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PÍSMENKOVANIE

Človek musí vedieť, 
čo robí
Dvadsaťpäťročný chalan s radosťou v očiach a so 
skromnosťou typickou pre tých, ktorí už zažili aj 
nejaké tie pády, porozprával, aký je svet z výšky. 
Možno si aj vás podmaní paraglidista Tomáš 
Podmaník z Veľkých Krštenian.
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Kedysi to boli verní 
priatelia lekárov 

a policajtov, dnes sú 
už len retro doplnkom 

kancelárií či domácností. 
Ich éra sa skončila v druhej polovici 
minulého storočia, no niečo nám ich 
stále pripomína. Písmenká na kláves-
nici... Písmenkujeme vďaka nej asi 
všetci. Viac ako 300 rokov boli písacie 
stroje súčasťou nášho života. Slávny 
americký herec Tom Hanks našiel 
záľubu v ich zbieraní. A tejto vášni sa 
venuje už takmer dvadsať rokov. Nevá-
ha zaplatiť za ich doručenie z druhého 
konca sveta niekoľkonásobne vyššiu 
cenu, ako je ich hodnota. Doma ich má 
viac ako sto. 
Priznám sa, že netuším, ako by sme 
v redakcii fungovali a stíhali pripra-
viť noviny, keby sme boli odkázaní na 
písacie stroje. No ako práve známy herec 
a zberateľ povedal, „čokoľvek napíšeš na 
písacom stroji, znie veľkolepo“. Poskladať 
písmenká a slová do správneho poradia 
nie je ľahké, ani keď hráte scrabble. Body 
získané od spokojného čitateľa majú ale 
stokrát väčšiu hodnotu ako tie v písmen-
kovej hre. A možno nie vždy vyznie ten či 
onen príspevok veľkolepo, ak ste si ho už 
prečítali, prvý bod je „doma“. 
A tak sa môžem opäť započúvať do 
zvuku klávesnice na mojom notebooku 
a popritom dať písmenkám význam 
a do viet vložiť myšlienku, o ktorú sa 
chcem podeliť. A určite nie som sám, 
čo píše. Esemesky, maily či „četovanie 
na fejsbúku“, dnes predsa 
píše každý. Ozaj, koľko 
ste dnes písmenkova-
li vy? 

Nebezpečné priecestie 
v Pažiti

Herne –
zrušiť či nezrušiť?
V Partizánskom je horúcou témou petícia za 
zrušenie hazardu. Novela zákona o hazardných 
hrách je síce účinná od nového roku, no jej reál-
ne dopady sa prejavia neskôr. Herne totiž stále 
majú v platnosti prevádzkové licencie.

Neslávne známe nechránené železničné priecestie v Pažiti bolo dejiskom 
niekoľkých vážnych dopravných nehôd. Problémy s ním rieši starosta 
obce Vladimír Baláška už niekoľko rokov a viackrát 
žiadal o pomoc pri riešení situácie aj Železnice  
Slovenskej republiky (ŽSR). 

/ / / /  M i t  u n s  f a h r e n  s i e  g u t.

Spoločnosť GOTEC, 
svetový líder v oblasti povrchovej úpravy kovov 

a plastov pred vulkanizáciou, 
prijme zamestnancov na voľné pracovné pozície:

Životopisy zasielajte na:
 a.benuskova@gotec-group.com, alebo osobne na adresu:

GOTEC Slovakia s.r.o., Javorová 794/15, 958 01 Partizánske, Slovensko,
 www.gotec-group.com
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

PO ŽENE HODIL STOLIČKU
Obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania 

bolo vznesené voči 62-ročnému dôchodcovi 
z okresu Partizánske. Obvinený Štefan sa mal ešte 

v januári pod vplyvom alkoholu vyhrážať zabitím svojej 56-ročnej 
manželke. S nožom v ruke po nej kričal, že ju podreže. Žena sa pred 
ním skryla do kotolne, na čo po nej dôchodca hodil nôž, ktorým 
trafil dvere. Počas útoku mal po žene hodiť kovovú stoličku, ktorá ju 
zasiahla do hlavy a spôsobila jej päťcentimetrovú tržnú ranú. Sudca 
Okresného súdu v Partizánskom rozhodol, že agresívny dôchodca 
bude stíhaný väzobne, za skutok zákon ukladá test odňatia slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 

VYHRÁŽAL SA STARÝM RODIČOM
Z prečinu nebezpečného vyhrážania bol obvinený 26-ročný Jozef 
z Bánoviec nad Bebravou. Obvinený sa mal svojim starým rodi-
čom (77 a 79 rokov) opakovane vyhrážať, že ich zabije a potom sa 
obesí. Vnuk sa správal agresívne, a preto sa starkí báli o svoj život 
a zdravie. Policajti po oznámení v zmysle zákona Jozefovi obmedzili 
osobnú slobodu. Sudca Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou 
rozhodol, že obvinený bude stíhaný väzobne, za skutok mu hrozí trest 
odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.  KR PZ Trenčín

Prvé zasadnutie MsZ v tomto roku
Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí sa poslanci MsZ 
v Partizánskom stretnú vo štvrtok 23. februára. V úvode 
dostane poslanecký zbor informáciu o stave a vývoji krimina-
lity na území mesta, správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 
a návrh na schválenie VZN mesta o školských obvodoch a o ur-
čení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ. Súčasťou harmonogramu rokovania je návrh 
aktualizácie VZN o sociálnych službách a tiež návrh na schvále-
nie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu s obcami 
okresu Partizánske. Poslanci sa budú okrem iného zaoberať aj 
návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta právnickým 
a fyzickým osobám v roku 2017. Rokovanie MsZ sa začína 
o 13. hodine vo veľkej zasadačke MsÚ, pravidelná polhodina 
venovaná Slovu pre verejnosť je na programe od 15.30 hodiny. 

Hazard – zrušiť či nezrušiť?
Nálady regulovať alebo dokonca zrušiť hazard v mestách rezonujú po celom Slovensku už dlhšie. 
Aj preto sa v novembri 2016 pristúpilo k schváleniu novely zákona, ktorá okrem iného zrušila  
hracie automaty v krčmách.

Zmeny legislatívy
V Partizánskom myšlienka celoslovenskej 
iniciatívy zastaviť hazard našla odozvu. 
„Určite nie je cieľom spraviť z Parti-
zánskeho skanzen. Ale nielen podľa 
môjho názoru, aj podľa názoru ob-
čanov a aktivistov, ktorých sa nám 
prihlásilo takmer 50, nie je únosné, 
aby sa v každej mestskej časti nachá-
dzala herňa,“ uviedol Tomáš Merašický, 
poslanec MsZ v Partizánskom. Novela 
zákona o hazardných hrách je síce účinná od 
nového roku, jej reálne dopady sa ale preja-
via neskôr. Herne totiž stále majú v platnosti 
prevádzkové oprávnenia. „Všetkým malým 
herniam a pohostinstvám (pozn. red. s hra-
cími automatmi) dobehnú tento rok licencie 
a od budúceho roku končia,“ uviedla Domi-
nika Lukáčová, hovorkyňa Asociácie zábavy 
a hier. Hazard sa teda zákonom koncentruje 
do menšieho počtu väčších herní a kasín. 

Hlas ľudu
V Partizánskom sa zvažuje petícia, ale čaká 
sa na uplatnenie novely zákona v praxi. „Aj 
z tohto dôvodu členovia alebo aktivisti, 
ktorí majú eminentný záujem spraviť niečo 
s hazardom v našom meste, zatiaľ čakajú 
a rozhodne sa v najbližších týždňoch, 
či a v akej forme sa do tejto petície 
pôjde,“ povedal Merašický. Petíciu musí 
podporiť najmenej 30 % oprávnených voli-
čov obce či mesta. Ak by sme zobrali počet 
oprávnených voličov v Partizánskom z refe-
renda 2015, znamenalo by to, že petíciu by 
muselo podpísať približne 5880 z nich. Keď 
sa obyvatelia obce či mesta petíciou vyjadria, 
že prevádzkovaním hazardných hier na jej 
území dochádza k podstatnému zásahu do 
záujmov obyvateľov, alebo, že sa v súvislosti 
s hraním hazardných hier narúša verejný 
poriadok, musí o zmene všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesto, či obec rokovať. 

Pokojné Partizánske
Na prípady evidovaného rušenia verejného 
poriadku v meste sme sa pýtali zástupcu 
náčelníka Mestskej polície v Partizánskom 
Drahomíra Hrkala: „Ak by sme to mali vy-
čísliť, ide o dva až tri prípady ročne, najmä 
v letných mesiacoch, keď hráči idúci z herní 
rušia nočný pokoj a podobne.“ Oproti iným 
mestám sú naše „Baťovany“ teda pomerne 
pokojné. Tŕňom v oku občanov sú najmä 
herne v obytných zónach, automaty v 
pohostinstvách a prístup mladých a sociálne 
slabších jednotlivcov do herní. Nový zákon 

by mal tieto javy eliminovať. Iniciatíva Za-
stavme hazard však presadzuje plošný zákaz. 
„Kategórie budov (kde by sa hazard 
čiastočne ponechal, pozn. red.) sú 
príliš široko definované na to, aby do-
šlo k reálnej regulácii,“ tvrdia na svojej 
webovej stránke s tým, že výklad zákona, 
kde a ako by sa hazard prevádzkoval, sa dá 
ľahko prekrútiť.

Právo podnikať?
Argumentom zástancov hazardu je, že 
prevádzky s hazardom sú asi tak v „obľube“ 
ako prevádzky krčiem. Niekdajšie Spol-
ky miernosti zakladané štúrovcami by 
vraj dnes mali minimálne rovnaký počet 
patologických alkoholikov ako herne pa-
tologických hráčov. Prečo teda nezrušiť aj 
krčmy? „Je to pre nás strašne nebez-
pečná situácia, precedens, lebo ani 
okolité krajiny nemajú prohibíciu, 
ani my ju na Slovensku nechceme,“ 
argumentovala Lukáčová. Príkladom je 
české Brno, kde sa vraj po plošnom zákaze 
vracajú späť k licenciám, keďže tam vznikali 
nelegálne herne. Paradoxne príkladom Brna 
argumentujú aj iniciátori zákazu hazardu 
na svojom portáli: „Skúsenosti z miest, ako 
je Brno, ukazujú, že dostupnosť hazard-
ných hier v mieste trvalého pobytu je pre 
patologických hráčov kľúčovým faktorom, 
či budú hrať aj naďalej. I keď okolité obce 

zaznamenali mierny nárast hráčov, ich 
počet bol oveľa nižší, ako majitelia herní 
v okolitých obciach dúfali.“

Mínus v rozpočte
Aj keď peniaze nie sú všetko, do rozpočtu 
miest a obcí tečú z poplatkov z hazardu ne-
malé prostriedky. Ako nám potvrdil primá-
tor Jozef Božik: „Pokiaľ ide o dopad na 
mestský rozpočet, treba povedať, že 
v prípade plošného zákazu hazardu 
by výpadok v mestskom rozpočte bol 
zhruba na 180-tisíc eur, ale mesto 
Partizánske je pripravené sa s ta-
kýmto výpadkom vysporiadať.“ Maji-
teľka herne v Partizánskom nám potvrdila, 
že správne poplatky odvádzajú jednak do 
rozpočtu miest ako aj do štátneho rozpočtu. 
„Za jeden výherný hrací prístroj odvádza-
me do mestskej pokladnice 1500 eur. Sme 
za reguláciu hazardu, ale plošný zákaz 
vnímame veľmi negatívne.“ 
Argumenty za zákaz hazardu a aj proti zá-
kazu budeme ešte prehodnocovať. Iniciatíva 
Zastavme hazard má totiž svoju facebooko-
vú stránku aj v Partizánskom, na ktorej od 
leta povolávajú aktivistov. Petícia je teda 
zrejme len otázkou času.

