
tila vo veku nedožitých 71 rokov 
života naša drahá mama, svokra 
a babka

Alžbeta TRČOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Betka 
s manželom Imrichom, syn Zden-
ko s manželkou Máriou a vnuk 
Marek. (150145)

Odišiel na cestu, 
kde každý ide sám, 
len dvere spomienok 
ostali otvorené dokorán.

Dňa 22. februára 2015 sme si 
pripomenuli štvrté smutné výro-
čie úmrtia manžela, otca, dedka 
a pradedka

Miroslava RODINU
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spomí-
najú manželka, synovia a dcéry 
s rodinami, vnuci, vnučky a prav-
nučky.  (150143)

So zármutkom v srdci sme si dňa 
4. februára 2015 pripomenuli 
smutné prvé výročie, čo sme sa 
navždy rozlúčili s našou drahou 
manželkou, mamičkou a babkou

Martou RIZIKYOVOU 
z Malých Krštenian.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a deti s rodinami. (150149)

Už dlhých päť rokov  
chýbaš medzi nami.
Odišla si, zostali sme sami.
Ťažko je bez Teba,  
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,  
ako bolo predtým.

Dňa 20. februára 2015 uplynulo 
päť rokov, čo nás navždy opustila 

Ema ĎURIŠOVÁ  
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
a za spomienku ďakujú manžel 
Ján a deti Janko, Marta, Paľko 
a Jarko s rodinami. (150155)

Človek odchádza, 
ale všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás.

Dňa 24. februára 2015 uplynie už 
13 rokov, čo od nás navždy odišiel 
náš ocino 

Rudolf CHÚŤKA  
z Partizánskeho. 

Zároveň sme si 13. januára 
2015 pripomenuli jeho nedožité 
64. narodeniny a 31. januára 2015 
nedožité 61. narodeniny našej 
maminy 

Jarmily CHÚŤKOVEJ  
rod. Maďarovej.

S láskou spomínajú a nikdy neza-
budnú dcéra Marcela s rodinou 
a syn Rudy.  (150156)

Dňa 16. februára 2015 by sa dožil 
svojich 45. narodenín vynikajúci 
futbalista, kamarát, milujúci 
manžel, otec, brat, zať a švagor

Miroslav BELÁK
z Malých Bielic.

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho 
nezabudli a spomínajú s nami.
 (150154)

Bolesťou unavení tíško zaspali, 
zanechali všetkých, čo radi mali.
Odišli od nás, zostali sme v žiali, 
no navždy budú žiť v srdciach tých, 
ktorí ich radi mali.

Dňa 24. júna 2015 si pripo-
menieme 35. výročie odchodu 
do večnosti

Jozefa GÁLUSA  
z Hradišťa.

Spomínajú manželka, dcéra, 
vnuci Milan, Peter a vnučka Zuzka 
s manželom Vladkom a pravnuk 
Vladko. 

Dňa 12. marca 2015 si pripo-
menieme 12. výročie odchodu 
do večnosti

Oľgy BARÁNIKOVEJ  
zo Slaskej.

Spomínajú manžel, synovia Dali-
bor, Roman s rodinou a švagriná 
s rodinou.

Dňa 28. februára 2015 si pripo-
menieme 25. výročie odchodu 
do večnosti 

Margity BARÁNIKOVEJ  
z Hradišťa.

Spomínajú syn Ján s rodinou 
a nevesta Anastázia.

Dňa 20. júna 2015 si pripomenie-
me 5. výročie odchodu do večnosti 

Bohumila BARÁNIKA 
z Hradišťa.

Spomínajú manželka, synovia 
Milan, Peter, dcéra Zuzana s man-
želom a vnuk Vladko.

Dňa 22. januára 2015 sme si 
pripomenuli 30. výročie odchodu 
do večnosti 

Kolomana BARÁNIKA  
z Hradišťa.

Spomínajú syn Ján s rodinou 
a nevesta Anastázia s rodinou.

Dňa 22. augusta 2015 si pripo-
menieme 15. výročie odchodu 
do večnosti

Jozefa GÁLUSA  
z Hradišťa.

Spomínajú matka a sestra s ro-
dinou.

V tichej modlitbe venujte im spolu 
s nami úprimnú spomienku.
 (150141)

Dôchodkyňa hľadá prácu upra-
tovačky v PE. Tel. 0911 825 660.
 (150152)

Vezmem do dlhodobého pre-
nájmu garsónku alebo izbu v ro-
dinnom dome – senior, nefajčiar, 
abstinent. Partizánske a okolie. Tel. 
0904 441 581. (150119)
Predám 3-izbový byt v osmidomku 
aj so záhradou, v centre Partizán-
skeho. Cena dohodou. Tel. 0908 
841 666. (150144)
Predám stavebný pozemok v obci 
Kolačno – Habrová, 2 923 m2, šírka 
26 m, vcelku. Cena 8 €/m2. Tel. 
0904 410 340 (150148)
Predám záhradku pod Salašom. 
Cena dohodou. Tel. 0903 816  917.
 (150150)
Predám – prenajmem záhradku s 
chatkou. Tel. 0911 495 207. (150162)
Predám – prenajmem garáž. Tel. 
0911 495 207. (150162)
Kúpim 2-izbový VM byt v  dolnej 
časti Šípku, na prízemí alebo na 1., 2. 
poschodí. Tel. 0944 671 212. (150160)

Predám lacno smrek – tatran. ob-
klad 2,90 €, zrub. pro�l, dlážku na 
podlahu a hranoly. Tel. 0908 234 
866. (150091)
Darujem cca 30 pohárov na zavá-
ranie na Omnia viečka. Tel. 0907 
965 255. 

Predám MAZDU 323 červenej far-
by. Lacno. Tel. 0903 758 820. (150164)

Ponúkam širokú škálu služieb pre 
pánov. Stačí len zavolať na 0905 
564 115. (150161)

SKAČIANSKA ZABÍJAČKA
Atmosféru pravej zabíjačky zažijete 
v sobotu 28. februára pred kultúr-
nym domom v Skačanoch. Od 10. 
do 16. hodiny si môžete pochutnať 
na zabíjačkových špecialitách pri 
vínku, hriatom a živej hudbe. Na 
skačiansku zabíjačku všetkých mi-
lovníkov dobrého jedla a zábavy 
pozýva starosta obce a komisia kul-
túry pri Obecnom zastupiteľstve v 
Skačanoch! (150168)
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Dom kultúry Partizánske 6 €

4.3.2015 o 18,00 h
PREDPREDAJ VSTUPENIEK: 

DK PARTIZÁNSKE, 1. POSCHODIE 
V ČASE OD 7:00-15.00 TEL: 038/7493815

(150166)

(1
50

16
6) Ocenenie „Special price“ 

za sedem minút na �lmovom plátne
Sedem dní a jedno zadanie. Čo by ste za ten čas stihli? Pár výletov, jednu dovolenku alebo natočiť �lm?
Presne sedem dní mali účastníci súťaže 7 
dayz film contest na to, aby natočili, po-
strihali a odovzdali krátky sedemminúto-
vý film. „Po úspešnom prvom ročníku sme 
boli vyzvaní odbornou porotou, nech to má 
náznak filmu s dejom a hereckým obsade-
ním. Poňali sme to pomerne filmovo, poda-
rilo sa nám získať skvelé herecké obsade-
nie, v kamarátoch sa objavili skryté herec-
ké talenty, hlavne u pána primára,“ hovorí 
s úsmevom Ján Barienčík, ktorý po zhliad-
nutí článku na internete prišiel s nápadom 
využiť možnosť zapojiť sa do spomínanej 
súťaže. „Scenár so snívaním a prechádza-
ním cez stenu som mal v hlave už dlho. Zda-
lo sa mi to ako dobrá príležitosť dokopať sa 
k tomu, aby sme natočili niečo poriadne,“ 
priznáva. A tak sa tím mladých ľudí z Par-
tizánskeho a blízkeho okolia pustil do fil-
mového dobrodružstva s názvom Stone 
pit, alebo, ak chcete, v preklade Kameňo-
lom. Kameru a strih mal na starosti Ján Ba-
rienčík, druhej kamere sa venoval Anton 
Riška, s vizuálnymi efektami sa pohral Mi-
lan Gašpierik a so zvukom Richard Riegel, 
letecké zábery mali na svedomí chalani s 
dronmi, Tomáš Struhár a Tomáš Cicák. In-
teriérové scény, ktoré sa vo filme objavili, 
boli natáčané v Partizánskom, scény z ex-
teriéru sa odohrávali v druhom kameňo-
lome za Malými Kršteňanmi, pričom pre 
krajšiu scenériu pre diváka bola v zábe-
roch použitá aj letecká panoráma prvé-
ho veľkého kameňolomu.  „Natáčanie pre-
behlo super. Prvé dva dni sme venovali inte-

riérom a hraným scénam. Malé problémy 
vznikli na začiatku s Miškom. Kým sa dostal 
do role herca, chvíľu to trvalo a užili sme si 
kopec srandy. Kameňolom sme si nechali na 
víkend. Zažili sme však jednu z najväčších 
snehových kalamít túto zimu a keďže cha-
lani majú hladké gumy, veľkú čas dňa sme 
obetovali na prípravu samotnej trate. Mož-
nosti boli obmedzené, tak sme museli im-
provizovať. Odhrnúť si len takú "mini" trať a 
posypať. Minuli sme asi 100 kg soli. Chala-
nom sa dosť šmýkalo a nemohli sa ukázať 
naplno,“ spomína Ján na okolnosti, ktoré 
sa vyskytli počas nakrúcania. Dej, ktorý 
po prvom videní určite zmätie nejedné-
ho diváka, je zasadený do motorkárskeho 
prostredia. „Do hlavnej role sme obsadili 
kamaráta Michala Solíka, ktorý na motar-

de predvádza skvelé kúsky a na prvý pohľad 
vidno, že to má v rukách a má veľa odjaz-
dené. Dej je trochu zamotaný. Chceli sme di-
váka prinútiť rozmýšľať, čo si myslím, že sa 
podľa ohlasov podarilo. Veľa ľudí ten príbeh 
pochopilo až na druhý či tretíkrát. A to bol 
môj zámer,“ prezrádza Ján. Jednou z pod-
mienok, ktorú hotové filmové dielo mu-
selo spĺňať, bolo zakomponovať do neho 
obsah balíčka, ktorý bol doručený tímom 
deň pred začatím súťaže. Preto pozorné-
mu oku neuniknú nálepky, ktoré sa v ňom 
objavili a dôležitá úloha kuriéra a šatky. 
Spomedzi 92 prihlásených tímov vybra-
la odborná porota dvadsať, ktorým dala 
možnosť nakrúcať. Na samotnom odo-
vzdávaní cien sa tím „filmárov“ z Partizán-
skeho zúčastnil v susednej Českej repub-

like, v Prahe. Z neho sa už vracali ako dr-
žitelia Special price a okrem toho sa im 
podarilo získať nomináciu medzi TOP3 fil-
my. A aké pocity prežíval po vyhlásení vý-
sledkov Ján? „Zmiešané. Konkurencia bola 
tento rok omnoho lepšia, už to neboli len 
,také obyčajné´ crew s malými kamerkami. 
Takmer každý mal slušnú produkciu, mo-
dernú techniku, vrtuľníky, k tomu kreatívny 
tím, slušný nápad a na premiére sme vide-
li fakt slušné filmy. Osobne som neveril, že 
získame ocenenie. Asi nás zachránil ten prí-
beh,“ a zároveň podotýka: „Aj keď sa nám 
nepodarilo vyhrať celý 7 dayz film contest, 
sme nesmierne spokojní, že sme takéto nie-
čo vykúzlili za sedem dní, a navyše sa nám 
podarilo získať ocenenie.“ 
Tí, ktorí ste Stone Pit už mali možnosť vi-
dieť, dočkáte sa podľa slov Jána pokračo-
vania. „Nestihli sme nejaké veci, kolega sa 
chcel vyhrať a urobiť vybuchujúci kameňo-
lom, okolo kamier by lietali skaly, všetko by 
horelo... Nebol na to čas. Natočil som si ne-
jaké zábery z párty a odovzdávania cien. Ta-
kže tým sa to začne, dej sa bude točiť okolo 
toho, že sa nám to nepodarilo tak, ako sme 
si predstavovali a natočíme to znova. Pre-
zradím len, že sa to celé bude odohrávať v 
noci, keďže nás pri natáčaní vyrušil stráž-
nik,“ smeje sa Ján. Plány zúčastniť sa súťa-
že opäť, mu už v tejto chvíli víria v hlave. 
„Ďalší ročník 7 dayz film contestu by mal byť 
vraj v lete, takže bude viac možností.“  
 Sandra Čaprnková

Konferencia rybárov
Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Parti-
zánskom pozýva svojich členov na mestskú konferenciu. Uskutoční 
sa v nedeľu 1. marca od 8. hodiny v 3D kine v Partizánskom. Účasť 
členov je nutná. V súčasnosti má MsO SRZ v Partizánskom vyše ti-
sícčlennú základňu, ktorej najväčšie vrásky na čele robí nefunkčná 
priehrada vo Veľkých Uherciach. 

Triedy so športovou prípravou 
na futbal a hádzanú

ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom v spolupráci s futbalovým a hádzanárskym klubom pripra-
vujú aj pre budúci školský rok triedy zamerané na športovú prípravu na futbal a hádzanú. Prihlášky žia-
kov 4. ročníka do športových tried prijímajú v termíne od 2. do 13. marca 2015. Bližšie informácie získate 
u riaditeľky školy Jany Beňuškovej, č. tel. 0905 505 113, alebo u vedúceho trénera športových tried Serge-
ja Sedláčka, č. tel. 0911 281 381.  

Vianočná diabolka napísala pätnástu kapitolu
Súťaž párov v športovej streľbe zo vzdu-
chovej pušky na 10+10 rán v stoji pod 
názvom Valentínska diabolka napísa-
la jubilejnú pätnástu kapitolu. Tradič-
né podujatie tentoraz prilákalo do Cen-
tra voľného času Relax v Partizánskom 
desať dvojíc. Oproti vlaňajšku sa udiala 
zmena na prvých dvoch priečkach. Päť-
ročnú hegemóniu manželského páru Ró-
bert Gális starší – Mária Gálisová z ŠSK 
DaM Partizánske prerušila vlani druhá 
dvojica Róbert Gális mladší – Žofia Ro-
hutná (Gymnázium Partizánske), ktorá 
triumfovala s výkonom 102 bodov. Druhí 
v poradí, manželia Gálisovci nastrieľali 
95 bodov, kým bronzovú priečku obsa-
dili nováčikovia podujatia Ľuboš Hubka 
s Katarínou Hubkovou z Partizánske-
ho, ktorí v súčte nástrelov zaznamena-
li výkon 92 bodov. Ďalšie poradie: 4. Lu-
káš Kmeť-Alexia Jakubisová (Nováky) 
– 78 bodov, 5. Miroslav Mikuláš-Janka 

Marková (Chynorany) – 77, 6. Ľuboš Já-
nošík-Sofia Gatialová (Nováky) – 72, 7. 
Jozef Kmeť-Lenka Štálniková (Nováky) 
– 58, 8. Lukáš Gendiar-Lívia Valterová 
(Horná Ves) 52, 9. Norbert Žemla-An-
drea Žemlová (RMK Partizánske) – 49, 
10. Michal Marcinko-Dana Legeňová 
(Tempo) – 35. O absolútny individuál-
ny výkon 15. ročníka sa postaral Róbert 
Gális mladší, ktorý nastrieľal 69 bodov. O 
bod predstihol svojho otca Róberta Gá-
lisa staršieho, ktorý so 68 bodmi skončil 
druhý. Tretiu priečku obsadil s výkonom 
63 bodov Ľuboš Hubka. Medzi ženami 
mala najpresnejšiu mušku Alexia Jaku-
bisová, ktorá zaznamenala 52 bodov. 
Druhý najlepší výkon – 37 bodov – do-
siahla Lenka Štálniková, kým tretia s 
33 bodmi skončila Žofia Rohutná. Nad 
regulárnosťou zábavno-streleckej súťa-
že dozeral z pozície hlavného rozhodcu 
opäť Vincent Kročka. Text: mp, foto: dl

Do ankety, ktorá je znovu rozdelená do troch vekových kategórií – 1. KATEGÓ-
RIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA NAD 19 RO-
KOV – boli nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2014 úspešne 
a príkladne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné špor-
tové výkony ako jednotlivci, reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské čas-
ti. Na vás, čitateľoch je, aby ste vystrihli vyplnený tiket s menami športovcov z 
uvedenej nominácie, ktorým mienite dať svoj hlas, poslali (prípadne priniesli) na 
adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske. Uzávierka ankety 
je 11. marca 2015! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej 

kategórii zakaždým znamená pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej kolónky na an-
ketovom lístku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety 
uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení. 