 Dana Legeňová

DO  STREDY VO VYSIELANÍ

Stačí len sekunda a človeku sa môže zmeniť celý svet. 
Nikdy preto nezabúdajte svojim deťom vštepovať a pri-
pomínať zásady prechádzania cez cestu:

 Pred prechádzaním cez cestu treba vždy zastaviť, nikdy ne-
vstupovať na cestu bez zastavenia!
 Na cestu môže chodec vstúpiť až po tom, čo sa aspoň dvakrát 
pozrie vľavo a vpravo a nepribližuje sa žiadne vozidlo, motorka 
či bicykel. Pred prechádzaním cez cestu stojíme aspoň jeden 
a pol kroku od okraja cesty.
 Cez cestu prechádzame krokom, nie behom, aby sme zabrá-
nili potknutiu a pádu na cestu. Počas prechádzania cez cestu sa 
nezdržiavame a nezastavujeme. 
 Cez cestu prechádzame najkratšou možnou trasou, teda kolmo. 
 Cez cestu sa neprechádza v zákrutách, v úsekoch, kde nie je 
dostatočný rozhľad a na križovatkách. Ak je to možné, treba 
využiť priechody pre chodcov, podchody či nadchody.

Stačil jediný okamih
Štvrtkové ráno 16. februára sa takmer  
skončilo tragicky. Chvíľka nepozornosti ces-
tou do školy a 9-ročný chlapec mohol prísť  
o to najcennejšie. 
Prvé informácie o nešťastí nám poskytol Pavol Kudlička, hovor-
ca KR PZ Trenčín: „K dopravnej nehode došlo tak, že 28-roč-
ná vodička jazdila na aute značky Fiat Bravo v Par-
tizánskom po Družstevnej ulici, pričom do jej jazdnej 
dráhy náhle vbehol 9-ročný chlapec. Zachytený bol 
prednou časťou auta. Policajti nezistili u vodičky v dy-
chu požitie alkoholu. Dopravná nehoda je v štádiu šet-
renia.“ Na mieste nehody, ktorá sa stala o 7.38 h, zasahovali 
dve posádky záchrannej služby Falck – rýchla zdravotná pomoc 
a následne rýchla lekárska pomoc: „Prvá prišla k chlapcovi RZP 
Partizánske. Bol pri vedomí, no mal výraznú bolesť v ľavej 
ruke a nohe a rovnako aj v hrudníku. Po príchode RLP Nováky 
malého pacienta previezli do nemocnice v Banskej Bystrici,“ 
napísal vo svojom vyjadrení hovorca skupiny Falck Vladimír 
Vanko. Ohľadom chlapcovho zdravotného stavu sme koncom 
týždňa kontaktovali aj Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej 
Bystrici. „Chlapca sme prijali po dopravnej nehode. 
Aktuálne prebieha diagnostika. Jeho zdravotný stav 
je stabilizovaný a mimo ohrozenia života,“ skonštatova-
la Jana Petríková z marketingového a PR oddelenia spomínanej 
nemocnice.  (vs)

Štatút herne má na území mesta udelených 16 prevádzkových jednotiek. Aktuálne 
je v meste umiestnených 15 kusov výherných hracích prístrojov (VHP), z toho 8 kusov 
je v pohostinstvách a 7 kusov v herniach. V 25-tich prevádzkových jednotkách sú 
umiestnené videohry a elektromechanické rulety. Z toho je 9 prevádzkových jedno-
tiek nevyvarujúceho reštauračného charakteru, čiže hostince, bistrá a pohostinstvá 
a 16 herní.  Zdroj foto: FB Zastavme hazard v Prešove

Foto: ODI PE

Evakuovali stovky 
zamestnancov
Policajti, hasiči a záchranári dostali vo štvrtok 16. februára avízo 
o tom, že v objekte obuvníckej firmy, ktorá má sídlo v mes-
te Partizánske a prevádzky v Bošanoch, Nitrianskom 
Pravne, Handlovej a Sobranciach, sa nachádza bomba. 
Zo všetkých budov spoločnosti boli okamžite evakuované stovky 
zamestnancov, pričom priestory i okolie prehľadali pyrotechnici 
so psom (na fotografii pyrotechnici spolu s hasičmi a policajtmi 
v areáli bošianskej prevádzky). 
„Vyšetrovateľ z Partizánskeho začal trestné stíhanie vo veci šíre-
nia poplašnej správy. Polícia vykonala pyrotechnické pre-
hliadky v piatich prevádzkach poškodenej spoločnosti, 
s negatívnym výsledkom. V zmysle zákona hrozí páchateľovi 
trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ zhrnul hovorca KR 
PZ v Trenčíne Pavol Kudlička.  Text a foto: ma

Zbytočne vyhasol ľudský život
Tragický záver mala dopravná nehoda, ktorá sa stala v piatok 17. feb-
ruára krátko po 9. hodine pri obci Nadlice. Ako uviedla hovorkyňa 
KR PZ v Trenčíne Elena Antalová, „k nehode došlo tak, že 46-ročný 
Viktor z okresu Partizánske jazdil na vozidle Škoda Fábia Combi 
po ceste II/592 od Nadlíc smerom na Partizánske. Na križovatke so 
štátnou cestou I/64 nedal prednosť po hlavnej ceste idúcemu vozidlu 
Iveco s cisternou, ktoré riadil 49-ročný Peter z Hlohovca. Nákladné 
vozidlo narazilo priamo do dverí vodiča. Cisterna tlačila Fábiu asi 
20 metrov a nakoniec osobné vozidlo skončilo mimo cesty v poli. 
Vodič Fábie pritom utrpel vážne zranenia, ktorým aj napriek inten-
zívnej snahe záchranárov podľahol asi pol hodinu po nehode.“ Vodič 
nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym 
výsledkom. Vodičovi Fábie bude odobratá krv na súdnej pitve.
Ako dodala hovorkyňa, „na miesto dopravnej nehody bol prizvaný 
aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Poverený príslušník ODI 
v Partizánskom začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie. Prí-
čina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.“
 KR PZ Trenčín
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Čo priniesol rok 2016 obciam okresu Partizánske?
Už od januára vyzvedáme, ako sa v predošlom roku darilo starostom obcí nášho okresu. O svojich 
úspechoch za rok 2016 nám tentoraz porozprávala starostka Klátovej Novej Vsi a starostovia Nadlíc 
a Brodzian. 

Iveta Randziaková
starostka obce Klátová Nová Ves
„Za najväčší rozvojový projekt roku 2016 
považujeme v obci Klátova Nová Ves rekon-
štrukciu verejného osvetlenia, ktorú sme 
realizovali na základe výzvy Ministerstva 
hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“. Podarilo sa nám naň 
získať európske prostriedky vo výške 262 -ti-
síc eur. Naplnili sme cieľ projektu – 40 per-

centnú úsporu elektrickej energie na verejnom osvetlení. Nezane-
dbateľnou je aj kompletná rekonštrukcia rozvodov i samotných 
rozvádzačov, výmena svietidiel a ich doplnenie na každý elektrický 
stĺp ako i bezplatný servis celého verejného osvetlenia po dobu 
piatich rokov, ktorý garantuje dodávateľská firma v rámci záruky. 
V roku 2016 sme pokračovali v rekonštrukcii zdravotného stredis-
ka, ktoré slúži obyvateľom celej klátovsko-klížskej doliny. K novým 
hygienickým zariadeniam v zdravotnom stredisku a zrekonštru-
ovaným čakárňam pribudli aj zrekonštruované priestory detskej 
ambulancie. Zmenou jej dispozičného riešenia lekárka i sestra 
pracujú v samostatných ambulanciách a poskytujú našim detským 
pacientom aj ich rodičom dostatočný komfort. V areáli základnej 
školy sme pristavili školský klub detí, prístrešok na bicykle a kom-
plexne zrekonštruovali priestory samotnej telocvične. Hrdíme sa 
titulom Zelená škola. V športovom areáli obce sme vybudovali 
nové oplotenie hracej plochy futbalového ihriska. Pokročili sme 
aj so spracovaním územného plánu obce, verejne sme prerokovali 
a schválili koncept územného plánu a samotný návrh územného 
plánu je pred ukončením, čaká nás verejné prerokovanie a jeho 
schválenie obecným zastupiteľstvom.“

Peter Dúbravický
starosta obce Nadlice
„Obec Nadlice v roku 2016 zrealizovala 
viaceré investičné projekty. Uskutočnilo sa 
výberové konanie na dodávateľa rekon-
štrukcie miestnych komunikácií – Cesta 
pri Adamcov a Cesta Doliny č. 3. Z dôvodu 
nepriaznivých poveternostných podmienok 
sa rekonštrukcia posunula na jar 2017, 
kedy budú uvedené komunikácie zrekon-

štruované. Obci sa po niekoľkých rokoch vybavovania potreb-
ných povolení podarilo vybudovať nástupný ostrovček na dolnej 

autobusovej zastávke vrátane osvetleného priechodu pre chodcov, 
čím sa značne zvýšila bezpečnosť nielen cestujúcich občanov, 
ale aj občanov prechádzajúcich cez hlavnú cestu. Zrealizovala sa 
rekonštrukcia kotolne v materskej škole, kde sa zakúpil nový au-
tomatický vykurovací kotol. Nový je aj automatický kotol v budove 
obecného úradu, ktorý bol uvedený do prevádzky v januári 2017. 
Obec si tiež zaobstarala novú vonkajšiu vianočnú výzdobu, krovi-
norez a povalové dvere do materskej školy a na schodište obecného 
úradu, zakúpili sa nové detské stoličky a stoly do jedálne mater-
skej školy, kompletne sa vymenili PVC podlahy vo všetkých troch 
triedach. Obec dala vypracovať a podala viacero finančne veľmi 
náročných projektov – „Pešia zóna“, „Kanalizácia“, „Zvýšenie ener-
getickej úspornosti obecného úradu a KD“. Niektoré projekty boli 
zrušené, u niektorých stále čakáme na vyhodnotenie. Aj v tomto 
roku sme podporili obecné organizácie formou dotácie. Usporiada-
né boli viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, za čo patrí vďaka 
všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k ich zrealizovaniu. Zároveň 
by som chcel poďakovať všetkým poslancom OZ, pracovníkom 
obce ako aj občanom, ktorí svojou prácou a radami pomohli zlepšiť 
úroveň spolunažívania v našej obci.“  

Anton Zima
starosta obce Brodzany
„Rok 2016 bol od marca do októbra v zna-
mení budovania hlavných vetiev kanalizácie 
v rámci projektu ČOV Sever. Výsledok bu-
dovania kanalizácie je pre budúce generácie 
obrovský. V jarných mesiacoch sme podali 
žiadosti na dva projekty. Prvý projekt bol 
chodník vedľa cesty II/593 z Brodzian po 
most v obci Veľké Bielice, na ktorý občania 

čakajú veľa rokov. Projekt s odkúpením pozemku nás už stál ne-
malé finančné prostriedky. Koncom roka však Poľnohospodárska 
platobná agentúra Bratislava miesto oznámenia, že nám poskyt-
ne finančné prostriedky, odpísala, že ruší výzvu. Druhý projekt, 
turistická informačná infraštruktúra Brodzany, takisto neprešiel. 
V júni sme podali žiadosť do Environmentálneho fondu o finančné 
prostriedky na odstránenie čiernej skládky pri bývalom mlyne. 
Problém skládky obec tlačila pred sebou desiatky rokov. Schvále-
ním dotácie z fondu sa v novembri odstránila. V danom mesiaci 
sme realizovali prístrešok a vydláždenie pred obecným úradom, 
polovicou finančných prostriedkov prispelo MF SR. Na záver 
chcem poďakovať občanom za trpezlivosť pri budovaní kanalizá-
cie.“ Veronika Sobolčíková