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

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

čitateľská anketa

za rok 2014

KATEGÓRIA DO 15 ROKOV

Juraj BENCA  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany
Paula CAGÁŇOVÁ  
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske
Zina HLAVAČKOVÁ  
bedminton – BK Gymnázium Par-
tizánske
Miriam HRIČOVSKÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske
Andrej KOMORA  
basketbal – TJ Iskra Partizánske
Ján LACIKA  
florbal – FBK Harvard Partizánske
Mário MANO  
futbal – FK Tempo Partizánske
Milan MITAŠ  
raketové modelárstvo – KRM Par-
tizánske
Veronika MITAŠOVÁ  
raketové modelárstvo – KRM 
Amavet klub č. 808 Partizánske
Andrea ŠVECOVÁ  
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka/Gym-
názium Partizánske
Andrej TURANSKÝ  
autokros – Veturan Team Parti-
zánske

KATEGÓRIA 15-19 ROKOV

Ivana BITAROVÁ  
atletika – ZŠ Veľká okružná Par-
tizánske
Ernest BLAHO  
futbal – FK Tempo Partizánske
Tibor ĎURČEK  
športové karate – DRAP Parti-
zánske
Samuel FÁBRY  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany
Milan HABRMAN  
tenis – TENNIS CLUB Partizánske
Petra HAČKOVÁ  
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske
Samuel IVANKA  
bedminton – BK Gymnázium 
Partizánske
Valentína KAPSOVÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske
Juraj STRAKA  
zjazd na horských bicykloch – 
DH-POSITIVE Partizánske
Enrik ŠVEC  
ľadový hokej – HK Iskra Parti-
zánske

KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV

Selma BLAŽEKOVÁ  
hádzaná – HK Slávia Partizánske
Naďa HORVÁTHOVÁ  
bedminton – BK Gymnázium Partizánske:
Pavol KERMIET  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany
Peter KŘAPKA  
futbal – FK Tempo Partizánske
Stanislav KORYTÁR  
autokros – STANLEY TEAM Šimonovany
Kristína MORAVČÍKOVÁ 
zjazd na horských bicykloch – DH-POSITI-
VE Partizánske
Tomáš RAJTÍK  
stolný tenis – KŠK HELLER/STK TEVOS Par-
tizánske
Lukáš VARADY  
basketbal – TJ Iskra Partizánske
Benjamín SLÁDEČEK 
atletika – KRB Partizánske
Ondrej ŠKOLKA 
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske
Michal ZAJAC 
florbal – ŠK Harvard Partizánske
Norbert ŽEMLA  
raketové modelárstvo – KRM Partizánske

Štrnásty ročník či-
tateľskej ankety 
ŠPORTOVEC PAR-
TIZÁNSKEHO ZA 
ROK 2014, ktorú 
organizuje komisia 
pre podporu špor-
tu pri Mestskom 
zastupiteľstve v 
Partizánskom v 
spolupráci s našou 
redakciou Tempo, 
pokračuje vo svojej 
hlavnej – hlasova-
cej fáze.

KATEGÓRIA
do 15 rokov

KATEGÓRIA 
15-19 rokov

KATEGÓRIA 
nad 19 rokov

KATEGÓRIA

ŠPORTOVEC Partizánskeho 
za rok 2014

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

Na foto zľava: Anton Riška, Michal Solík, Dominika Kucková a Ján Barienčík
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I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN

STOLNÝ TENIS - MUŽI

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

II. LIGA (TN+NR)
 19. KOLO: Čab – STK TEVOS Partizánske 6:8, 
body STK TEVOS: R. Néma 3,5, P. Herel 2,5, R. Har-
ťanský 1,5, M. Robel 0,5. 1. ZŠ Vráble – STK Veľ-
ké Uherce 5:9, body STK: L. Györi 2,5, M. Truska 
2,5, Ľ. Mikloš 2, M. Kršiak 2. Hontianske Trsťa-
ny B – Levice 9:5. Nové Mesto n/V. – Trnovec 
B 5:9. Kubran Trenčín – Nové Zámky B 5:9. 
Nová Dubnica – Nová Baňa-Podlužany 11:3. 
TTC Považská Bystrica – Zlaté Moravce 3:11.
 20. KOLO: 1. ZŠ Vráble – STK TEVOS Parti-
zánske 8:6, body STK TEVOS: R. Néma 2,5, P. He-
rel 1,5, R. Harťanský 1, M. Robel 1. Čab – STK Veľ-
ké Uherce 4:10, body STK: L. Györi 3,5, M. Trus-
ka 3,5, Ľ. Mikloš 2, M. Kršiak 1. Kubran Trenčín 
– Trnovec B 6:8. Nové Mesto n/V. – Nové Zám-
ky B 4:10. TTC Považská Bystrica – Nová Ba-
ňa-Podlužany 7:7. Nová Dubnica – Zlaté Mo-
ravce 14:0.
1. Nová Dubnica 19  18  1  0  0  234:32  74
2. STK Veľké Uherce 19  15  2  2  0  177:89  66
3. 1. ZŠ Vráble 19  13  2  4  0  158:108  60
4. TEVOS Partizánske 19  13  1  5  0  157:109  59
5. Hontianske Trsťany B 18  13  0  5  0  147:105  57
6. Zlaté Moravce 18  9  1  8  0  117:135  46
7. Trnovec B 19  8  2  9  0  117:149  45
8. Nové Zámky B 19  8 2  9  0  120:146  45
9. Kubran Trenčín 18  6  2  10 0  114:138  38
10. N. Baňa-Podlužany 18  4  4  10  0  104:148  34
11. TTC Pov. Bystrica 19  3  4  12  0  100:166  32
12. Levice 18  3  3  12  0  98:154  30
13. Nové Mesto n/V. 18  2  2  14  0  93:159  26
14. Čab 19  1  2  16  0  84:182  24

III. LIGA (TN)
 19. KOLO: Stará Turá – STK TEVOS Partizán-
ske B 12:6, body STK TEVOS: P. Mozola 2, P. Vác-
val 2, Radovan Eliáš 1, L. Staňák 1. Nové Mesto 
n/V. B – STK Veľké Uherce B 7:11, body STK: 
D. Kršiak 3,5, Jaroslav Gubka 3, M. Gubka 2,5, V. 
Jordanov 2. ŠKST Bošany – Bystričany B 11:7, 
body ŠKST: R. Bučko 4,5, P. Bučko 3,5, Š. Jakubík 
2, I. Ondruška 1. STK Malé Chlievany – Karpa-
tia Prievidza 11:7, body STK: M. Škultétyová 
3,5, M. Mikuš 3, David Petrík 2,5, P. Bujna 2. La-
zany – STK Prievidza 14:4. Kubran Trenčín B 
– Trenčianska Teplá 6:12. Drietoma – Nová 
Dubnica B 9:9.
 20. KOLO: Nové Mesto n/V. B – STK TEVOS 
Partizánske B 10:8, body STK TEVOS: P. Mozo-
la 3,5, Radovan Eliáš 2,5, L. Staňák 1, P. Vácval 1. 
ŠKST Bošany – Karpatia Prievidza 16:2, body 
ŠKST: R. Bučko 4,5, P. Bučko 4,5, Š. Jakubík 3,5, O. 
Bralušič 3,5. STK Malé Chlievany – Bystričany B 
12:6, body STK: M. Mikuš 4,5, M. Škultétyová 3,5, 
David Petrík 2,5, P. Bujna 1,5. Stará Turá – STK 
Veľké Uherce B 11:7, body STK: Jaroslav Gubka 
3, D. Kršiak 2, M. Gubka 1, V. Jordanov 1. Drieto-
ma – Trenčianska Teplá 8:10. Kubran Trenčín 
B – Nová Dubnica B 11:7.
1. Trenčianska Teplá 19  19  0  0  0  254:88  76
2. ŠKST Bošany 18  17  0  1  0  247:77  69
3. STK Malé Chlievany 18  13  1  4  0  201:123  58
4. Drietoma 18  10  3  5  0  182:142  51
5. Nová Dubnica B 19  9  3 7  0  184:158 49
6. Lazany 18  10  2  4  2  170:154  48
7. Stará Turá 19  9  1  9  0  160:182  47
8. Karpatia Prievidza 19  8  1  10  0  167:175  44
9. Bystričany B 19  7  2  10  0 158:184  42
10. STK Prievidza 18  5  2  11  0  126:198  35
11. Kubran Trenčín B 18  5  2  11  0  143:181  35
12. STK Veľké Uherce B 19  4  1  14  0  119:223  32
13. Nové Mesto n/V. B 19 3  0  16  0  117:225  28
14. TEVOS Partizánske B  19  2  0  17  0  112:230  25

IV. LIGA TRENČÍN
 15. KOLO: Omšenie – STK Orol Otrhánky 
8:10, body STK Orol: D. Floro 3,5, P. Gašparík 2,5, 
J. Janáč 2,5, M. Blaniar 1,5. Lazany B – ŠKST Bo-
šany C 10:8, body ŠKST: M. Michalka 4, J. Repka 
ml. 2, A. Fekula 1, P. Minarovič 1. STK Prievidza B 
– ŠKST Bošany B 3:15, body ŠKST: O. Bralušič 4,5, 
Jakub Jakubík 4,5, L. Beňačka 3,5, M. Boldiš 2,5. 
Oslany – TTC Považská Bystrica B 11:7. Han-
dlová – Ladce 9:9. Kubran Trenčín C – Nové 
Mesto n/V. C – odložené.
 16. KOLO: Kubran Trenčín C – STK Orol Otr-
hánky 11:7, body STK Orol: D. Floro 3, M. Blaniar 
2, N. Tran 1, J. Janáč 0,5, P. Gašparík 0,5. STK Prie-
vidza B – ŠKST Bošany C 7:11, body ŠKST: M. 
Michalka 4,5, J. Repka ml. 3, A. Fekula 2,5, P. Mi-
narovič 1. Lazany B – ŠKST Bošany B 8:10, body 
ŠKST: O. Bralušič 4,5, Jakub Jakubík 3,5, L. Beňač-
ka 2, M. Boldiš 1. Handlová – TTC Považská Bys-
trica B 10:8. Oslany – Ladce 13:5. Omšenie – 
Nové Mesto n/V. C 18:0 W0.
1. ŠKST Bošany B 16  14  0  2  0  197:91  58
2. Ladce 16  12  1  3  0  178:110  53
3. TTC Pov. Bystrica B 16  11  0  5  0  167:121  49
4. STK Orol Otrhánky 16  9  2  5  0  158:130  45
5. ŠKST Bošany C 16  9  1  6  0  157:131  44
6. Handlová 16  7  4  5  0  151:137  41
7. Lazany B 16  7  2  7  0  150:138  39
8. Kubran Trenčín C 15  7  1  7  0  132:138  37
9. Oslany 16  5  0  11  0  128:160  31
10. Omšenie 16  4  1  11  0  130:158  29
11. STK Prievidza B 16  3  1  12  0  102:186  26
12. Nové Mesto n/V. C 15  0  1  13  1  60:210  15

V. LIGA
 20. KOLO: Lazany C – STK Veľké Uherce C 
14:4, V. Brodzianský 4,5, V. Skáčik 4, Z. Čikes 
3,5, F. Oboňa 2 – M. Gubka 2,5, P. Kršiak 1, J. Tro-
jan 0,5. Kamenec p/V. – STK Malé Chlievany 
B 11:7, J. Stančiak 3,5, Michalovič 3, Ľ. Janovič 
2,5, M. Rendek 2 – B. Kolembus 3,5, M. Valient 
2,5, J. Koleno 1. Handlová B – STK Žabokre-
ky n/N. 8:10, M. Čenteš st. 3, G. Ratkovský 2,5, 
Jozef Blaho 1,5, M. Čenteš ml. 1 – R. Blaniar 4,5, 
J. Blaniar 2,5, J. Preťo 2, M. Magát 1. STK Veľké 
Uherce D – Nitrica 10:8, M. Navrkal 3,5, J. Va-
lášek 3, J. Václav 2, T. Vlčko 1,5 – M. Kleman 3,5, 
L. Rybanský 2,5, Líška 1, P. Foltán 1. Kanianka 
– Bystričany C 11:7, A. Schnierer 3,5, O. Kušnír 
2,5. P. Minich 2,5, R. Baláž 1,5, D. Píš 1 – Škol-
na 4, Urban 2, L. Kleman 1. Oslany B – Tužina 
9:9, M. Hudec 4,5, B. Šandrik 3,5, J. Lacúška 1 
– P. Gross 3,5, Michal Rybár 2,5, V. Polevka 2, D. 
Hanzlík st. 1. STK AC Dežerice – Diviaky n/N. 
– odložené na 25.2..
1. Tužina                  20 15 3 2 0    226:134  68
2. Diviaky n/N.          19 15 1 3 0    225:117  65
3. STK Žabokreky n/N.  20 14 2 4 0    211:149  64
4. Kanianka              20 13 4 3 0    216:144  63
5. Lazany C             20 11 3 6 0    191:169  56
6. Oslany B              20 9 4 7 0    193:167  51
7. Handlová B          20 9 2 9 0    200:160  49
8. STK Malé Chlievany B  20 9 1 10 0    175:185  48
9. STK Veľké Uherce C  20 5 4 11 0    165:195  39
10. Bystričany C        20 6 1 13 0    139:221  39
11. STK AC Dežerice  19 5 2 12 0    150:192  36
12. Kamenec p/Vt.  20 4 3 13 0    146:214  35
13. Nitrica                      20 4 2 14 0    144:216  34
14. STK Veľké Uherce D  20 4 0 16 0    121:239  32

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 15. KOLO: STK Žabokreky n/N. B – STK Veľ-
ké Uherce E 12:6, M. Remeň 3,5, R. Poništiak 3,5, 
D. Nitrayi 3, F. Tasary 2 – M. Obert 3,5, P. Hrčko-
vá 2,5. BELMONT KLIMA Partizánske – MK SO 
Nadlice 9:9, J. Jaššo 2,5, Š. Jambor 2,5, T. Duda 2, 
Ján Belianský 1, J. Kováčik 1 – Mário Marko 4,5, J. 
Magdolen 3, P. Rybanský 1,5. CHLADMONT Par-
tizánske – ŠKST Bošany D 5:13, P. Rajčányi 3,5, 
P. Behúl 1,5 – J. Deviatka 3,5, J. Repka st. 3,5, P. Mi-
narovič 3, J. Halmo 3.
1. ŠKST Bošany D           15 14 1 0 0   220:50 58
2. CHLADMONT Partizánske 15 10 0 5 0   166:104 45
3. BK Partizánske            15 8 1 6 0   161:109 40
4. MK SO Nadlice            15 7 3 5 0   153:117 39
5. STK Žabokreky n/N. B 15 3 1 11 0     74:196 25
6. STK Veľké Uherce E  15 0 0 15 0     36:234 15

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 16. KOLO: STO Uhrovec – SO Miezgovce 
5:13, P. Mišina 3, J. Sliepka 1, J. Velčický 0,5, M. 
Adameová 0,5 – Radovan Zradula 4,5, Rastislav 
Zradula 3,5, J. Sečkár 3, F. Václavík 2. STK Malé 
Chlievany C – SK Bánovce n/B. B 13:5, J. Ko-
leno 4,5, E. Hudecová 4,5, M. Sečanský 3,5, An-
ton Mitala 0,5 – I. Božik ml. 2, J. Ondruška 1, 
V. Praženec 1, J. Hanková 1. STK Malé Chlie-
vany D – SK Bánovce n/B. 11:7, F. Petrík 3,5, 
M. Ďuračka 3, Dominik Petrík 2,5, R. Košík 2 – J. 
Petrlík 3,5, Ľ. Búlik 3,5. STK Orol Otrhánky B 
– OcÚ Žitná-Radiša 3:15, N. Tran 2, S. Šutiak 
1 – I. Horník 4,5, H. Horníková 4,5, J. Botka 3,5, 
Ľ. Šišmiš 2,5. STO Prusy B – STO Prusy 4:14, Ľ. 
Kutiš st. 2, M. Kutiš ml. 1, P. Igaz 1 – R. Praženec 
4,5, Ján Kutiš ml. 3,5, V. Lukačovič 3,5, I. Kikuš 
1,5, J. Tomášik 1.

TABUĽKA
1. Prusy B               16 15 0 1 0   213:75 61
2. Prusy                 16 11 1 4 0   180:108 50
3. Žitná-Radiša       16 10 2 4 0   166:122 48
4. Uhrovec               16 8 3 5 0   157:131 43
5. Miezgovce           16 8 1 7 0   169:119 41
6. Malé Chlievany C 16 7 0 9 0   148:140 37
7. Malé Chlievany D 16 6 2 8 0   139:149 36
8. Bánovce n/B.    16 5 2 9 0   132:156 33
9. Otrhánky B         16 4 0 11 1   100:188 27
10. Bánovce n/B. B 16 0 1 14 1     36:252 16

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 14. (POSLEDNÉ) KOLO: TJ Horné Ozorovce 
– STK Orol Otrhánky D 5:13, P. Darmo 3,5, D. 
Sabo 1,5 – M. Ledajová 4, S. Šutiak 3,5, T. Srnec 
3, M. Igazová 2,5. STK Orol Otrhánky C – STO 
Biskupice 8:10, Milan Strempek 3, P. Plášek 3, 
T. Ledaj 1, J. Viskup 1 – Martin Igaz 3,5, M. Vác-
lavík 2,5, M. Morávek 2,5, D. Igaz 1,5. Pečeňany 
B – STO Podlužany 3:15, M. Jakab 1, M. Bereš 
1, M. Lukniš 1 – T. Valach 4,5, J. Podlucký 4,5, 
M. Zajac 3,5, Hrčka 2,5. STO Uhrovec B – OcÚ 
Krásna Ves 8:10, M. Jamriška 2,5, S. Stolár 2,5, 
A. Hanko 1,5, A. Podoba 1,5 – M. Došek 4, J. 
Mišák 4, P. Šiko 2.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Biskupice            14 14 0 0 0   193:59 56
2. Podlužany         14 11 1 2 0   178:74 48
3. Otrhánky C        14 7 1 6 0   130:122 36
4. Pečeňany B        14 5 3 6 0   117:135 32
5. Otrhánky D        14 4 4 6 0   120:132 30
6. Krásna Ves        14 5 1 7 1   102:150 30
7. Uhrovec B           14 3 2 9 0     88:164 25
8. Horné Ozorovce 14 0 2 12 0     80:172 16
 (mp, jdz, mb, lg)

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ  (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 28.2. 
o 10.30 h: HK Iskra Partizánske – MŠK Púchov.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 28.2. o 13. h  : HK Iskra 
Partizánske – MŠK Púchov.
(II. LIGA – MUŽI) 28.2. o 17.30 h: HK Iskra Par-
tizánske – HK Levice.