Dokončenie z 1. strany

Napriek mnohým intervenciám však prie-
cestie zostalo takmer nedotknuté: „V roku 
2015 sme dostali projektovú dokumentáciu 
na zriadenie chráneného priecestia, malo 
obsahovať červené výstražné znamenia 
a polovičné rampy s prísľubom, že táto akcia 
bude dokončená do konca roku 2015. Máme 
rok 2017, zatiaľ sa neudialo nič,“ konštatuje 
starosta. Jediným krokom smerujúcim 
k zabezpečeniu priecestia bolo osa-
denie dopravnej značky STOP v roku 
2015. Ani to však nevyriešilo problém 
s chýbajúcimi závorami či svetelnou 
signalizáciou a nízkou viditeľnosťou. 
Komplikovaný býva prejazd cez koľajni-
ce najmä v období, keď sú na priľahlých 
poliach vysadené plodiny ako kukurica a tiež 
v mesiacoch, kedy je hmla, čo podstatne 
znižuje viditeľnosť a rozhľad do oboch strán. 
„Prakticky tam nie je viditeľnosť, ak 
chce mať človek bezpečný prejazd, 
musí dokonca vystúpiť z auta, pozrieť 
sa na jednu stranu, na druhú a prejsť, 
žiadna iná možnosť nie je,“ opisuje 
situáciu starosta.
Jeho slová potvrdzuje aj smutná štatistika 
dopravných nehôd, ktorá hovorí, že od roku 
2010 došlo na nechránenom priecestí 
k piatim nehodám: „V roku 2011 sa tu 
stali dve nehody, pri ktorých sa ťažko zranili 

tri osoby. V roku 2012 došlo k zrážke vlaku 
s nákladným autom s návesom, pričom do-
šlo k vykoľajeniu prípojného vozňa a ľahko 
sa zranili štyri osoby. V roku 2015 sme na 
priecestí evidovali dve dopravné nehody, pri 
ktorých utrpela ťažké zranenia jedna osoba,“ 
informuje Pavol Kudlička, hovorca Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. 
Najmä starší obyvatelia obce si myslia, 
že príčinou nehôd nie je len chýbajúce 
zabezpečovacie zariadenie priecestia, 
ale aj uponáhľanosť, nezodpovednosť 
či nedostatočná obozretnosť vodičov. 
„Komu je život milší, dá si pozor, či tam budú 

závory alebo nebudú, ale bolo by to lepšie, 
keby tam boli. Lebo sú takí ľudia, že aj vlak 
ide a prebehnú ešte, keď tam závory nie sú,“ 
povedala nám obyvateľka Pažite. Jej názor 
potvrdil aj ďalší občan: „Keby sa šoféri poze-
rali doľava a doprava, tak nie je problém.“ 
Nebezpečnému úseku sa ŽSR začali venovať 
až po sérii vážnych dopravných nehôd. 
V rámci zvyšovania bezpečnosti prie-
cestí ho plánujú tento rok zrekonštru-
ovať a rozšíriť o priechod pre chodcov. 
Ako redakcii povedala Martina Pavlíková, 
hovorkyňa ŽSR, „vybudované bude nové 
automatické priecestné zabezpečovacie za-
riadenie, v rámci ktorého bude zabezpečený 
aj chodník pre chodcov a bude tiež zrekon-
štruovaná priecestná konštrukcia. V dobe 
rekonštrukcie bude tento úsek uzatvorený 
a neprejazdný.“ Podľa jej slov v súčasnosti 
prebieha proces verejného obstarávania, kto-
rý ešte nie je ukončený, avšak doba realizácie 
opráv je predpokladaná na šesť mesiacov od 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 
 (vs), foto: MTP

Nebezpečné priecestie v Pažiti

Nabiehajú 
na nový systém
Novela zákona priniesla autoškolám zmeny. Tie po novom 
museli do 30. novembra 2016 vybaviť výcvikové vozidlá, 
učebne aj trenažéry identifikačnými zariadeniami. Slúžia na 
monitorovanie priebehu každej cvičnej jazdy, identifikujú 
všetkých účastníkov v učebniach a prítomných na trenažéri.

Ako sme sa dozvedeli, autoškoly v Partizánskom ešte nie sú prere-
gistrované na nový systém. Podľa slov Júliusa Beňušku, prevádzko-
vateľa autoškoly Maja zatiaľ fungujú v starom režime. „Autoškoly 
už boli skontrolované Okresným úradom v Trenčíne, čakáme 
však na preregistráciu. GPS zariadenia máme nainštalované, 
momentálne ideme v skúšobnom režime, prihlasujeme a odhla-
sujeme sa, aby sme vychytali prípadné nedostatky,“ vyjadril sa 
majiteľ autoškoly Saša Vladimír Šarina. V skúšobnej prevádzke má 
identifikačné zariadenia aj autoškola PE-Janka. 

V súvislosti so zakúpením nového systému sa autoškolám 
zvýšili náklady, čo sa odzrkadlilo na zvyšovaní cien za 
vodičské kurzy. V autoškole Autoprogres podľa slov jej majiteľa 
Igora Michaličku vzrástli ceny kurzov približne o 30 %. „Radovo sa 
navyšovali ceny od 100 do 200 eur. U nás v autoškole v Partizán-
skom to bolo približne o 150 eur, teda kurz na získanie vodičského 
oprávnenia na osobné auto stojí okolo 550 eur,“ doplnil Šarina.
„Nový systém je náročný na čas i administratívu, pričom sa musí 
platiť paušálne za každé vozidlo vybavené GPS zariadením. Ako 
autoškolu nás to vyjde mesačne okolo 200 eur navyše,“ skonšta-
toval Michalička, ktorý zároveň hovorí, že zmeny nastali aj kvôli 
nedbanlivým autoškolám. „Musia byť presne určené učebne, 
inštruktori a každý žiak musí chodiť poctivo na hodiny,“ dodal 
Michalička. Stávalo sa tiež, že žiaci odjazdili menej hodín, 
ako bolo povinných. Zabrániť by sa tým malo skracovaniu 
teórie aj cvičných jázd. Elektronický systém by mal celkovo 
prispieť k skvalitneniu výučby a výcviku. Text: sč
 Zdroj foto: internet

JEDNOU VETOU
 pikošky  zaujímavosti  rekordy 

Do projektu Educate Slovakia sa okrem Partizánskeho zapojilo aj 
mesto Bánovce – štyri stážistky, Marina z Brazílie, Catherine 
z Čínskej ľudovej republiky a Diah a Anindya z Indonézie viedli 
týždeň prednášky so študentmi Gymnázia Janka Jesenského.

Technickí dizajnéri z Topoľčian prišli s unikátnou myšlienkou – vy-
mysleli bicykel, ktorý sa dá zložiť do batoha. 

Najstarší smajlík na svete pochádza z Trenčianskeho kraja. V roku 
1635 ho dopísal k oficiálnemu dokumentu trenčiansky notár Ján 
Ladislaides. Emotikon vzbudil záujem médií zo Slovenska, ale aj 
z celého sveta.

Andrea Podmaníková, mladá žena z Topoľčian, získala ocenenie Plav-
kyňa roka Slovenskej plaveckej federácie za uplynulý rok. 

Počet trestných činov za minulý rok je v okrese Partizánske jedným 
z najnižších pri porovnávaní okresov v rámci celého Slovenska. 

Na základe plánu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý bol zverejnený 
začiatkom februára, by mala naďalej fungovať pohotovosť v mestách 
Partizánske a Topoľčany, s pohotovosťou v Bánovciach nad Bebravou 
však návrh nepočíta – primátor Marián Chovanec so zrušením poho-
tovosti nesúhlasí a chce podniknúť kroky pre zachovanie LSPP.

Ministerstvo životného prostredia má záujem o čo najrýchlejšie 
zastavenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky v treťom bloku 
Elektrárne Nováky, prevádzkovateľ bol vyzvaný na ukončenie pokusu 
do 28. februára. 

Vďaka piatim projektom TSK Zelená župa poklesne produkcia CO2 
v roku 2017 o 832 t, čo je spotreba 82 444 stromov za rok – projekt 
na zníženie energetickej náročnosti podáva aj budova Gymnázia 
v Partizánskom, kde by malo dôjsť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov CO2 práve o 90 t. 

TSK podporí prostredníctvom grantového programu Zelené oči envi-
ronmentálne zamerané projekty na území kraja, ktoré budú zacielené 
na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia – obce, organizácie 
a podnikatelia s projektom s verejnoprospešným účelom tak môžu 
čerpať granty až do výšky 2000 eur. 

DO  STREDY VO VYSIELANÍ

Zrážka vlaku s kamiónom v roku 2012

Nehoda, ktorá sa na priecestí stala  
v roku 2015
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FEBRUÁR 1957
Úderník bol časopis zamestnancov Závodov 
29. augusta v Partizánskom, ktorý vychádzal 
každú sobotu. Vďaka redaktorom, ktorí nám 
v archíve ponechali dnes už historické výtlač-
ky tohto týždenníka, vám ponúkame pohľad 
do histórie prostredníctvom úryvkov z článkov 
uverejnených pred 60 rokmi v Úderníku, pred-
chodcovi dnešného Tempa. 

Mladosť – radosť 
„Život mladého či starého je 
zložitý. No predsa každý má 
jednu snahu – urobiť si ho 
čím krajším a radostnejším. 
Sväzáčky v Závodnom domove 
mládeže začali pracovať na 
prípravách čajového večierka, 
ktorý si hneď od začiatku 
takto pomenovali. Večierok sa 
vydaril k úplnej spokojnosti 
dievčat i hosťov. Medzi mladý-
mi je to už tak, s jednou zába-
vou nie sú nikdy spokojní.“ 

Sen 
a obchodná skutočnosť
„Bolo by načase, aby sa 
skoncovalo s maličkosťami, 
ktoré človekovi strpčujú život 
a dávajú podnet k nadávaniu 
na obchod a všetkých preda-
vačov, ktorí si v ňom myslia, 
že kupujúci sú pre nich a nie 
oni pre kupujúcich. Predavač-
ky i s predavačmi nech si raz 
navždy uvedomia, že ochota, 
rýchlosť obsluhy a slušnosť 
zákazníkov priťahujú a robia 
ich spokojnými.“

Možnosti novej 
nemocnice sú dobré
„Výstavba socialistickej 
spoločnosti vykazuje nevídaný 
rozmach. Jedným z úspechov 
je aj výstavba novej a moder-
nej nemocnice v Partizán-
skom. Nová nemocnica bola 
pôvodne plánovaná pre štyri 
oddelenia: interné, chirurgiu, 
detsko-kojenecké a gyneko-
lógiu-pôrodnicu. Úpravami 
sa však dosiahlo rozšírenia 
o ušno-nosno-krčné a urolo-
gické odd. V starej nemocnici 
sa zriadili ďalšie dve lôžkové 
oddelenia, a to orthopédia 
a kožné oddelenie. Netre-
ba snáď zvlášť pripomenúť 

výstavbu zariadení, ako sú 
garáže, vrátnica, bytovky 
a iné, ktoré prispeli k zlepše-
niu podmienok pracujúcich na 
úseku zdravotníctva.“

Sluchátka -  blízka 
novinka
„Na jednotlivých izbách 
v našej novej nemocnici majú 
namontované rozhlasové 
tlampáče. Je to vec rozhod-
ne dobrá, no nie každému 
a vždy vyhovujúca. Preto už 
pri stavbe pamätalo sa na to, 
aby každý pacient nezávisle 
od druhého mohol počúvať 
rozhlas a pritom sa vzájom-
ne nevyrušovať. A k tomuto 
budú slúžiť sluchátka, ktoré 
budú k dispozícii každému 
pacientovi.“

Viete, že...
„...niektoré spolurobotníčky 
a spolurobotníci, ktorí sa 
prihlásili do kurzu nemčiny 
tento nenavštevujú a krúžok je 
na rozpadnutie?
...na umyvárňach v našom 

závode je iba po jednom ute-
ráku, ktorý absolútne nemôže 
postačovať na utieranie rúk 
desiatkam ľudí?
...takmer každý deň príde one-
skorene do práce 15 až 20 spo-
lurobotníkov, ktorí s kľudom 
prehlásia „zaspal som“? Od 
začiatku februára bolo zazna-
menaných toľko zameškaných 
hodín, ktoré dávajú dohroma-
dy 18 pracovných dní.
...deti rodičov z Partizánskeho 
v poslednej dobe často chodia 
na telovýchovné objekty Iskry 
a tieto ničia a že z toho môže 
pre rodičov nedisciplinova-
ných detí vzniknúť mimoriad-
ny výdavok?“ (vs)

Po stránke technického vybavenia mala vtedy nová nemocni-
ca najmodernejšie röntgenové prístroje 

V  IRISE sa fašiangovalo
V prvé sobotné februárové popoludnie čakalo klientov zariadenia  
pre seniorov IRIS -  IV, n.o. v Skačanoch veľké prekvapenie. 

Opatrovateľky sa rozhodli, že pre starkých 
pripravia bujarú fašiangovú zábavu 
spojenú s pochovávaním basy, ktorá do-
stala meno SIRI. Všetko sa pripravovalo 
v plnom utajení. Prvým náznakom toho, 
že sa niečo chystá, boli až vtipné farebné 
pozvánky vyvesené na dverách vedenia – 
riaditeľky Viery Maďarovej a jej zástupky-
ne Ivety Varadyovej. Podobné pozvánky 
čakali aj na hospodárku, účtovníčku či 
vedúcu opatrovateliek. Hlavné organizá-
torky tejto veľkolepej akcie, tzv. skupina 
DO-HO-RY, mali plné ruky i hlavy práce. 
Kým ony vymýšľali kostýmy, scenáre a pí-
sali vtipné básničky, vedenie IRISu kulo 
na tento deň svoj vlastný plán. 
Keď sa klienti domova dozvedeli, že sa 
bude pochovávať basa, veľmi sa potešili. 
No nielen to. Takmer všetky klientky si 
dali upraviť účes opatrovateľkami tak, 
že si vlasy nechali nastriekať modrým 
sprejom. Škrabošky a klobúčiky boli tiež 
v kurze.
Keď personál zariadenia prestrojený za ci-
gánky, indiána, Napoleona, trola či hríbik, 
na čele smútočného sprievodu s „fará-
rom“, vpochodoval do jedálne so zosnulou 
basou SIRI, miestnosť zaburácala nielen 
potleskom, ale hlavne srdečným smie-
chom. Starkí boli milo prekvapení. A ne-
boli sami. Vedenie zariadenia totiž chcelo 
držať krok s opatrovateľkami a v kostý-
moch španielskej tanečnice a cigánky 
prekvapili aj samotné organizátorky.  
V prvej časti sa konali všetky „oficiality“ 
spojené s oplakávaním basy. Plačky kvílili 

a „farár“ prednášal svoju reč. Tá pozostá-
vala z vtipných vyspievaných rýmovačiek, 
ktoré sa týkali každého jedného zamest-
nanca IRISu. Humorne v nich boli opí-
sané jeho klady či nedostatky, poprípade 
nezabudnuteľná situácia, v ktorej sa počas 
pracovnej doby ocitol. Jedálňou znelo: 
„Dolóres, Dolóres, naše opatrovateľky 
majú dobrý móres....“. Masky medzitým 
starkých zabávali rôznymi bláznivými 
kúskami, cigánky im „veštili z ruky“, 
kropili všetko navôkol vodou... Úsmevy 
a dokonca slzy v očiach z neudržateľného 
úprimného smiechu krášlili tváre klientov 
zariadenia. 
Druhou časťou programu bol „veselý kar“, 
kedy nastúpila voľná zábava. Starkí, ktorí 

mohli, si spolu s personálom aj zatanco-
vali. Tí, čo nevládali, s rukami nad hlavou 
podporovali túto bujarú zábavu. Nechý-
balo ani pohostenie, sladké zákusky, slané 
pagáčiky a chutný punč. Harmonikár 
vyhrával klientom na želanie ich obľúbené 
piesne a všetci si spoločne spievali a zabá-
vali sa ako jedna veľká rodina.  
Bol to deň plný prekvapení, kedy jedni 
chceli prekvapiť druhých, potešiť ich a ro-
zosmiať. Každý tak svojím dielom, i keď 
možno malou kvapkou, prispel k tomu, 
aby sa tento deň stal nezabudnuteľným. 
Starkí si to zaslúžia. V jeho závere si všetci 
zúčastnení mohli navzájom úprimne 
povedať: „S tebou ma baví svet!“ 
 Text a foto: Miroslava Kubačková

Ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci našich priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov a donorov nášho 
zariadenia. Prihovárame sa Vám s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2 % percent z vašej už zapla-
tenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov. Tlačivá môžete nájsť na našej stránke irisiv@irisiv.sk, 
alebo na facebooku IRIS-IV, n.o. Viac informácií na tel. 038/531 88 96. Ďakujeme za každú pomoc!  IRIS-IV, n.o.
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Grécke pamiatky v múzeu
Posledná sprístupnená výstava v Tribečskom múzeu v Topoľča-
noch ponúka návštevníkom príležitosť oboznámiť sa s pozoru-
hodným časovým úsekom dejín starovekého Grécka datovaným 
od roku 7000 p. n. l. do roku 1100 p. n. l. Repliky originálnych 
predmetov zo zbierky cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka z Pe-
zinka približujú rôzne vývojové etapy kultúry v egejskej oblasti. 
Vystavené exponáty sú svedectvom nespočetnej rozmanitosti 
umeleckých diel vyznačujúcich sa obdivuhodnou dokonalosťou 
výrobných techník a vysokou umeleckou kvalitou. Výstava Grécko 
na úsvite dejín potrvá do 22. apríla. (bš)

Tu sal dilo
Stretol som vám na námestí spolužiaka tmavšej pleti, ktorý so mnou 
chodil niekoľko rokov na základnú školu, kým sa nepobral na reprízu 
7. ročníka. Jeho vytetovaná šošovička na líci mi hneď udrela do očí, 
i keď sme sa nevideli hádam aj 35 rokov. Spomenul som si, že v škole 
som v rámci pomoci slabším pár mesiacov sedel v jednej lavici s jeho 
bratom, ktorému som pomáhal prekonávať trampoty s matematikou 
a fyzikou. On ma na oplátku učil po cigánsky. Založil som si slovník 
a písal si doň desiatky, ba možno stovky slovíčok, ktoré som sa po po-
obediach učieval. Doteraz si pamätám nielen číslovky od jedna do desať, 
ale aj zopár nadávok, ktoré tvorili slovnú zásobu hneď prvej lekcie.
Ako to už u príslušníkov tejto menšiny býva, hneď po pozdrave sa spo-
lužiak začal sťažovať a modlikať o peniaze. „Patrik, veď pomôž. Som 
nezamestnaný, mám päť detí a nemajú čo jesť. Aha, tu je jedno z nich, 
práve ideme od doktora. Po vyjdení z lekárne mi ani na rožky nezvý-
šilo.“ Menšie dievčatko nevyzeralo nejaké choré ani podvyživené a jeho 
otec už vôbec nie. Ale viete… prosebné pohľady, ďalšie drankanie… 
Už-už by som sa zľutoval nad neľahkým životným údelom jeho rodiny 
a prispel mu nejakým eurom aspoň na tie čerstvé rožky, ale všimol som 
si, že v ruke drží igelitku. „A čo máš v tej taške okrem liekov? Zdá sa, 
že nie je až taká prázdna.“ Šošovička, ako sme ho prezývali, otvoril 
igelitku a v nej sa nachádzali dva balíky sušených hrozienok, tvaroh 
a ďalšie ingrediencie na pečenie koláčov. 
„Aha, a vraj nemáš ani na pečivo. A čo tieto hrozienka?“ 
„Jáááj, to mi daroval jeden známy. Pred chvíľou som ho stretol, tak 
ako teba.“ 
„Tak to ti mal radšej darovať zopár rožkov. Na hrozienka si paštétu 
nenatrieš. Ja teraz nemám peniaze navyše, idem ešte na poštu zapla-
tiť elektrinu.“ 
Otočil som sa a odchádzal. Spolužiak zahundral čosi ako Tu sal dilo 
(si sprostý) a pobral sa skúšať šťastie inde. Neuvedomil si, že ja – súc 
vyškolený jeho bratom – som tej poznámke rozumel. A sprostý práveže 
nie som. Patrik D.

Pomôžte vyskladať históriu klubu
Členovia Klubu filatelistov v Partizánskom sa snažia poskladať mo-
zaiku o histórii svojho klubu a pátrajú po rôznych archívnych ma-
teriáloch, z ktorých by sa dozvedeli viac informácií o vyše 70-ročnej 
minulosti jeho fungovania. Pri tejto príležitosti sa obracajú na 
bývalých členov, ktorí majú k dispozícii fotografie, preukazy, doku-
menty a iné materiály, aby ich kontaktovali na tel. č.: 0911 724 131, 
0914 122 937, písali na e-mail: filatelia.pe@gmail.com, alebo prišli 
na stretnutie členov Klubu filatelistov 52 - 40 PE osobne do Centra 
voľného času v nedeľu od 9. do 11. hodiny. 

mailto:irisiv@irisiv.sk
mailto:filatelia.pe@gmail.com
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Pes odráža rodinný život. Kto z vás videl hravého 
psa v nešťastnej rodine alebo smutného psa v nejakej 
šťastnej? Vrčiaci ľudia majú vrčiace psy, nebezpeční 
ľudia majú tie nebezpečné.“   (Arthur Conan Doyle)

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 20. februára – pondelok o 19.00 h – T2 TRA-
INSPOTTING

 21. februára – utorok o 19.00 h – LION
 22. februára – streda o 19.00 h – MLČANIE
 23. februára – štvrtok o 19.00 h – MUZZIKANTI
 24. až 26. februára – piatok až nedeľa o 16.30 
h – BODI: PSIA SUPERSTAR
 24. až 26. februára – piatok až nedeľa o 19.00 
h – JOHN WICK 2

INFINITY DANCE KLUB PARTIZÁNSKE

 24. februára – piatok – MILAN LIESKOVSKY 
GET FUN TOUR
 25. februára – sobota – FUN VIDEOPARTY DJ 
JULO ALIAS PYTHON

Blahoželáme
Klub absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom 
srdečne blahoželá svojej členke, ktorá oslávila vý-
znamné životné jubileum. Krásnych 65 rokov sa 13. 

februára dožila Beáta Gavulová. Aj my z redakcie 
týždenníka Tempo oslávenkyni želáme všetko len to 
najlepšie!

Meniny oslávi – Eleonóra, Etela, Roman, Ro-
mana, Matej, Jazmína, Frederik, Frederika, 
Viktor a Alexander. 

AKO nám bude
Dlhotrvajúce suché a ustálené počasie by sa aspoň v tomto týždni 
malo skončiť. V pondelok ešte viac slnka s ranným mrazom a 
sucho. Od utorka by malo oblakov pribúdať a pridať by sa mal aj 
občasný dážď alebo prehánky. Zrážky budú viazané na prechody 
jednotlivých frontov. Mimo frontálnej činnosti môže byť pre-
chodne aj zmenšená oblačnosť. Bude však celkovo teplo, pričom 
výrazne stúpnu najmä nočné teploty. V úplnom závere týždňa sa 
črtá vpád studeného vzduchu, ale to je ešte neisté a je to ďaleko.