KOLKY (III. LIGA – MUŽI) 26.3. o 18. h: BKK Bá-
novce n/B. – Extrémisti Trenčín.

(II. LIGA – MUŽI) 28.2. o 9. h: KK Hustra Uhro-
vec – TKK Trenčín B (v Bánovciach n/B.), 28.2. o 
15. h: BKK Bánovce n/B. – KK Pobedim B.

BASKETBAL (I. LIGA – STARŠÍ ŽIACI) 28.2. o 
15. h: TJ Iskra Partizánske – IMC Slovakia Po-
važská Bystrica, 1.3. o 10. h: TJ Iskra Partizán-
ske – Viktoria Žilina (telocvičňa ZŠ Malinovské-
ho – Šípok). 

Mestská Tevos-Drogérie liga v stolnom teni-
se dvojčlenných družstiev mala na programe 
stretnutia 17. kola. V šlágri kola Japejo zdo-
lalo Chladmont znovu tesne 3:2 a je na naj-
lepšej ceste získať titul. V priamom súboji o 
tretiu priečku Genta vyhrala nad ,,béčkom“ 
Chladmontu rovnako najtesnejším výsled-
kom.

 17. KOLO: CHLADMONT A – JAPEJO 2:3 
(sety – 10:12), ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar 
– P. Vácval-J. Špeťko 2:3, R. Blaniar – Špeťko 
0:3, J. Blaniar – Vácval 3:2, R. Blaniar – Vácval 
2:3, J. Blaniar – Špeťko 3:1. PREDPOSLED-
NÍ – KLAPKOVCI 1:4 (sety – 6:12), ako hra-
li: Ivan Gembický-Ján Vlčko – L. Beňačka-A. 
Klapka 1:3, Gembický – Beňačka 0:3, Vlčko – 
A. Klapka 1:3, Gembický – P. Klapka 3:0, Vlčko 
– Beňačka 1:3. PRINT SERVIS – TEAM GSM 
2:3 (sety – 6:9), ako hrali: P. Behúl-F. Staňo – 
J. Horník-T. Duda 0:3, Behúl – Horník 0:3, Sta-
ňo – Duda 0:3, Behúl – Duda 3:0, Staňo – R. 
Šútora 3:0. EXPRES PRINT – PREMA 3:2 
(sety – 11:11), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – J. 
Preťo-M. Magát 1:3, Jaššo – Preťo 3:1, Kršiak 
– Magát 3:2, Jaššo – Magát 3:2, Kršiak – Pre-
ťo 1:3. CHLADMONT B – GENTA 2:3 (sety – 
6:11), ako hrali: M. Mikoláš st.-P. Rajčányi – M. 

Kleman-L. Rybanský 0:3, Rajčan – Kleman 3:1, 
Mikoláš – Rybanský 0:3, Rajčányi – Rybanský 
3:1, Mikoláš – Kleman 0:3. BELMONT KLIMA 
– JAMAH 0:5 (sety – 1:15), ako hrali: J. Ková-
čik-P. Dvorský – Š. Jambor-J. Valášek 0:3, Ko-
váčik – Jambor 0:3, Dvorský – Valášek 0:3, 
Kováčik – Valášek 0:3, Dvorský – Jambor 1:3.   

TABUĽKA
1. JAPEJO             17 16 1 59:26  49
2. CHLADMONT A 17 15 2 67:18  47
3. GENTA                 17 13 4 54:31  43
4. EXPRES PRINT 17 12 5 51:34  41
5. CHLADMONT B 17 12 5 50:35  41
6. KLAPKOVCI       17 10 7 43:42  37
7. PREMA               17 7 10 47:38  31
8. TEAM GSM         17 6 11 33:52  29
9. PRINT SERVIS  17 4 13 27:58  25
10. JAMAH              17 3 14 33:52  23
11. PREDPOSLEDNÍ 17 2 15 28:57  21
12. BELMONT KLIMA 17 2 15 18:67  21

 PROGRAM 18. KOLA – 24.2. o 17.30 h: JAPE-
JO – BELMONT KLIMA, JAMAH – CHLADMONT 
B, GENTA – EXPRES PRINT, o 19. h: PREMA 
– PRINT SERVIS, TEAM GSM – PREDPOSLED-
NÍ, KLAPKOVCI – CHLADMONT A, (stretnutia 
sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
 (mp, ls)                              

Deviate dvojkolo druhej najvyššej florbalovej 
ligy žien sa hralo v rámci turnajov v Michalov-
ciach a v Mestskej športovej hale v Partizán-
skom, kam zavítala prvá ženská liga už po tretí 
raz v aktuálnej sezóne. Florbalistkám FBK Har-
vard Partizánske patrila pozícia lídra, a preto 
sa čakalo, že v domácom prostredí si pripíšu 
ďalšie dve víťazstvá. Partizánčanky však svoj 
úvodný zápas nezvládli, keď s nováčikom sú-
ťaže Florpédom Bratislava prehrali 2:4. Posta-
rali sa tak o najväčšie prekvapenie kola. ,,Po 
dvoch výhrach nad Florpédom si zrejme 
nikto z nás nepripúšťal, že tretí zápas sa 
skončí inak. Súper vydržal pozorne brániť 
a aj bez svojej najlepšej strelkyne sa do-
kázal v druhej tretine dvakrát presadiť, čo 
nás dokonale rozhodilo. V poslednej časti 
hry sme preto išli do rizika, čo nám vôbec 
nevyšlo a prehrávali sme už nula-štyri. V 
závere sa nám ešte podarilo dva razy skó-
rovať, no ani záverečná výborná hra bez 
brankárky nám už nepriniesla ďalší gól“, 
netajil sklamanie tréner Harvardu Dušan Ďu-
ríček a k druhému stretnutiu svojich zvereniek 
poznamenal: ,,V druhom zápase si dievčatá 
vylepšili aspoň sčasti náladu víťazstvom 
nad bratislavským Lidom.“ Oveľa spokojnej-
ší bol kormidelník bratislavského Florpéda Mi-
roslav Hýlek: „Na to, v akej zostave sme do 
Partizánskeho vycestovali a v akom zdra-
votnom stave sa náš tím nachádza, sme do-
kázali prakticky nemožné. Harvard nás po 
predchádzajúcich výhrach trochu podce-
nil, no my sme hlavne zmenili spôsob hry. 
Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a 
vyrážali sme do protiútokov, ktoré nám vy-
šli.“ Partizánčanky sa prehrou pripravili o pozí-
ciu lídra súťaže. Naopak, dve víťazstvá vyniesli 
na prvé miesto priebežnej a neúplnej tabuľky 
Banskú Bystricu.

 Výsledky 9. dvojkola: FBK Harvard Parti-
zánske – FbO Florpédo Bratislava 2:4 (0:0, 
0:2, 2:2), góly: 38. V. Orelová, 40. V. Orelová 

(M. Adamcová) – 20. D. Kalmárová (M. Dza-
voronková), 24. S. Smelíková (S. Vytykačová), 
34. M. Dzavoronková (K. Žáková), 37. S. Sme-
líková. HARVARD: P. Hačková – A. Klapková, K. 
Lepeyová, V. Orelová, L. Ďuríčková, V. Kližano-
vá – D. Košecká, V. Ivanková, N. Horváthová, L. 
Guštarová, M. Adamcová  – P. Vállová, I. Galiso-
vá, A. Bilasová, M. Kompasová, tréner: D. Ďurí-
ček. Lido Bratislava – Kysucké Nové Mesto 
1:2 (0:0, 0:1, 0:1). Kysucké Nové Mesto – 
Florpédo Bratislava 8:0 (2:0, 3:0, 3:0). FBK 
Harvard Partizánske – ŠK Lido Women Bra-
tislava 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), góly: 6. L. Guštarová 
(M. Adamcová), 11. V. Orelová, 16. V. Kližanová 
(V. Orelová), 40. V. Kližanová (N. Horváthová) 
– 42. G. Stoklasová (Z. Šišmišová). HARVARD: 
P. Hačková – A. Klapková, K. Lepeyová, V. Ore-
lová, L. Ďuríčková, V. Kližanová – D. Košecká, 
V. Ivanková, N. Horváthová, L. Guštarová, M. 
Adamcová – P. Vállová, I. Galisová, A. Bilaso-
vá, tréner: D. Ďuríček. Malacky – Michalov-
ce 1:12 (0:5, 0:3, 1:4). Banská Bystrica – Mi-
chalovce 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). Malacky – 1.FBC 
Trenčín 1:6 (0:2, 0:1, 1:3).  1.FBC Trenčín – 
Banská Bystrica 1:6 (0:1, 0:2, 1:3). 
 Dohrávky 3. dvojkola: Malacky – Michalov-
ce 2:8 (1:2, 0:4, 1:2). 4. dvojkola: LIDO Brati-
slava – Michalovce 2:5 (0:3, 1:1, 1:1). Ma-
lacky – Kysucké Nové Mesto 0:10 (0:9, 0:1, 
0:0), Malacky – LIDO Bratislava 3:9 (1:3, 1:3, 
1:3). Michalovce – Kysucké Nové Mesto 4:3 
(0:2, 3:1, 1:0).

TABUĽKA
1. Quick Sport Banská Bystrica  15   10   1     4    78:35    21
2. FBK Harvard Partizánske 18     9   3     6    69:55    21
3. Kysucké Nové Mesto 14     9   2     3    61:31    20
4. Eastern wings Michalovce 14    9   1     4    64:46    19
5. 1.FBC Trenčín 17    7   4     6    79:59    18
6. LIDO Bratislava 16    7   1     8    56:51    15
7. Florpédo Bratislava 16    6   0   10    49:81    12
8. 1.SC Malacky                          16    0   0   16    23:121   0
 (mp, dď)

Bratia Jánošíkovci nenašli premožiteľov
Trojdielny seriál Slovenského pohá-
ra detí a žiactva v športovom karate 
sa úvodným podujatím otvoril v bra-
tislavskej športovej hale SSTZ. Do sú-
bojov o medaily a  zároveň i nominač-
né body pre štart na májovom sloven-
skom šampionáte zasiahlo tristoštyri 
pretekárov z päťdesiatich klubov, me-
dzi ktorými nechýbali Drap Partizán-
ske a Trend Bánovce nad Bebravou. Z 
dvanástich drapákov sa na bratislav-
ských tatami medailovo presadil len 
Dávid Melichárek, ktorý v súbornom 
cvičení kata starších žiakov skončil tre-
tí. Osmička bánovských karatistov si z 
hlavného mesta Slovenska priniesla tri 
zlaté kovy. Dva razy sa z prvenstva te-
šil Matúš Jánošík, ktorý zvíťazil v kata 
chlapcov i v športovom zápase kumite 
v hmotnosti +30 kg. Zlato si vybojoval 
aj jeho starší brat Benedikt Jánošík, ktorý v kumite nenašiel premožiteľa v dvadsaťtričlennej ka-
tegórii starších žiakov v hmotnosti +40 kg. V kumite mladších žiačok do 37 kg si druhé miesto 
vyzápasila Sára Dianová. Medailová zbierka vyniesla Trendu šieste miesto, keď zvíťazil Ekonóm 
Trenčín s bilanciou štyroch zlatých a troch strieborných medailí, druhý skončil MŠK Žiar nad Hro-
nom (4 – 2 – 5) a tretie miesto obsadil ŠŠK Prievidza (3 – 3 – 4). Popri úvodnom pohárovom po-
dujatí prebiehala aj nová súťažná disciplína pod názvom Karate agility. Štartujúci v nej museli 
absolvovať prekážkovú dráhu a predviesť predpísané cviky v čo najkratšom čase. Premiéru si 
odkrútilo 159 karatistov a karatistiek z dvadsiatich deviatich klubov vrátane bánovského Trendu. 
Druhé miesta obsadili Alica Niková v kategórii osemročných žiačok a Soňa Niková medzi jede-
násťročnými staršími žiačkami, kým na bronzových stupienkoch sa umiestnili Matúš Jánošík v 
kategórii sedemročných chlapcov a Benedikt Jánošík medzi jedenásťročnými staršími žiakmi.

 Bodované umiestnenia reprezentantov 
Drap Partizánske a Trend Bánovce nad Bebra-
vou – kata mladšie žiačky: 5. Alica Niková, 
5. Sára Dianová, 7. Magdaléna Mikušová 
(všetky Trend), mladšie žiačky: 7. Ema Mag-
dolenová (Drap), chlapci: 1. Matúš Jánošík, 
starší žiaci: 5. Benedikt Jánošík (obaja Trend), 
starší žiaci – začiatočníci: 3. Dávid Melichá-
rek (Drap). 

Kumite – mladšie žiačky -27 kg: 5. Alica Niko-
vá (Trend), 5. Nina Špániková (Drap), -37 kg: 
2. Sára Dianová, 5. Magdaléna Mikušová, 
staršie žiačky -35 kg: 7. Soňa Niková (všetky 
Trend), +40 kg: 5. Vanesa Hlaváčová (Drap), 
chlapci +30 kg: 1. Matúš Jánošík, mladší žia-
ci -28 kg: 7. Adam Godár (obaja Trend), mladší 
žiaci +32 kg: 7. Matúš Harant (Drap), starší žia-
ci +40 kg: 1. Benedikt Jánošík (Trend). mp

Samuel Ivanka bojoval o nomináciu 
na majstrovstvá Európy
Slovenskí juniorskí reprezentanti v bedmintone sa predstavili 
na medzinárodnom podujatí v maďarskom Pécsi, ktoré bolo zá-
roveň ich poslednou previerkou pred blížiacimi sa juniorskými 
majstrovstvami Európy. Na turnaji pod názvom Multi Alarm Hun-
garian Junior  mali priaznivci bedmintonu možnosť vidieť v akcii 
221 hráčov z dvadsaťjeden krajín. Jedenásťčlennú výpravu junior-
skej reprezentácie Slovenska tvoril aj šestnásťročný Partizánčan 
Samuel Ivanka (na foto). Bedmintonista Lokomotívy Košice, kam 
prestúpil pred začiatkom aktuálnej sezóny z BK Gymnázium Parti-
zánske, nastúpil vo všetkých herných disciplínach. V prvom kole 
dvojhry Ivanka vyradil Mitch Aubrey Nai Chung Tongu z exotické-
ho Surivanu v dvoch setoch 22:20, 21:11. ,,Myslím si, že lepší lós 
do prvých kôl som ani dostať nemohol, všetko to boli hrateľní 
súperi. Hlavne v mixe, dvojhre a štvorhre som narazil na síce 
dobrých súperov, ale jedných z tých ľahších na turnaji. Prvé 
košíky v dvojhre proti Tongovi som bol neskutočne nervózny 
a strachoval som sa o výsledok. Na konci úvodného setu som 
vyhrával dvadsať-šestnásť, no súper vyrovnal. Našťastie som 
set vyhral a v druhom som sa už lepšie dostával do výmen, 
viac som si veril a hneď sa to ukázalo aj na výsledku,“ zhodnotil 
stretnutie tretí hráč slovenského rebríčka hráčov do 17 rokov, kto-
rý v druhom kole podľahol po setoch 15:21 a 19:21 minuloročné-
mu vicemajstrovi Európy do 15 rokov Srbovi Lukovi Milićovi. ,,Od 
začiatku sa dalo na to pozerať. Myslím si, že keby som mal viac 
premyslené údery, mohli sa hrať aj tri sety. Srbský reprezen-
tant bol však skúsenejší, rýchlejší, viac si veril v úderoch a mal 
veľmi dobré zápästie. Zahral zopár takých košíkov, po kto-
rých som sa stihol akurát len pozrieť.“ V mixštvorhre si Ivanka 
po boku Angeliky Vargovej na úvod hladko poradili s maďarským 
párom Attila Marki – Evelin Szuchovszki, nad ktorými vyhrali 21:3 
a 21:9. Z iného súdka boli nasadené dvojky Thomas Vallez a Joan-
na Chaube z Francúzska, na ktorých narazili v druhý hrací deň. Ne-
skorším víťazom turnaja ,,párovky“ podľahli zhodne 9:21 a 9:21. V 
štvorhre Ivanka vytvoril prvý raz dvojicu so slovenskou jednotkou 
rebríčka hráčov do 17 rokov Richardom Šmatlákom. Po voľnom 
lóse v úvodnom kole najskôr vyradili Mitcha Aubrey Nai Chung 
Tongu zo Surivanu s Thomasom Sibbaldom z Holandska v trojse-