Denné teploty:  4/7 °C, od utorka postupne 7/12 °C, v závere 
možné výraznejšie ochladenie
Nočné teploty:  v pondelok -3/-6 °C, postupne 5/0 °C

TOP meteo-správy
Zdá sa, že počasie sa v poslednom období zbláznilo. Na druhej 
strane Atlantiku prepisovali historické februárové rekordy. Nezvy-
čajné teplo zasiahlo najmä stred USA. V Denveri, štát Colorado, 
nachádzajúcom sa vo výške vyše 1600 m n.m., sa 10. februára 
oteplilo na takmer 27 °C. Iba 8 dní predtým mali cez deň -4 °C! 
Ešte väčšie teplo postihlo štáty Kansas, Oklahoma a Texas, kde si 
počas zimy dali tropické horúčavy. V Oklahome namerali 37,2 °C a 
v texaskom Rio Grande Village dokonca až 37,8 °C! Na niektorých 
miestach bolo až o 30 °C teplejšie, ako je tam vo februári bežné. 
Šok ale zažila aj Európa, a to hlavne jej severná časť. Mimoriadne 
teplo z Grónska sa presťahovalo aj na Island a opäť boli prekonané 
historické februárové rekordy. Na stanici Eyjabakkar dosiahla 
12. februára teplota neuveriteľných 19,1 °C. Táto teplota by bola 
blízko rekordu aj na Slovensku. Toto mimoriadne teplo na severe 
sa v priebehu minulého týždňa začalo dostávať aj na Slovensko. 
Prejavilo sa však výrazne iba v stredných a vyšších polohách, kde 
teploty presiahli hranicu 10 °C. Napríklad 15. februára v Telgárte 
zaznamenali 12,9 °C a na Štrbskom Plese 12,5 °C, čo sú extrém-
ne vysoké hodnoty. V nížinách zabránila výraznému otepleniu 
inverzná vrstva s početnými hmlami, miestami aj hustými. V ta-
kýchto podmienkach zostali teploty zväčša pod bodom mrazu, ako 
napríklad aj 16. februára v Partizánskom. U protinožcov pokračo-
vala vlna extrémnych horúčav a teplota 48,3 °C, ktorú namerali v 
lokalite Tarcoola na juhu Austrálie, je zatiaľ najvyššou teplotou v 
rámci sveta v tomto roku. Horúčavy a sucho následne zapríčinili 
aj početné požiare. Na sibírskej stanici Iema pre zmenu mrzli pri 
-52,0 °C. Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Desať rozhnevaných 
zaujalo tristo divákov
Najprv divadelná hra, potom výborný americký film natočený v päťdesiatych rokoch, neskôr aj slovenské a české 
filmové spracovanie – to je známe dielo amerického autora Reginalda Rosa Dvanásť rozhnevaných mužov.  
V pôvodnej snímke si okrem iných výborných hercov zahral aj Henry Fonda. Mladí divadelníci z Pastoračného 
centra na sídlisku Šípok sa pod vedením Róberta Flamíka rozhodli pre vlastné spracovanie.

A tak si plná sála Domu kultúry v Partizán-
skom mohla v druhú februárovú sobotu po-
zrieť napínavú drámu z justičného prostredia. 
Dvanásť sudcov zredukovali mladí umelci na 
desiatich a namiesto samých mužov sa medzi 
porotcov dostali aj tri ženy. Desať vyloso-
vaných občanov sediacich vo veľkej porote 

malo rozhodnúť o vine či nevine chlapca, 
ktorý bol podozrivý z vraždy svojho otca. Na 
prvý pohľad jasný prípad – obžaloba poskytla 
dostatok dôkazov na to, aby mladíka bez naj-
menších pochybností uznali vinným, za čo by 
ho čakal trest smrti. Bez dlhých diskusií dal 
predseda poroty hlasovať. Deväť z desiatich 
sudcov uznalo podozrivého vinným, iba jedna 
porotkyňa bola proti. Nevedela sa zmieriť 
s tým, že za dve minúty odsúdia niekoho na 
smrť bez akejkoľvek diskusie. Kolegovia nad 
jej názorom vyjadrili nielen počudovanie, 
ale priam nevôľu. Veď všetko je jasné, načo 
sa teda zdržiavať? Navyše – jeden z rozhne-
vaných sa ponáhľal na oslavu, druhý chcel 
sledovať v televízii dôležitý baseballový zápas, 
tretieho doma čakala manželka s večerou.
Porotkyňa však svoj názor nezmenila; jed-
noducho nebola na sto percent presvedčená, 
že chlapec svojho otca zavraždil. A tak sa 
začala búrlivá diskusia; sudcovia znovu 
preverovali každý dôkaz, polemizovali 
o výpovediach svedkov, robili rekon-
štrukcie prípadu. Čo ak sú svedectvá 
nepresné a mladíkova nepresvedčivá 

obhajoba bola predsa len pravdivá? 
Pochybnosti o vine chlapca rastú a postupne 
sa pohľad porotcov začína meniť. Pri opako-
vanom hlasovaní sú už dvaja za nevinu a ta-
kýchto názorov stále pribúda. Počas rozpravy 
sú podrobne vykreslené dôvody, kvôli ktorým 
jednotliví sudcovia menia svoj postoj. Niekto-

rí z vnútorného presvedče-
nia, niektorí z pohodlnos-
ti, aby mali konečne pokoj, 
iní len preto, že názor 
zmenili aj druhí. V hre 
sa takto odkrýva nielen 
morálka a charakter ľudí, 
ktorí rozhodujú o živote 
či smrti, ale aj princíp 
amerického súdnictva, kde 
výsledný verdikt závisí od 
rozhodnutia laikov. Desať 

rozhnevaných nám ale dokonale ukázalo 
slabiny takéhoto systému. Spravodlivému 
rozhodovaniu bránia predsudky, zaujatosť, 
zbabelosť. A taktiež sa odkryla hádam najtra-
gickejšia vec, že žalobcova šikovnosť (rozumej 
manipulácia s faktami) má často väčšiu váhu 
ako samotná pravda. Nakoniec všetkých 
desať porotcov zahlasovalo za chlapcovu ne-
vinu. A pritom stačilo tak málo, aby sa stala 
ohavná justičná vražda.
Mládežníci z pastorka svojou hodinovou 
drámou ukázali, ako sa dá zmysluplne 
využívať voľný čas. Nie flákaním sa po 
baroch a herniach, ale nacvičovaním zložitej 
hry, ktorou potom potešia svojich priateľov 
a spoluobčanov. Spokojní diváci odpustili 
hercom niektoré nedostatky v javiskovej reči 
a odmenili ich potleskom postojačky.
 Michaela Agliová

Včelársky ples 
v Hradišti mal úspech
Po minuloročnej odmlke sa začiatkom februára 2017 v Kultúrnom 
dome v Hradišti uskutočnil v poradí už VII. Reprezentačný ples vče-
lárov okresu Partizánske. Otvoril ho predseda Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom Pavel Kubačka, ktorý 
v stručnosti prítomných hostí oboznámil s históriou včelárskych 
plesov v našom okrese. Na podujatí okrem iných privítal čestné-
ho hosťa, predsedu Regionálneho združenia Slovenského zväzu 
včelárov v Trenčíne Milana Janca s partnerkou. Všetkým zaželal 
príjemnú zábavu, veľa úspechov v bohatej tombole a v neposlednom 
rade i veľa osobných, včelárskych a pracovných úspechov v roku 
2017. O vynikajúcu zábavu sa až do skorých ranných hodín starala 
hudobná skupina Melódia. Odmenou pre organizátorov plesu boli 
okrem poďakovaní a vyjadrenia spokojnosti aj požiadavky na zor-
ganizovanie budúcoročného včelárskeho plesu, na ktorý sa už všetci 
veľmi tešia.  (pk), foto: Jozef Beliansky

ZVLÁŠTNI ĽUDIA
Výstava voskových figurín

20.2.2017 
26.2.2017
Od 10.00 h do 18.00 h

Mestské múzeum Partizánske  

Divadelníkov oslovil salezián Róbert Flamík (na foto dole vľavo), ktorý je zároveň aj režisé-
rom, na základe ich talentu a chuti zapojiť sa do tohto projektu. Cieľom divadelného tímu, 
ktorý tvorí jedenásť mladých ľudí a dvaja technici, je najmä rozdávať ľuďom 
radosť a tiež rozvíjať samých seba. Zoskupenie mladých hercov na premiére 11. februára 
oslovilo so svojím predstavením publikum v Dome kultúry v Partizánskom, 17. februára ich 
predstavenie aj so spevokolom zožalo úspech na Púti zaľúbených v Národnej svätyni v Šaštíne. 
Vystupovať budú aj v rámci stredných škôl v Partizánskom, Prievidzi a Topoľčanoch a potešia 
i deti z Detského domova v Bytči. V tomto roku sa divadelníci podľaw všetkého zúčastnia aj 
súťaže Ochotnícke javisko 2017, ktorej prvé kolo sa bude konať v Prievidzi.

Momentka z predstavenia
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Juraj Kolesár z Krásna svojím 
príchodom na svet 8. februára 
potešil mamičku Petru Kašičkovú 
a otecka Juraja Kolesára. Ich prvoro-
dený synček vážil v tento deň 3060 g 
a meral 50 cm. 

Michal Podstavek z Parti-
zánskeho sa narodil 11. februára 
s váhou 3580 g a dĺžkou 54 cm. 
Zo synčeka sa tešia mamička Jana 
a otecko Michal. 

Leo Dvorský z Chynorian je 
prvým bábätkom rodičov Lucie 
Dvorskej - Ďurkáčovej a otecka 
Martina. Leo sa narodil 3. februára 
s váhou 2660 g a dĺžkou 48 cm. 

Jakub Novák z Diviackej Novej 
Vsi je štvrtým dieťatkom rodičov 
Petry a Jakuba. Po sedemročnom 
Filipkovi, päťročnom Matejovi 
a dvojročnej Linde do rodiny 12. feb-
ruára pribudol Jakubko s mierami 
3770 g a 53 cm.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

Vitajte 
medzi nami!

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h

Bánovce 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

Od 20. do 24. februára Lekáreň sv. Kataríny na ulici M. R. Štefánika
Dňa 25. a 26 februára Lekáreň Pharmacum v Tescu
Dňa 27. februára Lekáreň Zornica na Textilnej ulici

Pohotovosť lekární

Adelka Čierna z Partizánskeho 
je vytúženou dcérkou rodičov Kristí-
ny a Michala. Na dievčatko narodené 
13. februára s hmotnosťou 3360 g 
a dĺžkou 51 cm doma netrpezlivo ča-
kali sedemročný Adamko a päťročný 
Daniel. 

Kristián Žigo z Malých Uheriec 
potešil 13. februára svojím prícho-
dom na svet mamičku Michaelu 
a otecka Jozefa. V tento deň vážil 
3460 g a meral 52 cm. Z bračeka má 
radosť aj trojročný Richard.

Liliana Bárcziová zo Šútoviec je 
tretím dieťatkom rodičov Michaely 
a Imricha. Pri narodení 10. februára 
dievčatko vážilo 3340 g a meralo 
50 cm. Z Lilianky majú radosť aj 
šesťročná sestrička Viktória a trojroč-
ný braček Nikolas.

Elli Saková z Topoľčian prišla 
na svet 11. februára s mierami 
3880 g a 52 cm. Z bábätka sa tešia 
mamička Katarína, otecko Radomír 
a sedemročná sestrička Nikol.  

Deviataci roztancovali sálu SOŠ
Niekedy sa nám zdá, že čas beží veľmi rýchlo a sotva si uvedomíme, deväť rokov ubehne rýchlo ako voda. Deviataci 
v ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom si to uvedomili 10. februára na svojom venčeku. 