tovej bitke 21:15, 19:21 a 21:15. Na Turkov Fethicana Degirmencia 
a Ahmetcana Orucu však v 3. kole nestačili a po prehre v dvoch se-
toch 9:21 a 16:21 z ďalších bojov vypadli. ,,V mixe proti neskor-
ším víťazom sme po celý zápas mali možno jeden-dva svetlé 
momenty, inak nás super vo všetkom prevyšoval. V štvorhre 
nám to s Rišom Šmatlákom, i napriek tomu, že sme hrali spolu 
prvý raz, celkom išlo. Prvý zápas sme hrali na tri sety možno 
aj preto, že v druhom sete sme mali veľmi slabý servis. Hlav-

né je, že sme vyhrali. V treťom kole proti o dva roky starším 
Turkom sme nemali čo stratiť. V prvom sete sme mali až prí-
liš veľký rešpekt, no v druhom to bolo z našej strany už lep-
šie. Obrana Turkov však bola obdivuhodná, bolo to ako hrať 
so ,stenou’, pridal ďalšie hodnotenie Samuel Ivanka, ktorý ešte 
dodal: ,,Turnaj bol pre mňa pekným a cenným zážitkom. Videl 
som v akcii veľa výborných hráčov. Niekedy som ani nevedel, 
kam sa skôr pozrieť, jeden zápas lepší ako druhý. S mojím vý-
konom som celkom spokojný. Pozitívom je, že som v každej 
z herných disciplín vyhral aspoň jeden zápas. Budem sa sna-
žiť naďalej na sebe makať, aby to nabudúce bolo ešte lepšie.“ 
Tréner juniorskej reprezentácie Slovenska Tibor Kessler zhodnotil 
pre portál SZBe vystúpenie svojich zverencov nasledovne: ,,Hráči 
zahrali v dvojhrách svoju optimálnu úroveň. Musia však po-
pracovať so psychikou, ktorej prejavom je určitý strach z ví-
ťazstva a potom prehrávame vynikajúco rozbehnuté sety v 
samom závere. Viaceré mixy sme hrali ustráchane, hlavne na 
sieti. Aj keď dievčatá trochu zlepšili hru na sieti, nie je to ešte 
podľa mojich predstáv. Chlapci musia popracovať na tvrdšom 
smeči. Vo štvorhrách sme hrali celkom dobrý level, slušný vý-
kon podali Samo Ivanka s Rišom Šmatlákom. Pri svojej ‚zohra-
tosti’ ma milo prekvapili. Do budúcna by to mohlo fungovať. 
V komplexe by som hodnotil výkony ako dobré, ale so slab-
šími koncovkami, čo prinieslo priemerné výsledky. Musíme s 
tým popracovať, pred majstrovstvami Európy máme ešte týž-
denné sústredenie v Prešove.“ Po návrate domov čakala repre-
zentačného kouča ťažká úloha v podobe nominácie na blížiace sa 
majstrovstvá Európy juniorov. Do záverečnej sedemčlennej nomi-
nácie pre európsky šampionát sa však nevtesnal Samuel Ivanka: 
,,Samozrejme, že mi je to ľúto, predsa len, sú to majstrovstvá 
Európy. Bolo by skvelé zúčastniť sa ich a sledovať aj iných hrá-
čov, ktorí nechodia na klasické medzinárodné turnaje, ako na-
príklad Dáni. Nominovaní hráči majú oproti mne minimálne 
tú výhodu, že sú skúsenejší. Nezostáva mi nič iné, len im držať 
palce, nech to dotiahnu čo najďalej. Na sústredenie do Prešo-
va som mal ísť aj ja, no bohužiaľ, som chorý, takže asi budem 
musieť zostať doma a liečiť sa.“   mp

Švecová s Bitarovou  
slovenskými vicemajsterkami

V práve prebiehajúcej halovej atle-
tickej sezóne sa prvé slovenské me-
daily rozdávali v bratislavskej hale 
Elán v kategórii juniorov a žiactva. 
V behu na 800 m si medzi juniorka-
mi výborne počínala Partizánčan-
ka Ivana Bitarová. Reprezentant-
ka ŠK ŠOG Nitra sa v osobnom re-
korde 2:26,32 min stala slovenskou 
juniorskou vicemajsterkou, keď ti-
tul získala v čase 2:15,37 min Mi-
chaela Pešková z AŠK Slávia Trna-
va. Na šesťdesiatke štartoval Šimon 

Molčan z Klátovej Novej Vsi, ktorý rovnako reprezentuje nitriansky ŠK ŠOG. V štvrtom rozbehu skončil 
piaty v čase 7,74 s, čo na finále nestačilo. Predstavil sa aj na dvestovke, kde v osobnom rekorde 25,04 
s skončil štrnásty. Najúspešnejším klubom juniorského šampionátu sa stal AC Stavbár Nitra s piatimi 
titulmi, o jeden menej získal ďalší nitriansky klub ŠK ŠOG a tri zlaté si vybojovali atléti Slávie UK Brati-
slava a AK AŠK Slávia Trnava.
Na šampionáte žiactva si najviac titulov – šesť – vybojovali nádeje Spartaka Dubnica nad Váhom, štyri 
zlaté získal AC Stavbár Nitra a po tri najcennejšie kovy si odviezli AC Malacky a ŠK ŠOG Nitra. Klubové 
farby nitrianskych gymnazistov reprezentovala aj šprintérka Andrea Švecová. A hoci jedenásťročná 
atlétka z Partizánskeho bola najmladšou účastníčkou republikových majstrovstiev, medzi aj o tri roky 
staršími súperkami si vybojovala dve medaily. Žiačka osemročného Gymnázia v Partizánskom sa vý-
borným výkonom blysla už na tristovke, kde si zlepšila osobné maximum o 0,23 sekundy. V čase 43,25 
s preťala cieľovú čiaru na druhej pozícii, keď s časom 41,29 s zvíťazila s tromi zlatými kovmi najúspeš-
nejšia atlétka šampionátu Emma Zapletalová, rovnako z nitrianskeho ŠK ŠOG. Striebro získala Švecová 
aj v štafete na 4 x 200 m, kde za kvarteto ŠK ŠOG štartovala na poslednom bežeckom úseku. Jej oddie-
lové kolegyne Majzlíková, Kubíčková, Ácsová síce vytvorili na svojich úsekoch pätnásťmetrovú stratu 
na vedúcu štafetu Slávie Trnava pred poslednou predávkou štafetového kolíka. Strhujúcim finišom 
však Švecová odstup Trnavčaniek zmazala, no cieľovú čiaru preťala so stratou siedmich stotín sekundy 
za Križanovou, ktorá v čase 1:53,30 min udržala pre Sláviu zlato. mp

Matúš Jánošík (vľavo) a Benedikt Jánošík

Ivana BitarováAndrea Švecová
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KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
 MUŽI: PALÁRIKOVO – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 
1:2 (1:0), góly Spartaka: M. Líška, T. Olej, na ume-
lom trávniku v Šali. FK TEMPO PARTIZÁNSKE – FK 
VEĽKÉ BIELICE 7:2 (3:1), Tomáš Obert 4, S. Slivka, 
S. Sedláček, M. Kučerka – O. Beleš 2. TOVARNÍKY 
– SLOVAN ŠIMONOVANY 2:1 (0:1), gól Slovana: 
T. Laurinec, na umelej tráve v Topoľčanoch. ZLATÉ 
MORAVCE B-VOLKOVCE – SLOVAN ŠIMONOVA-
NY 0:2 (0:0), T. Laurinec 2, na umelej tráve. SOL-
ČANY – OFK BOŠANY 2:0 (2:0), na umelej tráve 
v Topoľčanoch. KANIANKA – NŽ VEĽKÉ UHERCE 
2:2 (1:2), góly NŽ: R. Kováč 2, na umelej tráve v No-
vákoch. TOVARNÍKY – OŠK VEĽKÝ KLÍŽ 6:1 (3:1), 
gól OŠK: Š. Kučera, na umelej tráve v Topoľčanoch. 
OŠK CHYNORANY – OBYCE 3:3 (3:3), góly OŠK: T. 
Čangel 2, P. Ovečka. TJ FK SKAČANY – HRADIŠTE 
7:0 (3:0), J. Stručka 2, Maroš Ďuriš 2, M. Krajčo, M. 
Borcha, Mário Loči. BRODZANY – ČEREŇANY 1:0 
(0:0), 63. A. Kaplán. DOLNÉ NAŠTICE – L BISKU-

PICE 3:3 (0:0), J. Galbavý 2, L. Dzurik – T. Hanko 2, 
M. Gieci. OFK KLÁTOVA NOVÁ VES – ZÁVADA 6:0 
(2:0), T. Španko, M. Zajic, M. Domček, M. Peciar, P. 
Kopček, A. Fraňo. MALÉ KRŠTEŇANY – PAŽIŤ 5:1 
(2:0), S. Adamik 2, J. Johann, M. Panák, P. Baláž – T. 
Rybanský. OŠK PEČEŇANY – DEŽERICE 0:3 (0:1), 
Peter Benca, M. Slovák, L. Ševčík. PODLUŽANY 
– MOTEŠICE 2:1 (0:0), M. Horník, J. Horváth - M. 
Obranec.

 STARŠÍ DORAST: FK TEMPO PARTIZÁNSKE – 
HORNÁ NITRA 1:3 (1:2), gól Tempa: M. Repa.
 DORAST: NOVÁKY – SLOVAN ŠIMONOVANY 
2:3 (0:1), góly Slovana: S. Fábry, M. Luchava, J. Kuk-
la, na umelej tráve. OFK KLÁTOVA NOVÁ VES – 
OŠK CHYNORANY 6:1 (1:0), góly OFK: M. Peciar 2, 
M. Debnár 2, M. Španko, T. Streicher.
 MLADŠÍ DORAST: FK TEMPO PARTIZÁNSKE – 
HORNÁ NITRA 1:6 (0:2), gól Tempa: J. Kukla.

V ,,kauze Bohunský ml.“ sa toho povedalo a popí-
salo asi všetko a možno aj viac, než bolo únosné. 
Každá zainteresovaná strana dostala dostatočný 
priestor vyjadriť sa a tým uzatvárame túto kauzu 
na stránkach nášho týždenníka. Treba zdôraz-
niť, že ani jeden z klubov neporušil normy. Pod-
statné je, že brankár Ľuboš Bohunský mladší už 
nemá záujem pôsobiť vo svojom materskom 
klube FK Tempo, nech už sú jeho dôvody aké-
koľvek. Aj keď v FK Tempo, ako jeho funkcionári 
tvrdia, má dvere naďalej otvorené. S najväčšou 
pravdepodobnosťou však mladý brankár zmení 
v lete klubovú príslušnosť. A v tejto súvislosti sa 
javí zaujímavou nová skutočnosť, ktorá vznikla 
na základe nového Registračného a prestupové-

ho poriadku, ktorý, s výnimkou článku 40, účin-
ného už v súčasnosti, bude platný od 15. júna 
tohto roku. Jeho návrh jednomyseľne schválil  
Výkonný výbor Slovenského futbalového zvä-
zu na svojom zasadnutí 10. februára 2015. Naj-
podstatnejšou zmenou je, že v prípade transferu 
hráča amatéra sa súhlas materského klubu nevy-
žaduje, materskému klubu však vzniká nárok na 
odstupné. Ak sa materský a nový klub nedohod-
nú inak v rámci seriózneho rokovania, stanovu-
je výšku odstupného, ktoré je povinný uhradiť 
nový klub, tabuľka. A na základe v nej uvedených 
finančných čiastok odstupného za hráča amaté-
ra, sa predávajúci bude doslova chytať za hlavu, 
kým kupujúci si bude mastiť brucho. V prípade 

prestupu Ľuboša Bohunského ml. z FK Tempo 
Partizánske do ŠK Slovan Šimonovany uvádza ta-
buľka hodnotu rovných 1000 €. Oveľa smutnejší 
však budú funkcionári klubov v oblastných súťa-
žiach, kde o talentovaného hráča vo veku 19 až 
25 rokov môžu prísť pri zaplatení odstupného vo 
výške 250 €. Ak majú takých štyroch, stačí rovná 
tisícka a ,,predávajúci klub“ je razom v existenč-
ných problémoch... 
A čo tak klub, ktorý si poctivo vychováva vlast-
ných odchovancov? Príde oligarcha, ktorému 
bude stačiť pár tisíc eur na rozbitie koncepcie a 
filozofie klubu. Možno sci-fi a možno slovenská 
realita, ktorá bude mať ďalekosiahlejšie násled-
ky. Každopádne, materský klub má po uskutoč-

nenom transfere nárok ešte na takzvaný solidár-
ny príspevok. Ten je zadefinovaný ako finančná 
čiastka, ktorú má zaplatiť nový klub materskému 
klubu hráča ako odplatu za ďalší jeho prestup. 
Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, 
ktoré sa podieľali na výchove hráča, keď profe-
sionál prestupuje počas trvania zmluvy do iné-
ho klubu za odplatu. Nový klub v takomto prípa-
de odpočíta 5 % z celkovej sumy takejto odplaty 
okrem výchovného a rozdelí výslednú sumu ako 
solidárny príspevok medzi kluby, ktoré sa podie-
ľali na výchove hráča počas súťažných ročníkov, 
v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku. 
Túto sumu by mal klub obdržať do 30 dní od 
uskutočnenia ďalšieho transferu. mp

My, členovia výboru futbalového klubu ŠK Slo-
van Šimonovany-Partizánske, sme nútení po-

skytnúť toto vyhlásenie, ako reakciu na vyjadre-
nie predsedu FK Tempo Partizánske, pána Dubinu. 

V predošlom čísle týždenníka Tempo p. Dubina poskytol svoju 
verziu k medializovanej kauze neuskutočneného prestupu Ľu-
boša Bohunského ml. do nášho klubu. Spočiatku sme na nie-
ktoré nepresnosti, polopravdy a invektívy, ktoré uvádza, nech-
celi ani reagovať, nakoľko sa pre nás celá kauza skončila vyjad-
rením Matričnej komisie ZsFZ, ktorá na svojom zasadnutí 27. 
januára rozhodla o opätovnom preregistrovaní Ľuboša späť do 
klubu FK Tempo, na základe čl. 11, ods. 2 platného prestupo-
vého poriadku. No práve početná odozva od fanúšikov, čitate-
ľov, podporovateľov a športových nadšencov šimonovianske-
ho futbalu nás prinútila nenechať to tak a dať na papier fakty a 
tým uviesť veci na pravú mieru. 
Hlavným faktom a dôvodom, prečo k prestupu nakoniec nedoš-
lo, nebola chybná čiastka za prestup (v takom prípade by prišlo 
k zamietnutiu okamžite pre nesplnenie podmienok opakované-
ho prestupu), ako to už niekoľko razy prezentovali funkcionári 
FK Tempo. Jediný problém bol v tom, že na opakovaný prestup 
odišli naraz traja hráči z FK Tempo, o čom sa práve píše v spomí-
nanom čl. 11 ods. 2, ktorý povoľuje iba dva takéto prestupy. Čo 
je však zarážajúce, že v platnosti ostali prestupy dvoch takisto 

brankárov do klubu FK Nemšová a to: Marek Ivanka a Štefan Ho-
lička, ktorí už viac ako dva roky nepôsobia aktívne ako futbalis-
ti. Z overených zdrojov nemšovianskeho futbalu máme potvrde-
né, že v klube ani nevedia, kto títo dvaja sú a doposiaľ sa vôbec 
neobjavili ani na tréningu, či v prípravnom zápase FK Nemšová 
a určite sa s nimi nepočíta do kádra. Názor na to si urobte sami.
Ostatné tvrdenia nám skôr vyznejú ako pokus topiaceho sa 
chytiť slamky. Veď napríklad, najskôr na sociálnej sieti uviedol, 
že sme ponúkali iba čiastku 1660 € a neboli sme ochotní roko-
vať. Tak potom, prečo pán predseda práve v spomínanom člán-
ku už pripúšťa aj sumu 3000 €? Takisto tvrdenia o neserióznom 
rokovaní sú scestné. Prebehlo niekoľko telefonátov, osobných 
stretnutí na pôde FK Tempo i mimo nej, za účasti viacerých čle-
nov nášho výboru a nielen nášho prezidenta Petra Hudoka. Až 
do samého konca prestupového obdobia sme robili ústupky, 
len aby sme zrealizovali prestup už počas minulého leta. A to 
je fakt! 
Ďalej podľa nás nebolo vôbec vhodné a funkcionársky serióz-
ne, že v článku spomína prestup Pavla Kermieta z roku 2013. 
História našich klubov, či sa to niekomu páči, alebo nie, je úzko 
spätá a odohralo sa v nej všeličo. No myslíme si, že niektoré in-
formácie by mali ostať iba za zatvorenými dverami, aj to je je-
den z prvkov serióznosti, na ktorú nás v nadpise článku pán Du-
bina nabáda. Keď však načal konkrétne tento prestup, nech je 

všetkým známe, že Pavol Kermiet prišiel do nášho mužstva v 
júli 2013 za čiastku 2500 €, čo nie je výmysel, ale fakt, overiteľ-
ný v účtovníctve obidvoch klubov. Súčasťou tohto transferu bol 
aj prestup dorastenca z nášho klubu do FK Tempo, no prestupy 
mládežníkov sa medzi oboma klubmi finančne nekompenzujú.
Na záver chceme len dodať, že nemáme akýkoľvek problém 
sadnúť si za jeden stôl s predstaviteľmi FK Tempo a jednať o ho-
cičom. Mame za to, že vzťahy medzi oboma klubmi, odkedy je 
opätovne p. Dubina predsedom FK Tempo, sa pomaly napráva-
li. Viac razy sme podali pomocnú ruku prostredníctvom nášho 
tajomníka Petra Letavaya, ktorý úzko spolupracuje s tajomní-
kom FK Tempo Štefanom Slivkom, pri mládeži i pri prechode na 
nový Informačný systém Slovenského futbalu. Otázka prestu-
pu Ľuboša Bohunského mladšieho je však momentálne pre nás 
uzavretá kapitola. Myslíme si, že pokiaľ sú názory dvoch strán 
tak diametrálne odlišné, nie je možné dosiahnuť akúkoľvek do-
hodu. V pokoji si preto počkáme na podmienky, ktoré nám pri-
nesie nový prestupový poriadok, ktorý nadobudne platnosť od 
15. júna 2015. A keďže sú necelé dva týždne do začiatku jarnej 
časti ročníka a my potrebujeme dotiahnuť ešte veľa detailov v 
našom klube, aby sme boli dobre pripravení, nechceme už túto 
kauzu viac medializovať a nechávame to na širokú športovú ve-
rejnosť, aby si sama urobila názor.
 Výbor ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske 