Ešte nedávno prišli do školy 
ako vystrašení prváčikovia 
a dnes sú z nich veľkí devia-
taci. Tanečný večer v sále 
Strednej odbornej školy 
v Partizánskom patril predo-
všetkým im, ale aj pozvaným 
rodičom a učiteľom. Uprave-
ní chlapci a krásne dievčatá 
ukázali prítomným, že za 
pár týždňov sa pod vedením 
Rudolfa Ivanoviča a Ľudmily 
Ivanovičovej dokázali naučiť 
veľa spoločenských tancov. 
Hravo zvládli základné 
choreografie, s ľahkosťou 
predviedli waltz, valčík, 
polku, tango, sambu, rumbu, 
cha-chu či jave. Čestnou 
kráľovnou venčeka sa stala 
Veronika Cifríková a titul 
kráľa venčeka si statočne 
vytancoval Ondrej Kováč. 
Konkurenciu tanečníkov 

mali naozaj veľkú, pretože sa 
všetci bavili pri dobrej hudbe. 
Víťazom bol napokon každý, 
kto tanečný kurz absolvoval 

a ukončil ho slávnostným 
venčekom. Veľkou oporou 
im boli triedne učiteľky 
Lunterová a Talárová, ktoré 

sa postarali o prípravu a ne-
rušený priebeh slávnostného 
večera.
 (st), foto: Cifrík

Zábavy nebolo konca-kraja

„Fašiangy, Turíce,“ znelo v posled-
ných dňoch Materskou školou v Malých 
Uherciach. Deti zažili veľa zábavy hlavne 
na fašiangovom karnevale, ktorý si užili 
15. februára. Niekoľko dní sa so svojimi 

učiteľkami pripravovali na deň „D“. Naučili 
sa piesne, básničky a tančeky. Kreslili a vy-
farbovali ozdoby, šašov a masky a dali si 
záležať aj na výzdobe priestorov materskej 
školy – povešali balóny a nezabudli ani na 

občerstvenie. Rodičia im podali pomocnú 
ruku pri príprave karnevalového obleče-
nia, chutných šišiek a muffiniek. V úvode 
toľko očakávaného karnevalu sa predstavili 
všetky masky a potom prišli na rad tanec 
a spievanie. Úspech zožali aj vlastnoručne 
vyrobené fašiangové pochúťky a zábavné 
súťaže. Za odvahu a šikovnosť získali me-
dailu, malý darček a sladkosti. 
 Text a foto: Jana Šútorová
 

Toto obdobie je aj časom, kedy 
Materskú školu v Malých Uherciach 
navštevujú rodičia, ktorí majú záujem 
zapísať svoje dieťa do škôlky k novému 
školskému roku. Riaditeľka MŠ v Malých 
Uherciach oznamuje, že zápis bude 
prebiehať od 10. do 15. marca 2017. 
Rodičia s dieťaťom si môžu prevziať 
žiadosť priamo v budove MŠ 9. marca 
od 9. do 12. hodiny, kedy sa v materskej 
škole uskutoční Deň otvorených dverí.

Z pôrodnice s bábätkom 
a prekvapením
Mamičkám, ktoré sa rozhodnú priviesť svoje 
dieťatko na svet v Nemocnici v Partizánskom, 
pribalia pri odchode z pôrodnice pár  
topánočiek pre novorodeniatko. 
S nápadom obdarovať najmenších občanov originálnym darom, 
prišla nemocnica už koncom roka 2015 a pretavila myšlienku 
do skutočnosti. Spolu s firmou Richter Slovakia, ktorá sídli 
v priestoroch niekdajších Baťových závodov v Partizánskom 
a zameriava sa výlučne na výrobu detskej obuvi, sa v tom čase 
dohodli na tom, že gynekologicko – pôrodníckemu oddeleniu 
venujú 380 párov detských topánok. Tie boli následne rozdané 
mamičkám pre ich novonarodené ratolesti, ktoré prišli na svet 
v pôrodnici v meste so silnou obuvníckou tradíciou. 
„Na základe výborných skúseností s darčekom, ktorý nám 
v minulosti poskytla spoločnosť Richter, sme sa s jej riadi-
teľkou dohodli, že pôjdeme do toho znova,“ oznámil riaditeľ 
nemocnice Michal Orihel vo štvrtok 16. februára na oficiálnom 
stretnutí, na ktorom bolo pôrodnici odovzdaných 370 párov 
detskej obuvi. „Opäť po roku sme sa Nemocnici v Parti-
zánskom rozhodli darovať topánočky, pretože sa to 
predtým stretlo s dobrým ohlasom a myšlienka, ktorú 
sme mali na začiatku, aby detičky urobili svoj prvý 
krok v našich topánkach, sme chceli zrealizovať zno-
vu,“ zdôvodnila riaditeľka výrobného závodu Viera Halmová. 

Prvé malé detské topánočky následne putovali z jej rúk ma-
mičke Kristíne Čiernej z Partizánskeho (na foto). „Po dvoch 
modrých topánočkách nám prišli tieto ružové,“ neskrývala ra-
dosť mladá tmavovláska, ktorá po synoch Adamovi a Danielovi 
priviedla na svet vytúženú Adelku. Potešenie z darčeka netajila 
ani Petra Nováková z Diviackej Novej Vsi, ktorej sa v Nemocni-
ci v Partizánskom narodilo štvrté dieťatko,  malý Jakubko. „Keď 
sme boli v inej pôrodnici, nič sme nedostali, tak som rada 
a ďakujem,“ priznala mamička. 
Darček v podobe detskej obuvi vyrábanej v Partizánskom, má byť 
podľa slov riaditeľa Michala Orihela nielen príjemným a prak-
tickým bonusom, ale aj symbolom dlhoročnej výrobnej tradície 
mesta a prostriedkom k jej zachovaniu.  Text a foto: ma
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Výber úspechov za rok 2016 
1. miesto Slovenského pohára vo svojej kategórii a aj celkovo
1. miesto v Cross Country vo svojej kategórii a 3. miesto celkovo
3. miesto v Národnom rebríčku pilotov
12. miesto nášho tímu v reprezentácii SR na Majstrovstvách Európy

Najdlhší let – 257,74 km v kategórii rovnostranného trojuholníka
Celoročný nálet – 163 h a 28 min, 3 351,89 km

Kedy ste po prvý raz vzlietli?
V deň svojich 19. narodenín.

Povedzte, kde všade vás už vietor zavial?
Začínal som na Slovensku, potom prišli Alpy v Ta-
liansku, Slovinsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Sú-
ťažne rád chodievam do macedónskeho Kruševa, 
kde som bol minulý rok v tíme na Majstrovstvách 
Európy. Najnovšie som bol v africkej Keni. Tam 
som však bol za voľným lietaním.

Čo to znamená?
V paraglidingu sa rozlišuje lietanie súťažné 
a voľné – Cross Country. Pri tom súťažnom 
štartujú pretekári z jedného miesta, v rovnaký 
čas, za rovnakých poveternostných podmienok 
a letia po trati stanovenej otočnými bodmi. 
Voľne môžete lietať kdekoľvek a kedykoľvek, 
pričom sa posudzujú štyri bodovo najhodnotnej-
šie lety z celej sezóny. Pri vyhodnotení výsledkov 
sú piloti rozdelení do kategórií podľa výkonnost-
ných a bezpečnostných kritérií ich klzákov.

Zaujíma ma, ako komisia vie, čo a kde ste 
odleteli? 
Na to používame GPS záznamník, ktorý zazna-
mená celú trasu letu so všetkými jej parametra-
mi – výšku, dĺžku trasy a podobne. 

Dobre, ale čo sa vlastne hodnotí? Kto sa 
rozbehol z najvyššieho kopca? Alebo to, že 
niekto nevletel do elektrického vedenia? 
(smiech)
Vo voľnom lietaní sa hodnotí to, kto najďalej 
odletí trasu z bodu A do bodu B, ale existuje 
tiež kategória plochý trojuholník. Vtedy sa 
lieta z bodu A do bodu B a naspäť. Kráľovskou 
disciplínou je obletieť trasu rovnostranného 
trojuholníka. Je to celkom náročné, lebo keď 
sa len tak spustíte, pôjdete iba dolu. Musíte 
nájsť stúpavé vzdušné prúdy, využiť nastúpa-
nú výšku pre kĺzavý let, nájsť ďalší stúpavý 
prúd, znova prekĺzať a tak ďalej. Napríklad v 
Keni som lietal asi pri 100 km dlhom zráze, na 
ktorý dopadalo slnko kolmo, a tak sa od neho 
spoľahlivo odrážal teplý stúpajúci vzduch. Štart 
bolo v meste Iten, ktoré je známe tým, že v 
ňom vyrastali mnohí slávni africkí bežci. Zhora 
nebol problém vidieť aj 200-300 černochov, 
ako beh trénujú.  

Beh tak trochu s paraglidingom súvisí či nie?
Všetko závisí od sily vetra. Ak fúka silnejší 
vietor, stačí mi len zdvihnúť klzák nad hlavu 
a letím. Ak nefúka nič, tak si aj pobehnem.

Výhru potom ovplyvňuje viac počasie alebo 
samotný pretekár?
Pri voľnom lietaní človek musí využiť najlepšie 
poveternostné podmienky z celého roka a byť 
v správnom čase na správnom mieste, pričom 
v tých horších dňoch treba trénovať. Súťažné 
lietanie je iné.

O počasí, fyzike a geografii musíte asi vedieť 
veľa. Čo ste mali z týchto predmetov v škole?
Neviem (smiech). Ale treba mať teoretické 
znalosti z meteorológie, aerodynamiky, aby ste 
vedeli, ako to celé funguje. Ďalšia vec je prax. Je 
to jedna ku jednej.

Čo vyhrá paraglidista v súťaži okrem dobré-
ho pocitu?
Zväčša sú to symbolické ceny, poháre, medaily 
a podobne, aj keď v zahraničí bývajú niekedy 
hodnotné ceny. Keď je vyššie štartovné, časť 
z neho sa rozdelí medzi prvé tri miesta, alebo to 
môžu byť vecné výhry. Raz som len o pár bodov 
minul výhru nového klzáku. Ale u nás to nie je 
šport na uživenie sa. (smiech)

Aký je svet z výšky?
Hmm... neopísateľný. Je neskutočné vidieť všet-
ko z vtáčej perspektívy, či už Slovensko, Alpy, 
alebo svet. Stojí to za to.

Keď už ste tam hore, je to fyzicky náročné?
Niekedy áno a inokedy zase nie. Keď sú pod-
mienky turbulentné, tak mám stále čo robiť, aby 
som udržal svoj klzák nad hlavou, hlavne, keď 
som v súťaži alebo sa pokúšam odletieť nejaký 
hodnotný let a snažím sa byť čo najrýchlejší. Sú 
dni, kedy lietam len pre radosť – „za domom“ 
okolo Veľkého vrchu a užívam si oddychový let. 

Nedvíhal sa vám vo výške niekedy žalúdok? 
Napríklad z kaše, čo vám dali v Keni?
Človek musí predýchať, keď mu je na štarte zle. 

Je to zaujímavé, najmä keď si počas 11-hodino-
vého letu nemáte čas odskočiť na WC.

Preboha, až toľko ste vo vzduchu?
Je to moje osobné maximum dĺžky letu. 

V akej výške sa vlastne lieta?
Na Slovensku je to štandardne do 2450 metrov, 
v Alpách je výška neobmedzená, ale záleží od 
poveternostných podmienok. Tam sa dá stúpať 
až do 5-tisícov. 

Koľko času vám vaša záľuba zaberá?
Všetok. Musím si ho nájsť, keď je treba. To je 
podstata. Paragliding sa už stal mojím životným 
štýlom a všetko mu prispôsobujem.

Musíte byť teda aj dobrý manažér.
Preto som opustil stabilné zamestnanie a začal 
som podnikať, inak by sa to nedalo zvládať. 
Najmä časovo, ale aj finančne.

Ide o šport náročný na peniaze?
Profesionálna výbava vyjde aj na niekoľko 
tisíc eur a ak chcem na súťažiach udržať krok 
so súpermi, treba ju pravidelne obmieňať. 
Moja prvá výbava bola staršia, používaná, asi 
za 650 eur.

Váš najsilnejší zážitok? Videli ste už útes 
z metrovej vzdialenosti s otázkou, ako to 
ubrzdiť?
Paragliding je s týmto spojený, keď sa mu človek 
aktívne venuje. Čím máte výkonnejšie krídlo, 

tým je náročnejšie na ovládanie. V turbulent-
nom vzduchu dochádza ku kolapsom klzáku, 
lebo je to len látka bez pevnej konštrukcie. Na 
veľkých súťažiach, kde lieta aj 150 pilotov, sa 
občas stáva, že pretekári do seba vzájomne 
narazia. Ja som mal v začiatkoch situácie, pri 
ktorých som pristál na stromoch.