Vyhlásenie ŠK Slovan ŠimonovanyFutbalový turnaj žiakov v Bánovciach
Za účasti ôsmich kolektívov sa pod názvom LinEx cup konal v Mestskej športovej hale v Bánovciach 
nad Bebravou turnaj v malom futbale žiakov kategórie U11.  Jeho víťazom sa bez prehry stala najstar-
šia prípravka FC Baník Horná Nitra. Vo finále mladí baníkovci zdolali 2:0 trenčiansky AS dvomi gólmi 
Adama Horvátha. Ten ich nastrieľal celkom sedem a stal sa najlepším strelcom turnaja. O jeden menej 
nastrieľal Vladimír Karásek z družstva futbalových nádejí FK Tempo Partizánske, ktoré obsadili piatu 
priečku. Usporiadateľský Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou nasadil do turnaja dva celky. 
Družstvo bielych skončilo tretie, kým modrí uzatvárali štartové pole. 

TURNAJOVÉ VÝSLEDKY
 A-SKUPINA: Spartak Bánovce n/B. (modrí) – 
Tempo Partizánske 1:1, gól Tempa: V. Karásek. 
Horná Nitra – AS Trenčín 2:2. Spartak Bánov-
ce n/B. (modrí) – Horná Nitra 0:4. Tempo Par-
tizánske – Trenčín 2:3, góly Tempa: V. Karásek 2. 
Tempo Partizánske – Horná Nitra 0:3. Spartak 
Bánovce n/B. (modrí) – Trenčín 0:5. 
 B-SKUPINA: Spartak Bánovce n/B. (bieli) – 
Púchov 1:0. Dubnica n/V. – Žilina 0:3. Spartak 
Bánovce n/B. (bieli) – Dubnica n/V. 1:0. Pú-
chov – Žilina 1:3. Púchov – Dubnica n/V. 2:2. 
Spartak Bánovce n/B. (bieli) – Žilina 3:0. 
 O 5.-8. MIESTO: Tempo Partizánske – Dub-
nica n/V. 2:1, góly Tempa: V. Karásek 2. Spartak 
Bánovce n/B. (modrí) – Púchov 1:4. 

 SEMIFINÁLE: Horná Nitra – Žilina 3:1. Spar-
tak Bánovce n/B. (bieli) – Trenčín 1:6. 
 O 7. MIESTO: Dubnica n/V. – Spartak Bánov-
ce n/B. (modrí) 6:0. 
 O 5. MIESTO: Tempo Partizánske – Púchov 
2:1, góly Tempa: V. Karásek, M. Mulina.
 O 3. MIESTO: Žilina – Spartak Bánovce n/B. 
(bieli) 1:3. 
 FINÁLE: Horná Nitra – Trenčín 2:0.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. FC Baník Horná Nit-
ra, 2. AS Trenčín, 3. FK Spartak Bánovce n/B. 
(bieli), 4. Akadémia Juventus Žilina, 5. FK Tem-
po Partizánske, 6. FK Púchov, 7. MFK Dubni-
ca nad Váhom a 8. FK Spartak Bánovce n/B. 
(modrí). mp

Žiaci FK Tempo Partizánske U11 – horný rad zľava: Maroš Mulina (vedúci družstva), 
Mathias Mulina, Šimon Ištván, Vladimír Karásek ml., Timotej Grznár, Dominik Otruba, Vla-
dimír Karásek st. (tréner), dolný rad zľava: Michal Petreje, Timea Jánošíková, Samuel Ko-
váč a Tibor Zima.

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

 4. KOLO: MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 
Lučenec – odložené. MŠK Púchov – HK Brezno 
5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Iskra Partizánske – voľno. 
 5. KOLO: Iskra Partizánske – MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš 3:3 (0:2, 2:1, 1:0), góly: 23. M. 
Ďurech (P. Sedlár, J. Gajdoš), 25. A. Hvizdoš (J. 
Gajdoš), 49. J. Martiška (A. Hvizdoš, N. Kozinka) 
– 5. a 8. Strečok, 37. Kalousek. ISKRA: R. Raučina 
– J. Martiška, E. Švec, M. Martiška, R. Paduch – P. 
Sedlár, A. Hvizdoš, D. Vlčko – J. Gajdoš, M. Ďu-
rech, N. Kozinka – J. Smatana, A. Bezák, M. Pá-
nik, tréner: P. Hričina. HC Lučenec – MŠK Pú-
chov – odložené. HK Brezno – voľno.
 DOHRÁVKA 2. KOLA: Iskra Partizánske – 
HK Brezno 11:0 (1:0, 8:0, 2:0), góly: 9. M. Ďu-
rech (E. Švec), 22. A. Hvizdoš (N. Kozinka), 25. N. 
Kozinka (M. Ďurech), 31. N. Kozinka (E. Švec, A. 
Hvizdoš), 33. A. Bezák (J. Martiška, E. Švec), 35. 
M. Ďurech (N. Kozinka, M. Martiška), 37. N. Ko-
zinka (A. Hvizdoš), 39. J. Martiška (A. Hvizdoš), 
40. D. Vlčko (A. Hvizdoš), 56. A. Hvizdoš (P. 
Sedlár), 59. N. Kozinka, M. Martiška). ISKRA: R. 
Raučina – J. Martiška, E. Švec, M. Martiška, M. 
Bečka, R. Paduch – P. Sedlár, A. Hvizdoš, D. Vlč-
ko – J. Gajdoš, M. Ďurech, N. Kozinka – J. Sma-
tana, A. Bezák, tréner: P. Hričina.
1. Iskra Partizánske   4  3  1  0   27:8    7
2. MŠK Púchov            3  1  1  1  13:10   3
3. HK Brezno                3  1  0  2   5:19   2
4. Liptovský Mikuláš     2  0  2  0   7:7    2
5. HC Lučenec             2  0  0  2    4:12   0

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

 4. KOLO: MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 
Lučenec – odložené. MŠK Púchov – HK Brezno 
10:3 (1:0, 4:0, 5:3). Iskra Partizánske – voľno. 
 5. KOLO: Iskra Partizánske – MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš 4:2 (0:2, 2:0, 2:0), góly: 23. P. 
Cagáňová (D. Žiak), 34. D. Žiak (A. Jandák), 45. 
D. Žiak (A. Jandák, M. Otto), 59:47 P. Urminský 
(P. Cagáňová, D. Žiak) – 15. Fekete, 19. Vypari-
na. ISKRA: A. Bakita – P. Cagáňová, N. Struhár, 
M. Bukovský, P. Urminský – S. Macho, M. Otto, 
A. Jandák – Z. Majeríková, D. Žiak, P. Vlková – P. 
Kubáň, P. Valent, J. Holobradý, tréner: Ivan Va-
lach. HC Lučenec – MŠK Púchov 0:7 (0:2, 0:2, 
0:3). HK Brezno – voľno.
 DOHRÁVKA 2. KOLA: Iskra Partizánske – 
HK Brezno 2:4 (0:2, 2:1, 0:1), góly: 31. I. Sa-
pár (M. Otto), 40. P. Vlková (D. Žiak, N. Struhár) 
– 9. Križan, 12. a 59:27 Kováčik, 29. Piliar. ISKRA: 
M. Gašparovič (41. A. Bakita) – P. Cagáňová, A. 
Vanko, N. Struhár, M. Bukovský, P. Kubáň, P. Ur-
minský – S. Macho, M. Otto, I. Sapár – Z. Majerí-
ková, D. Žiak, P. Vlková – P. Valent, J. Holobradý, 
tréner: Ivan Valach.
1. MŠK Púchov           4  4  0  0  32:11   8
2. Iskra Partizánske   4  2  0  2 21:12   4
3. HC Lučenec             3  1  0  2    8:23  2
4. HK Brezno                3  1  0  2  11:18  2
5. Liptovský Mikuláš     2  0  0  2    7:15  0

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

 4. KOLO: HC Lučenec – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš – odložené na 21.3.. HK Brezno – MŠK 

Púchov 1:7 (0:2, 1:3, 0:2). Iskra Partizánske – 
voľno. 
 5. KOLO: MHK 32 Liptovský Mikuláš – Is-
kra Partizánske 9:0 (3:0, 2:0, 4:0), ISKRA: M. 
Hurčík – P. Mavrák, P. Ch. Ručka, T. Drienovská, 
S. Greguš – D. Löbbová, D. Fabo, M. Vlčan, K. 
Grežďo, T. Dobošová, V. Kružlíková, tréner: M. 
Fraňo. MŠK Púchov – HC Lučenec – nehra-
lo sa.
 DOHRÁVKA 2. KOLA: HK Brezno – Iskra 
Partizánske 8:8 (6:5, 1:1, 1:2), góly: 4. a 8. 
Mravec, 6. Zemko, 9. a 17. Schwarzbacher, 
16., 34. a 53. Štefančík – 4. K. Grežďo (A. Jan-
dák, D. Löbbová), 9. K. Grežďo (A. Jandák), 14. 
a 59. A. Jandák (K. Grežďo), 19. D. Fabo (A. Jan-
dák), 19. L. Chreno (D. Löbbová), 39. M. Vlčan 
(L. Chreno, D. Löbbová), 41. D. Fabo (A. Jan-
dák). ISKRA: M. Hurčík – P. Mavrák, P. Ch. Ruč-
ka, Martin Machovič, S. Greguš – D. Löbbová, 
D. Fabo, K. Grežďo, M. Vlčan, L. Chreno, A. Jan-
dák, S. Križan, tréner: M. Fraňo.
 3. KOLA: Iskra Partizánske – HC Lučenec – 
odložené na 24.2.. 
 PREDOHRÁVKA 9. KOLA: MHK 32 Liptovský 
Mikuláš – HC Lučenec 12:3 (7:0, 5:1, 0:2).
1. MŠK Púchov            3  3  0  0  25:6     6
2. Liptovský Mikuláš     4  3  0  1  37:15   6
3. HK Brezno                4  1  1  2  24:30   3
4. Iskra Partizánske   3  0  1  2   11:26   1
5. HC Lučenec             2  0  0  2     4:24  0

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

 4. KOLO: HC Lučenec – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš – odložené na 21.3.. HK Brezno – MŠK 
Púchov 1:8 (0:3, 1:4, 0:1). Iskra Partizánske – 
voľno. 
 5. KOLO: MHK 32 Liptovský Mikuláš – Iskra 
Partizánske 7:2 (2:0, 3:1, 2:1), góly: 10. a 58. Bl-
cha, 14., 24., 28. a 45. Dunčko, 40. Žalúdek – 27. L. 
Pánik (M. Herceg), 44. M. Herceg. ISKRA: M. Hur-
čík  – N. Jakubová, J. Bartek, V. Löbbová, M. Jan-
ček, J. Mikula, A. Vaňo, L. Pánik, A. Klimantová, S. 
Magát, T. Híveš, M. Herceg, Š. Geschwandtner, T. 
Dobošová, V. Kružlíková, B. Hýrošš, tréner: M. Fra-
ňo. MŠK Púchov – HC Lučenec – nehralo sa. HK 
Brezno – voľno.
 DOHRÁVKA 2. KOLA: HK Brezno – Iskra Parti-
zánske 8:4 (2:1, 2:1, 4:2), góly: 15. Kováčik, 17. 
a 50. Melicher, 25., 47. a 59. Bálint, 26. Lukačo-
vič, 46. Gérer – 18. T. Dobošová (A. Vaňo), 32. T. 
Híveš (Š. Geschwandtner), 44. M. Herceg (T. Do-
bošová, N. Jakubová), 45. M. Herceg (T. Dobošo-
vá). ISKRA: R. Šlosarik – N. Jakubová, J. Bartek, V. 
Löbbová, J. Mikula, A. Vaňo, Š. Drábik – L. Pánik, 
A. Klimantová, T. Híveš, M. Herceg, F. Martiška, 
Š. Geschwandtner, T. Dobošová, V. Villárová, V. 
Kružlíková, tréner: M. Fraňo.
 3. KOLA: Iskra Partizánske – HC Lučenec – 
odložené na 24.2.. 
 PREDOHRÁVKA 9. KOLA: MHK 32 Liptovský 
Mikuláš – HC Lučenec 11:4 (4:0, 4:3, 3:1).
1. MŠK Púchov            3  3  0  0   25:5   6
2. Liptovský Mikuláš     4  3  0  1  28:14  5
3. HK Brezno                4  2  0  2  18:23  4
4. HC Lučenec              2  0  0  2    9:19  0
5. Iskra Partizánske    3  0  0  3    6:25  0
 mp

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Kadeti BBK Bánovce nad Bebravou odohrali vý-
borný zápas proti Interu Bratislava. Už v pred-
chádzajúcich zápasoch s Interom siahali Bánov-
čania po víťazstve, ale kvalita Bratislavčanov sa 
vždy prejavila. V poslednom meraní síl zverenci 
trénera Tomáša Paška dodržiavali to, čo si pred 
zápasom predsavzali a nad súperom zvučného 
mena si zaknihovali prvé víťazstvo. Prvoligoví 
žiaci Iskry Partizánske prehrali 46:124 v Spišskej 
Novej Vsi a 43:100 vo Svite. Práve vo Svite odo-
hrali zverenci trénera Drahomíra Hrkala najlep-
šiu štvrtinu, keď poslednú vyhrali 18:16.

KADETI
 MAJSTROVSTVÁ OBLASTI – ZÁPAD   

 7. KOLO: Malacky – BBK Bánovce n/B. – ne-
hralo sa. Senec – Inter Bratislava 38:131.
 8. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Inter Bratislava 
58:55 (29:26), BBK: R. Drevený 26, D. Podoba 8, 
R. Mikušiak 8, J. Hudec 4, P. Kopčan 3, (P. Horniak 
9, L. Kramár 0), tréner: T. Paško. TH BBK: 20/11. 
Štvrtiny: 13:14, 16:12, 15:21, 14:8. Malacky – Se-
nec – nehralo sa.