Aj v cudzích záhradách?
Už som popristával kde-kade. Na hlavnej ceste, 
v úzkej doline, v ohrade s koňmi, s kravami... 
Človek pri prelete vopred nevie, kde prista-
ne. Ak sa mi nepodarí nájsť stúpavý prúd, 
tak pristávam a musím hľadať najvhodnejšie 
miesto. Málokedy je to ideálne priestranstvo ako 
ihrisko. 

Bol niekedy problém s tým, kde ste sa ocitli? 
Narážam na prípad partie Slovákov v Iráne, 
ktorí mali opletačky za špionáž.
Nikdy som sa v podobnej situácii neocitol, vždy 
si overím informácie o krajine, kam sa chys-
tám. Oni sú dobrodruhovia, ktorí spravili to, čo 
nemali v krajine s prísnym režimom. Ale keď 
som letel v Afrike nad domorodými Masajmi, 
tiež mi nebolo všetko jedno. Často sa lieta nad 
miestami, kde nemožno pristáť, ale vtedy človek 
musí presne vedieť, čo robí.

Nech vám to teda ide ľahko s krídlom na 
oblohe aj s nohami na zemi.
Ďakujem. 

 Za rozhovor poďakovala Dana Legeňová.

Tomáš Podmaník: „Človek musí vedieť, čo robí.“
Pred šiestimi rokmi skúšal vzlietnuť s požičaným paraglidingovým  
klzákom na lúke vo Veľkých Kršteňanoch. Za krátky čas dosiahol pozo-
ruhodné výsledky, o čom svedčí aj ocenenie Talent roka 2015 udelené 
Leteckou amatérskou asociáciou. Dvadsaťpäťročný chalan s radosťou 
v očiach a so skromnosťou typickou pre tých, ktorí už zažili aj nejaké 
tie pády, nám porozprával, aký je svet z výšky. Možno aj vás si podmaní 
paraglidista Tomáš Podmaník z Veľkých Krštenian.

 Takto videl  Aletschký ľadovec vo švajčiarskych Alpách Tomáš Podmaník

Na stupni víťazov majstrovstiev Slovenska 
2015 v Macedónsku vo svojej kategórii

Tandemový let s priateľkou Marti-
nou nad domácim Veľkým vrchom

DO  STREDY VO VYSIELANÍ
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Predám rodinný dom v  Hradišti. 
Tel. 0905 790 412.  (170122)

Predám podpivničenú nehnu-
teľnosť (bývalá škola) v  Par-
tizánskom, časť Návojovce. 
Zastavaná plocha 589 m2, po-
zemok 1504 m2, s  možnosťou 
prestavby na rodinný dom, sídlo 

firmy, penzión, zariadenie pre 
seniorov, škôlku, jasle a podob-
ne. Telefón: 0903 415 094.  (170076)

Predám stavebný pozemok – Veľ-
ké Bielice s  rozlohou 600 m2, pri 
rieke Belanke v blízkosti železnič-
ného mosta. Prístup autom. 1 m2 – 
30 €. Tel. 0907 271 335.  (170130)

Prenajmem jednotlivcovi alebo 
páru 1-izbový byt v Partizán-
skom na sídlisku Šípok, voľný od 
1.4.2017. Tel. 0903 224 688.  (170131)

Prijmeme pomocného kuchára 
do reštaurácie u Puterku vo Veľ-
kých Bieliciach. Znalosť kuchyne. 
Tel. 0917 580 719. (170114)

Stavebná firma prijme za-
mestnanca na pracovnú 
pozíciu: Manažér stavby a 
zahraničného obchodu. Po-
žiadavky: stredné alebo 
vysokoškolské vzdelanie, 
znalosť anglického jazyka, 
znalosť programu AutoCad, 
vodičský preukaz. Bližšie 
informácie na 0903 437 322. 
Životopis môžete zasielať na 
meissen@meissen.sk. (170133)

Predám tatranský obklad 2,90 € 
leštený, zrubový-pologuľatý pro-
fil, hranoly a dlážkovicu na podla-
hy. Tel. 0908 234 866.  (170055)

Predám elektrický šijací stroj zn. 
Veritas. Tel. 038/748 54 50.  (170091)

Kúpim ľudové kroje. Tel. 0902 
708 047 (170129)

Predám žito. 15 €/metrický cent. 
Dohoda. Tel 0907 033 901.  (170136)

Spoločnosť KOVOMONT BM s.r.o. v Partizánskom 
prijme pracovníkov na nasledovné pozície:

zámočník – zvárač CO2 – operátor CNC/automat
účtovníčka/účtovník

Nástup možný ihneď alebo dohodou. 
Práca na dohodu, živnosť, TPP. 

Prax v obore min. 2 roky.
Znalosť čítania technickej dokumentácie nutná.
Žiadosti posielať na m.javorik@kovomont.sk, 

mobil 0917 993 031, volať v pracovné dni do 17.00 h.
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PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 20 m2
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Kto v srdci žije, nezomiera.

So zármutkom v srdci si dňa 
21. februára 2017 s láskou pripo-
menieme 1. výročie úmrtia nášho 
drahého priateľa, otca a starého 
otca

Štefana FOLTÁNA
z Hornej Vsi. 

S láskou a úctou spomínajú pria-
teľka a smútiaca rodina.  (170137)

Dňa 19. februára uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mamička a stará 
mama

Anna BLAŠKOVÁ
z Partizánskeho.   

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia Tomáš a Jozef 
s rodinami.  (170124)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
a vyprevadiť na poslednej ceste 
nášho milovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka

Štefana DUBNICKÉHO
z Bošian,

ktorý nás navždy opustil 8. feb- 
ruára 2017 vo veku 80 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina (170125)

Dohorela sviečka,
zhasol plamienok,
je už len čas spomienok.

Dňa 24. februára 2017 si pripo-
míname smutné 15. výročie, keď 
nás vo veku 51 rokov nečakane, 
navždy opustil

Rudolf CHUŤKA
z Partizánskeho.

Za tichú spomienku ďakujú 
mama, brat Milan s rodinou, 
dcéra Marcelka, syn Rudko. (170126)

Prečo sa človek lúčiť musí,
so všetkým, čo mal tak rád. 
Prečo mu v živote stačiť musí,
len a len spomínať. 

So zármutkom v srdci sme si dňa 
19. februára 2017 pripomenuli 
druhé výročie od chvíle, čo nás 
vo veku 51 rokov navždy opustila 
naša drahá mamička, starká, 
sestra a dcérka

Mária VLČKOVÁ 
(rod. Olachová)

z Partizánskeho.        

S láskou spomína celá rodina. 

Ďakujeme za tichú spomienku. 
 (170127)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 20. februára 2017 sme si pri-
pomenuli smutné siedme výročie, 
čo nás vo veku 62 rokov navždy 
opustil náš manžel, otec, brat, zať 
a starý otec

Marián PETRÍK 
z Partizánskeho.

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

Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 18. februára 2017 sme si 
pripomenuli smutné 12. výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a starého otca

Otta MACHU
z Partizánskeho.   

S láskou spomínajú manželka, 
deti s rodinami a vnúčatá.  (170132)

Informácie a objednávky: 038 769 26 55 alebo stk.rybany@stonline.sk 

STK Rybany, s.r.o., Rybany 2, 956 36 RYBANY    Otváracie hodiny PO-PIA: 6:30 hod až 16:00 hod

TECHNICKÉ A EMISNÉ KONTROLY 
OSOBNÝCH A NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

komplet cena TK+EK= 45 €, cena pre dôchodcov a ZŤP 38 €

NERISKUJTE POKUTU A ABSOLVUJTE STK VČAS!

www.stkrybany.sk

Platby aj 

platobnou kartou! 

Obec Hradište, Obecný úrad č. 278, 
958 54 Hradište, IČO: 00310468  

v súlade s § 9 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o správe majetku obcí v znení neskorších  
predpisov zverejňuje svoj zámer

odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 
priamym predajom v katastrálnom území Hradište 
parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape

 č. 1312/1 – orná pôda o výmere 308 m2 
a č. 1313/1 – orná pôda o výmere 288 m2

 č. 1312/2 – orná pôda o výmer 391 m2 
a č. 1313/2 –  orná pôda o výmere 295 m2

 č. 1312/3 – orná pôda o výmere 397 m2 
a č. 1313/3 – orná pôda o výmere 295 m2

 č. 1312/4 – orná pôda o výmere 403 m2 
a č. 1313/4 – orná pôda o výmere 295 m2

na stavebné účely, pričom dvojica parciel tvorí jeden 
pozemok, za cenu nie nižšiu, ako je cena stanovená 
znaleckým posudkom. 

Svoje ponuky predkladajte na Obecný úrad v Hradiš-
ti, 958 54  Hradište č. 278 v termíne do 17.3.2017. 
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na tel. čís-
lach: 038/748 92 28, 0905 660 472. (170135)

(1
70

13
9)

mailto:meissen@meissen.sk
mailto:m.jr.javorik@kovomont.sk
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MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

STOLNÝ TENIS  - MUŽI

V. LIGA
 19. KOLO: STK Žabokreky n/N. – STK Malé 
Chlievany C 15:3, R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 4,5, R. 
Poništiak 3,5, M. Magát 1,5, J. Preťo 1 – Dominik 
Petrík 1, F. Petrík 1, T. Valach 1. STK TEVOS Parti-
zánske C – STK Veľké Uherce C 9:9, P. Vácval 3, 
P. Rajčányi 3, J. Horník 2, P. Behúl 1 – Jozef Belian-
ský 3,5, J. Valášek 2,5, P. Kršiak 2,5, T. Valášek 0,5. 
Nitrica – ŠKST Bošany C 9:9, M. Kleman 3,5, T. 
Líška 3, L. Rybanský 2,5 – J. Deviatka 2,5, Mário 
Marko 2,5, A. Fekula 2, K. Hýrošš 2. STO Uhrovec 
– Handlová B 13:5, P. Mišina 4,5, J. Petrlík 3,5, Ľ. 
Bulík 2,5, J. Sliepka 2,5 – Jozef Blaho 2, G. Ratkov-
ský 2, V. Čáp 1. STK Malé Chlievany B – Lazany 
B 9:9, Dávid Petrík 4, M. Ďuračka 3, B. Kolembus 
2 – P. Gebrlín 3,5, Z. Čikes 2,5, T. Žiak 1,5, V. Ská-
čik 1,5. Oslany B – Bystričany B 8:10, J. Lacúš-
ka 4,5, J. Tvrdoň 3,5 – A. Plevka 3,5, P. Školna 2,5, 
R. Urban 2, M. Dáni 2. Kanianka – Kamenec  
p/Vt. 5:13, J. Perniš 3, O. Kušnír 2 – M. Hudec 4,5, 
J. Stančiak 3,5, M. Rendek 2,5, J. Michalovič 2,5.

TABUĽKA
1. Lazany B             19 12 3 4 0 213:129 46
2. Oslany B              19 11 4 4 0 194:148 45
3. Kamenec p/Vt.   19 12 1 6 0 194:148 44
4. Žabokreky n/N.  19 10 5 4 0 193:149 44
5. Bošany C           19 11 3 5 0 184:158 44
6. Nitrica                 19 8 5 6 0 173:169 40
7. Malé Chlievany B 19 7 5 7 0 171:171 38
8. TEVOS Partizánske C 19 8 1 10 0 180:162 36
9. Handlová B           19 8 1 10 0 170:172 36
10. Veľké Uherce C 19 6 5 8 0 156:186 36
11. Bystričany B       19 7 2 10 0 161:181 35
12. Kanianka            19 7 2 10 0 161:181 35
13. Uhrovec           19 5 1 13 0 134:208 30
14. Malé Chlievany C 19 1 2 16 0 110:232 23

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 10. KOLO: CHLADMONT Partizánske – STK 
Veľké Uherce D 11:7, T. Duda 4,5, Š. Jambor 2,5, 
P. Klapka 2,5, P. Paliatka 1,5 – I. Dvorský 3, P. Hrč-

ková 2, J. Václav 2. STK Žabokreky n/N. B – ŠKST 
Bošany D – hrá sa 23.2.