TABUĽKA
1. Inter Bratislava 8  6  2    586:416   14
2. BBK Bánovce n/B.   7  4  3   450:376   11
3. Malacky                     6  3  3    308:282   8
4. Senec                        7  1  6    277:547   8

STARŠÍ ŽIACI
 I. LIGA 

 11. KOLO: Spišská Nová Ves – Iskra Partizán-
ske 124:46 (73:21), ISKRA: T. Koprda 0, A. Daňo 

10, M. Škoda 2, F. Kulifay 6, S. Oršula 6, M. Šadibol 
12, J. Burák 4, J. Staňo 4, M. Benko 2, tréner: D. 
Hrkal. TH ISKRY: 8/4. Štvrtiny: 37:15, 36:6, 31:18, 
20:7. Svit – SPU Nitra 72:83 (37:41). BC Prie-
vidza – Junior Levice 51:84 (32:42). Banská 
Bystrica – Karlovka Bratislava 73:67 (31:30). 
Jednota Košice – Žilina 62:71 (25:32). Junior-
basket Košice – Považská Bystrica 42:116 
(19:60). 
 12. KOLO: Svit – Iskra Partizánske 100:43 
(53:16), ISKRA: T. Koprda 13, A. Daňo 3, M. Škoda 
2, F. Kulifay 6, S. Oršula 0, M. Šadibol 13, J. Burák 
0, J. Staňo 2, M. Benko 4, tréner: D. Hrkal. TH IS-
KRY: 15/9. Štvrtiny: 27:14, 26:2, 31:9, 16:18. Spiš-
ská Nová Ves – SPU Nitra 73:69 (35:43). BC 
Prievidza – Karlovka Bratislava 46:60 (28:32). 
Banská Bystrica – Junior Levice 54:85 (27:43). 
Jednota Košice – Považská Bystrica 78:124 
(32:54). Juniorbasket Košice – Žilina 47:56 
(23:30).
1. Junior Levice 12  11   1   1262:603   23
2. Slovakia Pov. Bystrica 12  11   1   1175:655   23
3. ŠKP Banská Bystrica 12  10   1     979:626   22
4. Karlovka Bratislava 12    8   4     817:790   20
5. Victoria Žilina 12    7   5     817:839   19
6. BC Prievidza 12    6   6     794:880   18
7. BK 04 Spišská N. Ves 12    4   8     758:932   16
8. SPU Nitra 10    4   6     731:712   14
9. BKM Svit 12    2  10    670:852   14
10. Jednota Košice 10    4    6    655:842   14
11. Juniorbasket Košice 10   1    9    526:754   11
12. Iskra Partizánske 10    0  10   406:1105  10
 (mp, tp)

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

V 22. kole II. ligy mužov kolkári BKK Bánovce nad 
Bebravou opäť naplno bodovali, keď si tento-
raz poradili na galantských dráhach s domácim 
Slovanom. Vo vyrovnanom stretnutí Bánovča-
nia rozhodli o svojom víťazstve 5:3 vyšším poč-
tom zvalených kolov, keď od domáceho družs-
tva mali na konte o 16 viac – 3125:3109. Nao-
pak, nedarilo sa kolkárom KK Hustra Uhrovec, 
ktorí podľahli 1:7 na body rezerve Preselian. 
Tie zvalili o 42 kolov viac 2989:2947. V 12. kole 
III. ligy – skupina Trenčín kolkári BKK Bánovce 
nad Bebravou vo vyrovnanom stretnutí prehra-
li na domácich dráhach s ,,céčkom“ Starej Turej 
o 11 kolov 1928:1939. Neuspeli ani kolkári rezer-
vy KK Hustra Uhrovec, ktorí na pôde lídra súťa-
že v Moravskom Lieskovom prehrali o 73 kolov 
1732:1805. O najlepší individuálny výkon kola sa 
postaral Bánovčan Anton Pristač, ktorý zvalil 497 
kolov. Štvrtý skončil jeho oddielový kolega Mi-
chal Vujičič, ktorý poslal na zem 490 kolov.

II. LIGA – ZÁPAD
 22. KOLO: Slovan Galanta – BKK Bánovce 
n/B. 3:5 (3109:3125), ako hrali: Hegedüšová 
498/0 – A. Pristač 501/1, Horník 510/1 – I. Žit-
ňan 505/0, Jeriga 549/1 – P. Bročko 533/0, Šárko-
zi 522/0 – J. Podolák 541/1, Chovanec (61. h Pil-
cz) – J. Bročko 538/1, Tyavoda 530/1 – M. Papšo 
508/0. KK Preseľany B – KK Hustra Uhrovec 7:1 
(2989:2947), ako hrali: Bazala 486/0 – J. Mišina 
508/1, Molnár 522/1 – V. Danaj 506/0, Domanic-
ký st. 468/1 – P. Petreje 476/0, Benca 515/1 – P. 
Sitár 487/0, Bubla 491/1 – P. Sirotný 476/0, Ka-
mencay 507/1 – M. Mišina 494/0. TKK Trenčín 
B – Tatran Bratislava 5:3 (3135:3090). TJ Ra-
kovice B – Zlaté Klasy B 5:3 (3125:3053). Kar-
paty Limbach – Slávia Nitra 6:2 (3093:2987). 
KK Pobedim B – Slavoj Sládkovičovo 2:6 

(3244:3274). ZKK Nové Mesto n/V. B – ŠKK Tl-
mače 3,5:4,5 (3221:3225). ŠK Modranka B – 
DKK Nové Mesto n/V. – odložené. 

TABUĽKA
1. Modranka B 21  19  0  2   131,5:36,5   3260   38
2. Sládkovičovo 22  15  1   6    111,0:65,0   3207   31
3. Slávia Nitra 22  15  1   6   106,5:69,5   3149   31
4. BKK Bánovce n/B. 22  13  0   9     95,5:80,5   3142  26
5. TKK Trenčín B 22  12  1    9     92,0:84,0  3133   25
6. Tatran Bratislava 22  12  1    9     87,5:88,5   3112   25
7. KK Zlaté Klasy B 22  12  0  10     97,0:79,0  3082   24
8. KK Pobedim B 22  10  2   10    88,5:87,5   3181   22
9. Karpaty Limbach 22   11  0  11   82,0:94,0   3091   22
10. TJ Rakovice B 22   10  1  11   87,0:89,0   3156   21
11. MKK Galanta B 22    9  0  13   79,0:97,0   3098   18
12. Preseľany 22   9  0  13    76,5:99,5   3064   18
13. KK Hustra Uhrovec 22   7  2  13    76,5:99,5   2878   16
14. DKK Nové Mesto n/V. 21   6  2   13    69,5:98,5    3138   14
15. ZKK Nové Mesto n/V. B 22   5  2   15    63,5:112,5  3040   12
16. ŠKK Tlmače 22   3  1 18  56,5:119,5   3077   7

III. LIGA – TRENČÍN
 12. KOLO: Moravské Lieskové – KK Hustra 
Uhrovec B 1805:1732 (+73-), ako hrali: P. Kory-
tár 428 – D. Galis 429, J. Korytár 485 – Mário Mar-
ko 418, Černý 449 – P. Škultéty 399, Malíček 443 
– J. Mišina 486. BKK Bánovce n/B. B – MKK Stará 
Turá C 1928:1939 (-11+), ako hrali: M. Vujičič 490 
– Medňanská 468, Maroš Nagy 463 – Hochelová 
495, D. Adamkovič 478 – Štefka 483, A. Pristač 497 
– Bednár 493. Extrémisti Trenčín – voľno.  

 TABUĽKA
1. Moravské Lieskové          10   7   0   3   1922   14
2. MKK Stará Turá C            10   7   0   3   1917   14                      
3. Extrémisti Trenčín              9   6   0   3   1915   12
4. KK Hustra Uhrovec B    10   2   0   8   1840    4
5. BKK Bánovce n/B. B      9   2   0   7   1812    4
 (mp, rt, lg) 

Víťazný pohár v rukách žiakov TJ Sokol Zlatníky
Telocvičňa Základnej školy v Uhrovci bola dejiskom turnaja v malom futbale starších žiakov, ktorý organizo-
vala Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu mládeže v Prievidzi. Do turnajových súbojov zasiahlo 
deväť tímov z okresu Bánovce nad Bebravou, ktoré boli rozdelené do dvoch základných skupín. Pôvodne mal 
na turnaji štartovať aj OFK Dežerice, pre maródku však musel účasť odrieknuť. Turnajový triumf si vybojovali 
futbalové nádeje TJ Sokol Zlatníky, ktoré ani raz nezaváhali a turnaj zakončili s impozantným gólovým skó-
re 18:1. Striebornú priečku obsadil Sokol Biskupice, ktorý vo finále podľahol Zlatníkom tesne 1:2. V súboji o 
bronzový stupienok uspeli v pomere 5:1 mladí reprezentanti FK Podhoran Krásna Ves. Tesne za medailovými 
pozíciami, na štvrtom mieste tak skončil Tatran Uhrovec, ktorý mal vo svojich radoch najviac zástupkýň než-
ného pohlavia, až štyri. Za najlepšiu hráčku turnaja však bola vyhlásená Petra Hrabalová z FK Prusy. Najlepším 
hráčom turnaja sa stal Daniel Igaz z TJ Sokol Biskupice, cenu pre najlepšieho brankára získal Jaroslav Líška z TJ 
Malá Hradná a post najlepšieho strelca si so šiestimi gólmi vystrieľal Filip Dráb z TJ Družstevník Dolné Naštice. 

Víťazný tím TJ Sokol Zlatníky

TURNAJ VO VÝSLEDKOCH
 A-SKUPINA: Miezgovce – Zlatníky 0:9, L. 
Rumler 3, M. Bulák 2, T. Redéky, P. Redéky, M. Ora-
vec, K. Iblová. Podlužany – Uhrovec 0:2, T. Botka, 
J. Mišina. Zlatníky – Podlužany 4:0, M. Oravec 2, 
P. Rédeky, M. Lagin. Uhrovec – Zlatníky 0:3, P. Ré-
deky 2, J. Snopek. Miezgovce – Podlužany 1:4, 
F. Beňo – L. Podlucký, A. Margolien, R. Sokolík, M. 
Buchel. Uhrovec – Miezgovce 4:2, T. Botka 2, P. 
Jarolím, R. Škultéty – A. Tinák, F. Beňo. 
1. Zlatníky           3  3  0  0  16:0   9
2. Uhrovec          3  2  0  1    6:5   6
3. Podlužany      3  1  0  2    4:7   3
4. Miezgovce      3  0  0  3   3:17  0

 B-SKUPINA: Prusy – Krásna Ves 0:5, D. Macha-
ra 2, R. Machara, P. Šiko, O. Mišák. Malá Hradná – 
Dolné Naštice 0:4, F. Dráb 3, M. Poláčková. Krás-
na Ves – Malá Hradná 4:0, R. Rypák 2, R. Macha-
ra, S. Baranka. Biskupice – Prusy 6:0, D. Jurkovič, N. 
Horváth, D. Igaz, A. Jurkovič, B. Rybička, A. Minarik. 
Malá Hradná – Biskupice 0:7, M. Kajan 3, B. Rybič-
ka, M. Koka, A. Béreš, A. Jurkovič. Dolné Naštice – 
Krásna Ves 0:5, R. Machara 2, P. Šiko 2, D. Machara. 
Biskupice – Dolné Naštice 2:1, M. Kajan, D. Igaz – F. 
Dráb. Prusy – Malá Hradná 1:0, P. Hrabalová. Dol-

né Naštice – Prusy 2:0, F. Dráb, S. Zemeš. Krásna 
Ves – Biskupice 1:1, T. Hollý – A. Jurkovič.
1. Biskupice           4  3  1  0   16:2   10
2. Krásna Ves        4  3  1  0   15:1   10
3. Dolné Naštice    4  2  0  2    7:7     6
4. Prusy                  4  1  0  3    1:13   3
5. Malá Hradná      4   0  0  4    0:16   0

 O 7. MIESTO: Miezgovce – Malá Hradná 
2:4, F. Beňo 2 – A. Greguš 2, M. Janírek, L. Ko-
vačech. 
 O 8. MIESTO: Miezgovce – Prusy 2:1, F. 
Beňo 2 – D. Hrebíček.
 O 5. MIESTO: Podlužany – Dolné Naštice 
1:2, R. Sokolík – N. Laššó, F. Dráb. 
 O 3. MIESTO: Uhrovec – Krásna Ves 1:5, T. 
Botka – P. Šiko 3, R. Machara, T. Hollý.
 FINÁLE: Zlatníky – Biskupice 2:1, P. Redéky, 
L. Rumler – B. Rybička.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. TJ Sokol Zlatníky, 2. 
TJ Sokol Biskupice, 3. FK Podhoran Krásna 
Ves, 4. TJ Tatran Uhrovc, 5. TJ Družstevník 
Dolné Naštice, 6. FK Podlužany, 7. TJ Malá 
Hradná, 8. TJ Partizan Miezgovce a 9. FK 
Prusy. Text: mp, foto: Ján Baláž
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II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – DUSLO ŠAĽA 23:23 (10:12)
Na začiatku 2. min otvorila skóre z krídla Klučková, kým na druhej strane Ladicsová vychytala v dvoch tutovkách Gajdošovú a poradila si aj s 
náskokom Hollej z krídla. Až na konci tretej minúty Gajdošová zo svojho tretieho pokusu vyrovnala. V 8. min zrovnávala skóre na 4:4 po prieni-
ku Michnová, no potom sa slávistky dopustili zbytočných chýb.  Favorizované Šalianky sa dostali na koňa a štyrmi gólmi v rade odskočili do 13. 
min na 4:8. Vzápätí Súlovská kryla sedmičku Kertészovej a Slávia v rozpätí necelých troch minút vrátila Šali požičané, keď Michnová i napriek 
osobnému bráneniu vyrovnala na 8:8. V 22. min Michnová z pokutového hodu opäť zrovnávala skóre – 9:9 – no slávistky následne nevyužili 
presilovú hru a Kertészová a Kodajová dvomi premenenými sedmičkami poslali Duslo do vedenia 9:12. Polčas uzavrela delovka Michnovej, 
ktorá razantnou strelou otvorila aj druhé dejstvo, keď priblížila Sláviu na rozdiel gólu 11:12. Stretnutie malo naďalej vyrovnaný priebeh a v 43. 
min po dvoch zásahoch Szökeovej svietil na ukazovateli skóre stav 16:17. No keď v 47. min Boglárka Bíziková zo sedmičky upravovala na 16:20, 
zdalo sa, že je rozhodnuté. Lenže slávistky siahli na dno síl, v útoku dotiahli do úspešnej koncovky kombinácie a v 52. min Vasić vyrovnala na 
21:21. Blesková odpoveď prišla z ruky Réky Bízikovej, ktorá vrátila Šali vedenie – 21:22. V ďalších minútach zodvihli divákov zo sedadiel dva 
trháky domácej krídelníčky Szökeovej, ktorá v oboch prípadoch trafila len žrď, kým na druhej strane mierila do konštrukcie domácej bránky 
Kertészová. Až v 57. min premeneným pokutovým hodom znovu prepísala skóre Michnová, ktorá o necelé dve minúty poslala Sláviu prvý raz 
do vedenia – 23:22. To už domáce dohrávali stretnutie v presilovkovej výhode, no Kertészovej delovka v čase 59:19 skončila v pravom vinkli 
domácej bránky – 23:23. V záverečných sekundách sa slávistky po vybratom tajme snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no nedotiahli akciu 
do konca, keď Bettákovej pokus Šaliansky zablokovali.
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Vasić 2, N. Szökeová 3, K. Kankulová, L. Radovanović, K. Michnová 12/2, E. Bettáková 
2, P. Gregušová, V. Kapsová, V. Gajdošová 2, Z. Hollá, M. Šimáková 2, tréner: P. Olšavský.  DUSLO: Ladicsová, Haládiková, Kvasnico-
vá – Bujnochová 4, Trochtová 2, Rácková, Klučková, R. Bíziková 5, Kodajová 4/4, Kertészová 4/1, Pócsiková, Demajová, Tulipánová, 
B. Bíziková 3/1, E. Veselková, tréner: R. Petrikovič.  POK. HODY: 2/2 – 7/6.  VYLÚČENÉ: 4 – 5.  ČK: 59. B. Bíziková (tri vylúčenia).  
ROZHODOVALI: Budzák a Záhradník – 500 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 4:8, 8:8, 8:9, 9:9, 9:12, (10:12), 11:12, 11:14, 13:14, 
13:15, 14:15, 14:17, 16:17, 16:20, 18:22, 18:21, 21:21, 21:22, 22:22, 23:22, 23:23.

Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL ukrojila zo svojho pokračovania stretnutiami 16. kola, jednou predohrávkou 19. kola, ale aj dvomi dohrávkami. 
Hádzanárky HK Slávia Partizánske privítali na domácej palubovke deväťnásobného slovenského šampióna Slovan Duslo Šaľa. Tá je za ostatné dva roky najčastejším sú-
perom slávistiek. Šaliansky dres oblieka aj spojka Andrea Kertészová, ktorá ešte v predošlej sezóne strieľala góly za slávistky. Oba celky sa postarali o zápas s dramatickým 

vyvrcholením. Po vyrovnanom úvode mali navrch svojimi fanúšikmi hnané Šalianky, ktoré sa dva razy dostali do štvorgólového trháku, naposledy v 47. min – 16:20. Slávistky aj napriek sporným 
verdiktom rozhodcov, ktoré poriadne dvíhali žlč aj domácim priaznivcom, však zakaždým našli dostatok psychických i fyzických síl na odpoveď. Dokonca v 59. min ich s dvanástimi gólmi najlep-
šia strelkyňa duelu Klaudia Michnová i napriek osobnej obrane poslala prvý raz do vedenia 23:22. A doslova roztrhala sieť a lopta skončila mimo bránky. Rozhodcovia i delegát tak museli uistiť 
protestujúce Šalianky, že lopta naozaj prešla bránkovou čiarou i sieťou. Hoci Slávia mala v záverečnej dvojminútovke výhodu presilovej hry, no exslávistka Kertészová sa vyhla blokom a 41 se-
kúnd pred koncom stretnutia gólom na 23:23 zariadila deľbu bodov. 

 Zostávajúce výsledky 16. kola: HC Veselí n/M. 
– ŠKP Bratislava 32:16 (14:8). Iuventa Micha-
lovce – Sokol Poruba 29:23 (14:12). Baník 
Most – DHK Zora Olomouc 32:20 (17:10). Be-
maco Prešov – HC Zlín 16:27 (8:15). Slavia Pra-
ha – Sokol Písek 24:20 (12:9). 
 Predohrávka 19. kola: Sokol Písek – HC Veselí 
n/M. 34:27 (18:12).
 Dohrávka 2. kola: Bemaco Prešov – Sokol Po-
ruba 19:29 (7:14). 14. kola: Iuventa Michalovce 
– HC Veselí n/M. 38:25 (16:8).

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce       16 13 3 0 487:381 29
2. Slavia Praha                15 12 0 3 449:343 24
3. Baník Most                   15 11 1 3 422:336 23
4. Sokol Poruba                 16 11 1 4 435:348 23
5. Duslo Šaľa                    15 8 3 4 454:392 19
6. HC Veselí n/M.              17 7 2 8 449:434 16
7. Sokol Písek                  18 6 2 10 412:479 14
8. HC Zlín                          15 6 1 8 376:358 13
9. Zora Olomouc                 16 6 0 10 403:413 12
10. HK Slávia Partizánske 16 4 2 10 389:394 10
11. Bemaco Prešov            17 3 1 13 350:463 7
12. ŠKP Bratislava              16 1 0 15 301:586 2

 PORADIE KANONIEROK: 109 gólov – T. Tre-
hubovová (Iuventa Michalovce), 107 – Klau-
dia Michnová (HK Slávia Partizánske), 103 – L. 
Hradilová (HC Zlín), 100 – J. Vargová (HC Vese-
lí n/M.), 96 – S. Szarková (Baník Most), 91 – A. 
Kertészová (Duslo Šaľa), 78 – R. Bíziková (Dus-
lo Šaľa), 77 – K. Růžičková  (Zora Olomouc), 76 
– V. Malá (Sokol Písek), 73 – Š. Marčíková (So-
kol Poruba)...

 Program 17. kola – 28.2. o 16. h: HC Zlín – HK 
Slávia Partizánske, ŠKP Bratislava – Sokol Poru-
ba, o 17.30 h: DHK Zora Olomouc – Slavia Pra-
ha, o 18. h: Baník Most – Iuventa Michalovce, 1.3. 
o 15. h: Duslo Šaľa – HC Veselí n/M., predohraté: 
Sokol Písek – Bemaco Prešov 26:16 (9:8).

Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske): „Pred zápasom 
sme si povedali, že priaznivý výsledok nás síce nepo-
sunie v tabuľke vyššie, no môže nám pomôcť po psy-
chickej stránke. Aj keď sme zápas nedotiahli do ví-
ťazného konca a nevyvarovali sme sa aj niekoľkých 

chýb, predviedli sme ďaleko lepší výkon oproti tým predchádzajú-
cim. Konečne sme nacvičené útočné varianty preniesli aj do zápa-
su. Musíme však doladiť ešte niektoré maličkosti a pevne dúfam, že 
náš výkon do záveru ligy ešte vyšperkujeme k lepšiemu. So ziskom 
bodu som spokojný. V závere sme chceli použiť nacvičenú presilov-
ku. Počítali sme, že súper si bude všímať predovšetkým Michnovú. 
Chceli sme preto dohrať loptu až na krídlo Szökeovej, žiaľ, nevyšlo 
to. Nie som z toho sklamaný, v zápase ma potešili dôležitejšie prv-
ky, ktoré sme dokázali zrealizovať.“

Rudolf Petrikovič (Slovan Dulo Šaľa): ,,V Partizánskom 
sa vždy ťažko hralo, má kvalitný káder, preto som 
očakával vyrovnaný duel. Veril som, že vyrovnaný 
priebeh stretnutia zlomíme vo svoj prospech skúse-
nosťou, ale vďaka širšiemu kádru, ktorý máme opro-

ti Slávii. V prvom polčase, v čase, kedy sme mohli súperovi utiecť aj 
na rozdiel šiestich-siedmich gólov, sme pri prechode do útoku robi-
li zbytočné technické chyby. A domáce trestali naše školácke zavá-
hania gólmi z rýchlych protiútokov, pritom v prvom polčase sme 
celkom dobre bránili. Ak by sme ušli na vyšší rozdiel, úplne inak 
mohol vyzerať druhý polčas. Domáce však cítili, že dnes s nami 
môžu niečo dokázať, a myslím si, že dali do hry aj väčšie srdce ako 
naše dievčatá. Žiaľbohu, niektoré naše hráčky podali nedisciplino-
vaný výkon. Nie som spokojný, zbytočne sme stratili bod.“ mp

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV 

Druhá najvyššia slovenská hádzanárska liga žien 
mala na programe stretnutia 14. kola. Hádzanár-
ky Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou 
merali uplynulú nedeľu najdlhšiu štreku za svo-
jím súperom na východ republiky. A oplatilo sa! 
Hoci vycestovali v oklieštenej zostave, z palubov-
ky predposledného celku ligy Bernolákovej Ko-
šice si priniesli dva body za víťazstvo 36:26. ,,O 
našom triumfe sme rozhodli v druhom polča-
se, v ktorom sa dievčatá plne koncentrovali 
na hru. Mali sme takmer bezchybný prechod 
do útoku, zlepšili sme obranu a k vynikajúce-
mu výkonu sa rozchytala Lucia Čížová,“ nešet-
ril slovami chvály na adresu svojich zverenkýň 
tréner bánovského tímu Richard Makýš. Bánov-
čanky v odvetnej časti nestratili zatiaľ ani bod a 
v tabuľke sa posunuli na priebežné štvrté miesto.

 Zostávajúce výsledky 14. kola: Nesvady – 
Juniorky Michalovce 27:40 (13:21). Topoľča-
ny – Hlohovec 30:29 (16:14). Inter Bratislava – 

UDHK Nitra 31:24 (16:12). Trenčín – Močenok 
20:20 (8:12). Sereď – Zlatná n/O. 25:35 (11:20).

TABUĽKA
1. UDHK Nitra           14 10 0 4 440:354 20
2. Michalovce J        13 9 0 4 419:349 18
3. Močenok                14 8 2 4 335:318 18
4. J.S.G. Bánovce n/B. 14 8 1 5 401:376 17
5. Nesvady               13 8 0 5 363:335 16
6. Trenčín                 14 7 1 6 361:350 15
7. Hlohovec              14 7 0 7 382:364 14
8. Zlatná n/O.           14 6 2 6 354:380 14
9. Inter Bratislava   13 6 0 7 354:351 12
10. Topoľčany           14 6 0 8 427:442 12
11. Košice               13 4 0 9 308:357 8
12. Sereď                     14 0 0 14 314:482 0

 Program 15. kola – 28.2.-1.3.: Juniorky Mi-
chalovce – Gabor Bánovce n/B., Zlatná n/O. – 
Trenčín, Močenok – Inter Bratislava, Sereď – Ber-
nolákova Košice, UDHK Nitra – Topoľčany, Hloho-
vec – Nesvady.

KOŠICE – GABOR BÁNOVCE N/B. 26:36 (16:15)
Košičanky začali proti favoritovi bez rešpektu a v 5. min sa ujali vedenia 3:1. V priebehu ďalších dvoch minút 
sa karta obrátila a Lapinová posielala do vedenia Bánovce – 3:4. V pasáži od 9. do 14. min však Bánovčanky 
nedokázali rozvlniť sieť na domácej bránke, čo Košičanky využili a šnúrou piatich zásahov v rade otočili skó-
re na 9:6. V závere prvého polčasu hostky zrovnali skóre na 15:15, no Harčarúfková stačila uzavrieť úvodnú 
tridsaťminútovku na 16:15. Druhé dejstvo odštartovali Košičanky s presilovkou o tri hráčky(!), no Bánovčan-
ky dokázali v oslabení uhrať nerozhodný stav 1:1. Následne však nepremenili viacero čistých príležitostí a v 
38. min sa tak Košice vrátili do trojgólového vedenia – 20:17. Hostky ale zlepšili obranu, za ktorou sa rozchy-
tala Čížová a šesťgólovou šnúrou zvrátili do 45. min stav na 20:23. O svojom víťazstve Bánovčanky definitív-
ne rozhodli od 49. do 55. min, kedy piatimi gólmi v rade upravili na 24:33, a na bod mrazu tak schladili  všet-
ky nádeje domácich hráčok. Dvadsať sekúnd pred koncom stretnutia Lechová spečatila výsledok na 26:36.
 BERNOLÁKOVA: L. Vargová, Solariková – Harčarúfková 13, Maďarová 2, Hemčáková 3, Navarčíko-
vá 1, Tomčejová 1, Dulová, Ratkovská 1, Kišidayová, Vraňuchová 1, Pajorová 4, tréner: M. Maguška. 
 GABOR: L. Čížová – J. Srncová 3, Dominika Halmová 5, P. Vaňová 1, P. Szabová 1, K. Lapinová 10/5, 
M. Šipláková 1, N. Lechová 12, K. Matušincová 3, tréner: R. Makýš.  POK. HODY: 2/0 – 5/5.  VY-
LÚČENÉ: 1 – 6.  ROZHODOVALI: Milan Harman a Martin Harman – 50 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 3:1, 
3:4, 4:6, 9:6, 12:9, 13:11, 15:12, 15:15, (16:15), 17:15, 17:16, 20:17, 20:23, 22:24, 23:27, 24:28, 24:33, 
26:35, 26:36.    (mp, rm)

Partizánčanky do Južnej Kórey? 
Skvelá správa, ktorú potvrdil aj Slovenský zväz hádzanej, je, že slovenský výber hádzanárok sa pred-
staví na tohtoročnej Letnej univerziáde v juhokórejskom Gwangju. Na podujatí tohto rangu bude mať 
slovenská hádzaná premiéru. Slovenský tím povedie Čech Dušan Poloz, ktorého však ešte predtým v 
júni čaká  náročný kvalifikačný dvojzápas so ženským národným tímom Slovenska proti aktuálnym vi-
cemajsterkám Európy - Španielkám. Na univerziáde bude mať Poloz k dispozícii niekoľko opôr, ktoré 
má práve v reprezentačnom tíme žien. Skúsenosť tak bude doplnená mladou krvou. V širšej nominácii 
reprezentačného výberu vysokoškoláčok pre univerziádu figuruje aj trojica hráčok interligového tímu 
HK Slávia Partizánske – pivotka Veronika Gajdošová a krídelníčky Natália Szökeová so Selmou Bla-
žekovou. Najskúsenejšia z trojice slávistiek Blažeková štartovala so ženským reprezentačným tímom 
na poslednom európskom šampionáte, kde Slovensko obsadilo dvanástu priečku. Dejiskom Letnej 
univerziády (FISU International University Sports Federtion) bude juhokórejské mesto Gwangju, kde 
sa sústredí dovedna dvadsaťjeden športov. Hádzaná bude mať svoj domovský stánok v Gurye Indoor 
Gymnasium a v Naju Multipurpose Gymnasium. Svetovo významné podujatie sa začína 1. júla a potr-
vá až do 15. júla. Slovensko sa na univerziáde predstaví v konkurencii národných tímov Brazílie, Uru-
guaja, Argentíny, Japonska, Číny, Ruska, Maďarska, Čiernej Hory, Turecka, Českej republiky a domácej 
Južnej Kórey. mp, zdroj: szh

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 14. KOLO: Bernolákova Košice – HK Slávia 
Partizánske 15:32 (7:18), HK SLÁVIA: N. Belá-
ková, N. Chotváčová – T. Koprdová 3, Silvia On-
driškovičová 2, M. Kompasová 3, D. Krajčovičová 
4/2, B. Králová 7, P. Korcová 2, T. Karásková 4/1, J. 
Mitalová 3, A. Smatanová, K. Križmová 4/2, tré-
nerka: K. Beňušková. Šaľa – Michalovce 22:32 
(12:12). Prešov – Bytča – odložené. UDHK Nit-
ra, Močenok a ŠKP Bratislava – voľno. 
1. Michalovce         10 9 0 1 319:215 18
2. Slávia Partizánske 11 8 1 2 301:233 17
3. Bytča                  8 7 0 1 223:166 14
4. Prešov                       10 6 0 4 235:246 12
5. UDHK Nitra          8 3 0 5 214:230 6
6. Šaľa                      10 3 0 7 279:272 6
7. ŠKP Bratislava   10 3 0 7 229:324 6
8. Močenok              9 2 1 6 213:246 5
9. Košice                     10 1 0 9 188:269 2

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 14. KOLO: Bernolákova Košice – HK Slávia 
Partizánske 19:24 (12:10), HK SLÁVIA: M. Hri-
čovská – T. Karásková 8, A. Maxová 4, K. Minári-
ková, M. Hullmanová 1, P. Korcová 3, B. Králová 7, 
A. Smatanová 1, Sofia Ondriškovičová, R. Paule-
nová, trénerka: K. Beňušková. Šaľa – Michalov-
ce 28:39 (13:14). Stupava – UDHK Nitra 17:16 
(9:6). Trenčín – Močenok 32:13 (14:5). Barde-
jov – ŠKP Bratislava 14:26 (8:11). Prešov – Byt-
ča – odložené.

1. Michalovce          13 13 0 0 476:277 26
2. Trenčín               14 11 1 2 417:283 23
3. Stupava                     13 9 2 2 341:259 20
4. ŠKP Bratislava   14 8 1 5 389:289 17
5. UDHK Nitra        13 8 0 5 320:257 16
6. Šaľa                     13 8 0 5 304:310 16
7. Bytča                    13 7 0 6 308:320 14
8. Prešov                  13 6 0 7 292:309 12
9. Slávia Partizánske 14 4 0 10 325:383 8
10. Bardejov             13 2 0 11 265:408 4
11. Močenok            14 1 0 13 228:445 2
12. Košice                  13 1 0 12 228:353 2

MINIHÁDZANÁ – ZA-TN KRAJ
 6. KOLO (turnaj v Hlohovci): HK Slávia Partizánske 
– HK Slávia Partizánske B 17:10. HK Slávia Parti-
zánske – Považská Bystrica B 11:2. HK Slávia Par-
tizánske – Považská Bystrica 12:18. HK Slávia Par-
tizánske – Hlohovec 16:10. HK Slávia Partizánske 
– Hlohovec B 15:15. Zostava a góly HK Slávia Parti-
zánske: L. Ištvánová – N. Šlosárová 26, V. Horňanová 
25, M. Gašparíková 13, L. Michnová 2, Simona Seidlo-
vá 1, L. Adamcová 1, E. Žáková,  trénerka: I. Popluhá-
rová. HK Slávia Partizánske B – Považská Bystrica B 
23:7. HK Slávia Partizánske B – Považská Bystrica 
16:21. HK Slávia Partizánske B – Hlohovec 19:15. 
HK Slávia Partizánske B – Hlohovec B 16:18. Zo-
stava a góly HK Slávia Partizánske B: S. Bronišová – N. 
Kováčová 23, L. Kopčanová 22, S. Adamusová 17, M. 
Ivanková 15, Sofia Seidlová 3, Žáková 2, Grznárová 2, 
trénerky: Z. Machovičová a J. Horňanová. (mp, zm)

Trináste kolo tretej najvyššej slovenskej basket-
balovej ligy mužov prinieslo aj susedské derby 
medzi BBK Bánovce nad Bebravou a Iskrou Par-
tizánske. Tá sa musela zaobísť bez trojice Matúš 
Novotný, Martin Trčo a Martin Sasko. Hlavne ab-
senciou prvých dvoch menovaných získali Bá-
novčania prevahu pod oboma košmi. BBK hnaný 
väčšou túžbou po víťazstve mal čo Iskre oplácať, 
veď v prvom meraní síl utrpel prehru 44:75. Do-
mácich k tretiemu, no bodovo najvýraznejšiemu 
triumfu strelecky potiahli dvadsaťbodový Matúš 
Bučko, Tomáš Predný (17) a Jakub Gajdoš (16), z 
hostí im dokázal kontrovať len Rastislav Zemba, 
ktorý zaznamenal devätnásť bodov. Sympatický 
výkon v bánovskom drese predviedol ešte len 
17-ročný Rastislav Drevený, ktorý si pripísal na 
konto 11 bodov. 

 Zostávajúce výsledky 13. kola: Highlanders 
Komárno – DSG Dunajská Streda 74:45 
(33:26). Štadión Trenčín – MŠK Holíč 72:75 
(44:26). STU Bratislava – Klokani Ivanka 

p/D. 76:74 (41:36). EXIT Nitra – Patrioti Le-
vice B – nehralo sa i napriek tomu, že riadia-
ca komisia zamietla požiadavku Nitry o odklad 
stretnutia. 

TABUĽKA 
1. STU Bratislava   13 11 2   953:780 24
2. Patrioti Levice B 12 11 1   989:829 23
3. EXIT Nitra              12 10 2   815:642 22
4. Highlanders Komárno 13 8 5   905:764 21
5. Klokani Ivanka p/D. 13 7 6 1042:981 20
6. MŠK Holíč             13 5 8   920:915 18
7. Iskra Partizánske 13 5 8   877:1035 18
8. Štadión Trenčín  13 4 9   894:924 17
9. BBK Bánovce n/B. 13 3 10   711:870 16
10. DSG Dunajská Streda 13 0 13   703:1069 13

 Program stretnutí 14. kola – 7.3.: Iskra Parti-
zánske – STU Bratislava, DSG Dunajská Stre-
da – BBK Bánovce n/B., Klokani Ivanka p/D. – 
Štadión Trenčín, MŠK Holíč – EXIT Nitra, Patrioti 
Levice B – Highlanders Komárno.  

BBK BÁNOVCE N/B. – ISKRA PARTIZÁNSKE 80:60 (31:21)
Tradičné derby malo trochu opatrný a nervózny úvod. Domáci mali vydarený vstup do stretnutia, keď dva-
krát trafil spoza trojkového oblúka Gajdoš. Na druhej strane kontroval spod koša Jakubík a v 4. min Zemba 
trojkou znižoval na 8:5. O minútu bolo 12:5, no do konca úvodnej štvrtiny sa z hry nepresadilo ani jedno 
družstvo, hráči bodovali už len z trestných hodov. V 11. min Trčo upravoval na 16:13, no v nasledujúcej štvor-
minútovke Bánovčania šnúrou ôsmich bodov po pekných kombináciách odskočili na 24:13. V druhej štvrti-
ne predvádzali hostia ešte väčšiu streleckú mizériu, kým Bánovčania po dvoch zakončeniach Bučka viedli v 
17. min rozdielom trinástich bodov 31:18. V samom závere Sasko z rýchleho protiútoku uzavrel prvý polčas 
na 31:21. Po obrátke hostia prešli zo zónovej na osobnú obranu a Horňan zakončil rýchlu akciu na 31:25. Do-
mácu eufóriu však trojkou odpálil Gajdoš a v 27. min Bučko zvýraznil vedenie Bánoviec na rovných dvadsať 
bodov 51:31. Partizánčania neskladali zbrane a skóre skresali na 51:34. Lenže Bučkova ďalekonosná trojka 
na 56:37 za zvuku klaksónu, uzatvárajúceho tretiu štvrtinu, zrazila hostí do kolien. V najvyrovnanejšej po-
slednej štvrtine si bánovskí basketbalisti strážili vedenie a hosťom i napriek snahe toho veľa nedovolili. V 31. 
min Peter Predný skóroval na 64:63, kým v závere korigovali skóre spoza trojkového oblúka najskôr Trčo na 
73:55 a po ňom Zemba na 79:60. Posledné slovo mal BBK, keď Beňadik prvou premenenou šestkou zaokrúh-
lil skóre na konečných 80:60.
 BBK: M. Bučko 20, J. Beňadik 6, J. Gajdoš 16, T. Predný 17, R. Drevený 11, (P. Predný 7, J. Urban 2, R. 
Mikušiak 0, A. Lahký 1), tréner: I. Kolačan.  ISKRA: L. Varady 10, E. Jakubík 2, P. Horňan ml. 9, R. Zem-
ba 19, Michal Sasko 4, (Michal Trčo 9, P. Terlanda st. 0, A. Špánik 7), tréner: R. Trčo.  ŠTVRTINY: 14:11, 
17:10, 25:16, 24:23.  TH: 21/14 – 21/15.  ROZHODOVALI: Pavelka a Weiss – 60 divákov. (mp, rt, tp)

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga pokra-
čovala zápasmi predposledného 26. kola. Zau-
jal najmä debakel lídra z Nových Zámkov, ktorý 
v Púchove vyfasoval osemnásť gólov. Hokejisti 
HK Iskra Partizánske sa predstavili v Petržalke, 
kde narazili na domácich panterov. Tí si sľubne 
rozohrali partiu a dve tretiny duelu boli vo vede-
ní. V poslednej časti hry sa však Iskra tromi gól-
mi postarala o zvrat v stretnutí, ktoré dotiahla do 
víťazstva 7:5. V drese Iskry sa dvomi gólmi pre-
zentovali útočník Lukáš Tvrdík a obranca Igor 
Malinka, ktorý si vylepšil osobné štatistiky aj jed-
nou prihrávkou. Po prvý raz vykorčuľoval na ľad 
s kapitánskym ,,céčkom“ na drese Šimon Peniaš-
ka. Pred posledným kolom sú miesta viac-menej 
rozdané napevno. Jediným družstvom, ktoré si 
ešte môže vylepšiť pozíciu o jednu priečku, je re-
zerva Banskej Bystrice. A stalo by sa tak na úkor 
siedmej Petržalky.
 Zostávajúce výsledky 26. kola: HC 05 Banská 
Bystrica B – HK 96 Nitra 6:5 (1:1, 3:1, 2:3). HK 

Levice – HAMIKOVO Hamuliakovo 12:0 (0:0, 
3:0, 9:0). ŠHK Púchov – HC Nové Zámky 18:0 
(3:0, 10:0, 5:0). MHK Dubnica n/V. – voľno.   
 24. kolo: HC 05 Banská Bystrica B – HC Nové 
Zámky 5:0 kont. (hostia nepricestovali). 
1. HC Nové Zámky 24  22   0   0    3   171:70    63
2. MHK Dubnica n/V. 24  15   1   1    7   137:97    48
3. HK Levice 23  14   1   2    6   110:69    46
4. HK 96 Nitra 24  12   4   0    8   124:101  44
5. ŠHK Púchov 24  11   1   3    9   132:111   38
6. Iskra Partizánske 23    8   1   2   12    82:100  28
7. HC 2010 Petržalka 24    6   0   2   16 83:126   20
8. HC 05 Banská Bystrica B 23    6   0   1   16    68:137  19
9. HAMIKOVO Hamuliakovo 23    2  3   0   18    66:160  12

 PROGRAM 27. (POSLEDNÉHO) KOLA – 28.2. o 
17. h: HAMIKOVO Hamuliakovo – HC 05 Banská 
Bystrica B, o 17.30 h: HK Iskra Partizánske – HK 
Levice, Predohraté: HK 96 Nitra – ŠHK Púchov 
10:5 (0:1, 6:2, 4:2), HC Nové Zámky – MHK Dubni-
ca n/V. 5:0 kont., HC 2010 Petržalka – voľno.   

PETRŽALKA – ISKRA PARTIZÁNSKE 5:7 (2:2, 3:2, 0:3) 
Vlažné korčuľovanie hostí v úvodných minútach prvého dejstva využili Petržalčania k dvojgólovému 
vedeniu. Už po sedemdesiatich sekundách hry Jaško prekonal Hippíka a v 7. min center prvej domácej 
lajny zvýšil na 2:0. V 14. min sa dočkali aj hostia, keď Zeleného strelu Tvrdík usmernil za Pinčekov chrbát. 
V 17. min Malinka vnikol do útočného pásma a z medzikružia vyrovnal. Aj úvod druhej tretiny lepšie 
vyšiel Petržalčanom, ktorým na začiatku 22. min vrátil vedenie Salay. O necelé dve minúty opäť Jaško v 
oslabení poslal domácich znovu do dvojgólového vedenia 4:2. V 30. min mala Iskra početnú výhodu o 
dvoch hráčov a Káčer tvrdou strelou znížil. Domáce rady síce v 37. min upokojil Ernst, no hostia o šty-
ridsaťštyri sekúnd vsietili kontaktný gól. V oslabení sa Malinka dobrým čítaním hry zmocnil puku a po 
jeho nezištnej prihrávke Školka z ľavej strany vymietol vinkeľ na domácej svätyni. Posledná časť hry sa 
už niesla plne v réžii hostí, ktorí svoju prevahu zúročili tromi gólovými zápismi. V 45. min Školka spoza 
bránky posunul puk Mihálikovi, ktorý vyzval k zakončeniu do odkrytej domácej svätyne Tvrdíka a začí-
nalo sa odznovu. V 56. min Mihálik vyhral vhadzovanie, puk však nikomu zo spoluhráčov už nepožičal a 
prvý raz v zápase poslal Iskru do vedenia. Na konečných 5:7 stanovil devätnásť sekúnd pred vypršaním 
riadneho hracieho času Malinka dosť kurióznym spôsobom. Spoza poliacej čiary nahodil puk smerom 
na domácu bránku a ten prekvapujúco skončil za Pinčekovým chrbtom.
 GÓLY: 2. Jaško (Mucha), 7. Jaško (Mucha), 22. Salay (Kubinec, Barilla), 23. Jaško (Mucha, Segíň), 
37. Ernst (Jaško, Mucha) – 14. Tvrdík (Zelený), 17. Malinka (Kerata, Gális), 30. Káčer (Zelený), 38. 
Školka (Malinka), 45. Tvrdík (Mihálik, Školka), 56. Mihálik, 59:41 Malinka.  VYLÚČENÍ:  9:8 na 2 
min, M. Pánis, Školka, Tvrdík a Káčer na 10 min..  PRESILOVKY: 1:2. OSLABENIA: 1:1.  STRELY 
NA BRÁNKU: 29:38 (13:11, 10:11, 6:16).  ROZHODOVALI: Fridrich – Maličký a Kristián – 59 divá-
kov.  HC 2010: Pinček – Vintr, Rutkovský, E. Segíň, Furdek, Záviš, Haršányi – Palkovič, T. Jaško, 
Mucha – Kubinec, Salay, Barilla – Čáni, Bílik, Ernst – Jonášek, tréner: P. Solmoši.  ISKRA: B. Hippík 
– I. Malinka, P. Ondruška, B. Zelený, J. Ondruška, Michal Machovič – M. Mihálik, O. Školka, L. Tvrdik 
– V. Gális, R. Kerata, D. Pánis – L. Káčer, Š. Peniaška, M. Pánis, tréner: M. Adamik. (mp, ma)

HLASY TRÉNEROV

V II. lige sa úvodnými stretnutiami rozbehlo štvrťfinále play off. O veľké prekvapenie sa 
postaral po základnej časti posledný Red Wings Bánovce nad Bebravou, ktorý zdolal ví-
ťaza Ice Boys Prievidza. Najskôr sedem sekúnd pred vypršaním riadneho hracieho času 
Bánovčan Miloš Koleno vyrovnal na 4:4 a v samostatných nájazdoch Peter Janáč rozho-
dol o víťazstve Red Wings. V play off v súťaži AHL sa hrali úvodné semifinálové duely. Vo 
finále play out O pohár nádeje si to medzi sebou rozdajú TomCats Prievidza a Lokomo-
tív Partizánske.

II. LIGA
 1. ŠTVRŤFINÁLE: RAPTORS Partizán-
ske – SCORPIONS Topoľčany 8:2 (5:0, 
0:2, 3:0), 1. A. Žuchovský (Ľ. Goga), 6. M. 
Španko (A. Žuchovský), 10., 14. a 35. L. 
Guliš (Ľ. Goga), 11. A. Žuchovský (D. Žák), 
40. L. Guliš, 43. L. Guliš (D. Žák) – 23. A. 
Jančovič (V. Páleník), 29. V. Páleník (M. Ki-
šac), stav série: 1:0. ECS Partizánske – BA-
ŤOVKA Partizánske 10:1 (2:0, 6:1, 2:0), 
8. Ivan Valach (Michal Hallo, L. Ševčík), 14. 
J. Fabo (Igor Valach, D. Kopiar), 17. L. Šev-
čík (Ivan Valach, D. Kopiar), 18. Ivan Valach 
(Ľ. Beduš, L. Ševčík), 20. D. Kopiar (Ivan Va-
lach, L. Ševčík), 21. J. Valjent (L. Ševčík), 21. 
Igor Valach (M. Macega), 30. L. Ševčík (Ivan 
Valach, J. Valjent), 36. Ivan Valach (L. Šev-
čík, J. Valjent), 40. Ivan Valach (D. Kopiar) 
– 29. P. Košela (S. Harceg), stav série: 1:0. 
DRIVERS Partizánske – BLUE DEVILS 
Žabokreky n/N. 4:3 (0:1, 1:0, 3:2), 27. M. 
Adamik, 42. B. Adamik (M. Turček), 43. Ľ. 
Galovič (Pavol Kollár), 43. J. Bebjak (Ľ. Ga-
lovič) – 6. P. Habánik (I. Benzír), 38. P. Habá-
nik, 41. I. Benzír (Š. Žák), stav série: 1:0. ICE 
BOYS Prievidza – RED WINGS Bánovce 
n/B. 4:5 sn (2:1, 2:1, 0:3), 12. M. Rychňav-
ský (R. Melichar, D. Ondrčka), 15. J. Mäsiar 
(A. Vicián), 26. M. Sidor (J. Mäsiar), 28. M. Si-
dor (D. Ondrčka) – 5. T. Valach (M. Koleno, 
M. Vyletelka), 26. P. Janáč (M. Koleno, T. Va-
lach), 43. J. Botka, 44:53 M. Koleno (P. Jaku-
bík, J. Botka), rozhodujúci samostatný ná-
jazd premenil Peter Janáč, stav série: 0:1. 

 PROGRAM 2. ŠTVRŤFINÁLE – 28.2. o 15. 
h: DRIVERS Partizánske – BLUE DEVILS Ža-
bokreky n/N., o 20. h: ICE BOYS Prievidza 
– RED WINGS Bánovce n/B., 1.3. o 18.30 
h: BAŤOVKA Partizánske – ECS Partizánske, 
o 20. h: SCORPIONS Topoľčany – RAPTORS 
Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
PLAY OFF 

 ŠTVRŤFINÁLE: RANGERS Topoľčany 
– EKO Nitrianske Sučany 0:3 (0:0, 0:1, 
0:2), 25. M. Gerdenich (M. Knapek, P. Ma-
sarik), 33. M. Gerdenich (P. Mihalik), 43. 
V. Ivan (P. Masarik), stav série: 0:2. SRŠNI 
Rudno – TPS Topoľčany 11:1 (4:1, 3:0, 
4:0), 5. M. Mečiar, 6. R. Kohút (I. Drobec), 6. 
V. Píš, 13. R. Gebrlin (L. Mečiar), 17. P. Rich-
ter (I. Drobec, J. Drobec), 19. J. Drobec, 29. 
R. Kohút (V. Belanec), 35. J. Šúšol (V. Bela-
nec), 37. I. Drobec (P. Richter), 37. M. Pažic-

ký (L. Mečiar), 41. J. Drobec (R. Kohút) – 10. 
R. Páleš (J. Goga), stav série: 2:1.

 1. SEMIFINÁLE: RUPAS Prievidza – SRŠ-
NI Rudno 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), 15. T. Pásov-
ský (M. Žiško), 19. T. Pásovský (R. Pásovský), 
43. M. Žiško (T. Pásovský) – 32. L. Mečiar 
(M. Mečiar), stav série: 1:0. EKO Nitrianske 
Sučany – WARRIORS Topoľčany 6:5 sn 
(3:2, 2:1, 1:2), 3. M. Knapek, 4. P. Arguisy 
(P. Mihalik), 14. P. Arguisy, 25. V. Ivan (R. Škr-
tel), 26. P. Mihalik (P. Arguisy, R. Kočiš), roz-
hodujúci samostatný nájazd premenil Pe-
ter Masarik – 8. P. Lukáč (P. Bilik), 9. M. Kišac 
(E. Kopáčik, D. Gabaj), 24. J. Žifčiak (M. Ki-
šac), 38. P. Lukáč (J. Žifčiak), 44:04 J. Žifčiak 
(E. Kopáčik, P. Bilik), stav série: 1:0.

 PROGRAM SEMIFINÁLE PLAY OFF – 
25.2. o 20. h: RUPAS Prievidza – SRŠNI 
Rudno, 27.2. o 21. h: EKO Nitrianske Su-
čany – WARRIORS Topoľčany.

PLAY OUT 
 SEMIFINÁLE: TomCats Prievidza – 
TOHC Tovarníky 6:5 (1:1, 2:1, 3:3), 5. R. 
Lespúch (A. Pipiška), 24. R. Gaman (M. Ci-
rok), 26. A. Pipiška (R. Gaman), 31., 42. a 
43. M. Cirok (A. Pipiška) – 2. J. Bilický (T. 
Klačanský), 20. R. Mihok (M. Fico, M. Vln-
ka), 38. P. Gáfel (D. Vlnka), 42. M. Vlnka (M. 
Fico), 43. R. Mihok (T. Klačanský), stav sé-
rie: 3:2. SPARTAK Dolné Vestenice – LO-
KOMOTÍV Partizánske 6:8 (2:5, 1:2, 3:1), 
1. I. Ďurica (E. Nechala), 12. D. Glajsa (Jo-
zef Magušin ml.), 25. Jozef Magušin ml. (I. 
Turanský), 32. Jozef Magušin ml. (I. Ďuri-
ca), 41. J. Ďurica (Jozef Magušin ml.), 44. I. 
Turanský (E. Nechala) – 8. S. Škoda, 10. Pa-
vol Kollár (L. Balogh), 11. Miroslav Novotný 
(S. Horňák), 11. Pavol Kollár, 15. Pavol Kol-
lár (S. Škoda), 24. S. Škoda (Pavol Kollár), 
28. M. Mulina (S. Horňák, Miroslav Novot-
ný), 33. P. Uhlár (D. Varga), stav série: 2:2. 
LOKOMOTÍV Partizánske – SPARTAK 
Dolné Vestenice 4:2 (4:0, 0:1, 0:1), 2. Pa-
vol Kollár (S. Horňák), 6. Pavol Kollár (Miro-
slav Novotný), 11. S. Horňák, 12. Pavol Kol-
lár (Miroslav Novotný, D. Varga) – 22. Jozef 
Magušin ml., 39. Jozef Magušin st. (R. Ro-
hutský), stav série: 3:2.

 PROGRAM FINÁLE PLAY OUT – 26.2. o 
20.30 h: TomCats Prievidza –  LOKOMOTÍV 
Partizánske. (mp, ms, až)