TABUĽKA 
1. ŠKST Bošany D         9  9  0  0  0  112:50  27
2. CHLADMONT Partizánske  10  6  1  3  0    88:74  23
3. STK Žabokreky n/N. B          9  2  1  6  0 65:97 14
4. STK Veľké Uherce D    10  1  0  9  0  67:113  12 

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 19. KOLO: STO Biskupice – Žitná-Radiša 
13:5, V. Ondrejka 4,5, M. Kahún 3, J. Pytel 3, Mar-
tin Igaz 2,5 – Botka 2,5, Horník 2, Šišmiš 0,5.
STO Prusy B – STK Orol Otrhánky C 18:0, R. 
Praženec 4,5, Ján Kutiš 4,5, I. Kikuš 4,5, V. Luka-
čovič 4,5. STK Orol Otrhánky B – STO Prusy C 
8:10, N. Tran 3,5, M. Ledayová 1,5, T. Srnec 1,5, L. 
Geci 1,5 – Martin Kutiš ml. 4, V. Kutiš 2, P. Igaz 2, J. 
Tomášik 2. STK Malé Chlievany D – STO Uhro-
vec B 15:3, B. Ragan 4,5, J. Koleno 3,5, E. Hudeco-
vá 3,5, M. Sečanský 3,5 – A. Podoba 2, N. Štefane-
ková 1. SO Miezgovce – ObÚ Podlužany 17:1, 
J. Sečkár 4,5, F. Václavik 4,5, Radomír Zradula 4,5, 
I. Podoba 3,5 – J. Podlucký 1. ObÚ Podlužany B 
– SK Bánovce n/B. 1:17, F. Černo 1 – P. Adamec 
4,5, R. Ragan 4,5, J. Hanková 4,5, J. Ondruška 3,5. 
OŠK Pečeňany – voľno.

TABUĽKA
1. Prusy B             18 17 0 1 0 255:69   52
2. Miezgovce          18 15 1 2 0 224:100 49
3. Prusy C             17 14 0 3 0 195:111 45
4. Biskupice           18 12 1 5 0 193:131 43
5. Otrhánky B          18 12 0 6 0 196:128 42
6. Žitná-Radiša        17 11 0 6 0 195:111 39
7. Malé Chlievany D 18 8 1 9 0 187:137 35
8. Pečeňany           17 7 0 10 0 120:186 31
9. Bánovce n/B.     18 6 0 12 0 134:190 30
10. Uhrovec B         17 4 2 11 0 115:191 27
11. Otrhánky C        18 2 1 15 0 100:224 23
12. Podlužany         17 3 0 14 0 97:209 23
13. Podlužany B       17 0 0 17 0 41:265 17
  (mp, lg)

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM

Sedemnáste kolo Mestskej TEVOS Drogérie ligy v stolnom tenise prinieslo aj derby oboch družstiev 
Chladmontu, v ktorom „béčko“ uštedrilo „áčku“ prvú prehru v aktuálnom ročníku. O prvú prehru lídra 
sa postaral hlavne Pavol Rajčányi, ktorý vyhral obe dvojhry a spolu Mariánom Mikolášom starším zís-
kali bod aj v štvorhre.   

 17. KOLO: CHLADMONT B – CHLADMONT 
A 3:2 (sety – 10:8), ako hrali: M. Mikoláš ml. – J. 
Blaniar 0:3, P. Rajčányi – R. Blaniar 3:1, Rajčányi-M. 
Mikoláš st. – R. Blaniar-J. Blaniar 3:1, Mikoláš st. – 
R. Blaniar 1:3, Rajčányi – J. Blaniar 3:0. 
PRINT SERVIS – GENTA 1:4 (sety – 3:12), ako 
hrali: P. Behúl – M. Kleman 0:3, F. Staňo – L. Ry-
banský 0:3, Behúl-Staňo – Kleman-Rybanský 0:3, 
Behúl – Rybanský 3:0, Staňo – Kleman 0:3.
PREMA – JAVAHA 2:3 (sety – 7:11), ako hrali: 
Ľ. Macho – Š. Jambor 3:0, J. Preťo – J. Valášek 0:3, 
Preťo-Macho – Jambor-Valášek 1:3, Macho – Va-
lášek 3:2, Preťo – Jambor 0:3.
TEAM GSM – BAR MAJÁK 5:0 (sety – 15:5), 
ako hrali: T. Duda – M. Stručka 3:2, J. Horník – I. 
Dvorský 3:2, Duda-Horník – J. Kováčik-Dvorský 
3:0, Duda – Dvorský 3:0, Horník – Stručka 3:1.  
PREDPOSLEDNÍ – KLAPKOVCI 2:3 (sety – 
6:11), ako hrali: Ján Vlčko – L. Beňačka 0:3, Ivan 
Gembický – Mário Marko 0:3, Vlčko-Gembický – 
Beňačka-Marko 0:3, Vlčko – P. Klapka 3:1, Gem-
bický – Klapka 3:1.
EXPRES PRINT – JAPEJO 5:0 (sety – 15:4), ako 
hrali: J. Jaššo – P. Vácval 3:2, P. Kršiak – J. Špeť-
ko 3:2, Kršiak-Jaššo – Špeťko-Vácval 3:0, Jaššo – 
Špeťko 3:0, Kršiak – Vácval 3:0.

 DOHRÁVKA 16. KOLA: GENTA – EXPRES 
PRINT 1:4 (sety – 4:12), ako hrali: M. Kleman 
– P. Kršiak 3:0, L. Rybanský – J. Jaššo 2:3, Kle-
man-Rybanský – Kršiak-Jaššo 1:3, Kleman – Jaššo 
0:3, Rybanský – Kršiak 0:3. 

TABUĽKA
1. CHLADMONT A  17 16 1 62:23  49
2. EXPRES PRINT  17 14 3 64:21  45
3. GENTA               17 13 4 58:27  43
4. CHLADMONT B  17 13 4 57:28  43
5. KLAPKOVCI         17 12 5 53:32  41
6. PREMA               17 8 9 41:44  33
7. TEAM GSM          17 7 10 36:49  31
8. JAPEJO              17 6 11 38:47  29
9. JAVAHA             17 4 13 28:57  25
10. PREDPOSLEDNÍ  17 3 14 26:59  23
11. BAR MAJÁK          17 3 14 25:60  23
12. PRINT SERVIS  17 3 14 22:63  23

 PROGRAM 18. KOLA – 21.2. o 17.30 h: 
JAVAHA – KLAPKOVCI, PREDPOSLEDNÍ – TEAM 
GSM, BAR MAJÁK – EXPRES PRINT, o 19. h: 
CHLADMONT A – PREMA, JAPEJO – PRINT SER-
VIS, GENTA – CHLADMONT B, (stretnutia sa hrajú 
v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).      mp

Piaty ročník PCI šípkarskej ligy v  šípkach v  hre 
501 double out na päť víťazných legov, ktorej do-
movským stánkom je Charlie pub na sídlisku Ší-
pok v Partizánskom, má za sebou duely 21. kola.  

 VÝSLEDKY 21. KOLA: M. Ferencei – Martin Trčo 
3:5. I. Drndzík – Ľ. Perniš 5:0. L. Boszorád – M. 
Jankula 5:2. Michal Trčo – Ľ. Ducký 5:2. B. Be-
derka – M. Savara 5:2. J. Števica – I. Gogola 5:3. 
J. Števica – Z. Snoha 4:4. J. Števica – I. Salinka 
5:0. J. Števica – R. Trčo 5:0. I. Drndzík – R. Fereje 
5:1. Š. Bilas – M. Savara 4:4. Š. Bilas – M. Feren-
cei 0:5. Ľ. Ducký – M. Javořík 2:5. M. Guba – I. 
Salinka 5:2. J. Masaryk – Martin Trčo 5:2.
1. Ivan Drndzík                   24  22  2   0   118:26  46
2. Lukáš Guba                    22  18  3   1   105:36  39
3. Bronislav Bederka         23  18  0   5   98:53  36
4. Ladislav Boszorád         24  17  2   5   102:64  36
5. Milan Guba                      25  -15  3  7   101:75  33
6. Martin Boszorád             23  13  4   6     91:63  30

7. Zdeno Snoha     25  11  8   6   102:75  30
8. Michal Savara                  25  13  4   8   101:80  30
9. Štefan Bilas ml.               26  11  7   8     91:87  29
10. Július Števica                27  13  3   11   92:89  29
11. Jaroslav Masaryk          25  12  3  10   95:78  27
12. Michal Trčo                    25  10  7   8  91:81  27
13. Milan Javořík st.            24  10  6   8  89:74  26
14. Ivan Salinka                   25    9  7   9 87:91  25
15. Radovan Fereje             23    9  5   9  84:80  23
16. Martin Ferencei             26    9  4  13    86:90  22
17. Martin Trčo                    26    8   6  12   85:99   22
18. Ivan Gogola                   24   10  1  13   85:82   21
19. Marek Jankula               25    8  3   14   70:96   19
20. Rudolf Trčo                    25    6  4   15   70:104 16
21. Ľubomír Ducký              25    7  1   17   58:98   15
22. Ľubomír Perniš              24    4  1  19    45:106  9
23. Ivana Salinková             16    3   2  11    34:67    8
24. Radovan Zemba             23   2   2  19   38:104   6
 mp

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
V 21. kole II. ligy si kolkári KK Hustra Uhrovec za- 
knihovali už šestnáste víťazstvo a  naďalej sú na 
čele súťaže. Uhrovčania si tentoraz poradili s  Pe- 
zinkom hladko 7:1 na body a  zvalili o  121 kolov 
viac 3087:2966. Od začiatku zápasu hráči Uhrov-
ca potvrdzovali svoju kvalitu. Prvá domáca dvoji-
ca Juraj Mišina s Daliborom Adamkovičom získa-
li náskok 2:0 a 60 kolov. Druhí v poradí Vladimír 
Danaj s Pavlom Petreje zvýšili vedenie na 4:0 a na 
rozdiel 86 kolov.  Posledná dvojica Marián Mišina 
s Marekom Súkeníkom stanovila výsledok na ko-
nečných 7:1 a navýšila rozdiel na 121 kolov. Pa-
radoxom bolo, že hoci Marek Súkeník zdolal sú-
pera o dva koly, na body prehral, čím ako jediný 
Uhrovčan stratil bod. V takzvanom štvorbodovom 
zápase tabuľkových susedov kolkári BKK Bánovce 
nad Bebravou porazili na svojich dráhach druž-
stvo Stará Turá – Myjavany v pomere 6:2 na body 
a v tabuľke sa posunuli na šiestu priečku. Bánov-
čania zvalili o 41 kolov viac 3105:3064, keď sa im 
darilo najmä v hodoch do plných, v ktorých posla-
li na zem o 44 kolov viac 2146:2102. V 12. kole III. 
ligy skupiny Trenčín kolkári B-družstva BKK Bánov-
ce nad Bebravou vyhrali 4:2 na body nad Morav-
ským Lieskovým. Po hodoch dvojíc bol stav neroz-
hodný 2:2, no Bánovčania poslali na zem o 19 ko-
lov viac 1879:1860 a strhli víťazstvo na svoju stra-
nu. Bánovčania dotiahli stretnutie do víťazného 
konca vďaka hodom do plných, v  ktorých zvalili  
o 50 kolov viac 1333:1283. Rezerva KK Hustra Uhro-
vec podľahla 1:5 na body družstvu Stará Turá-Dub-
nica nad Váhom, od ktorej zvalili o 224 kolov me-
nej 1869:2093. Uhrovčanom nepomohol ani štvrtý 
najlepší individuálny výkon v podaní Petra Sirotné-
ho, ktorý dosiahol 518 zvalených kolov. 

II. LIGA – ZÁPAD
 21. KOLO: KK Hustra Uhrovec – Pezinok 7:1 
(3087:2966), ako hrali: J. Mišina 534/1 – E. Fürs-
tenová 495/0, D. Adamkovič 511/1 – R. Pecháček 
490/0, V. Danaj 519/1 – V. Rebro 503/0, P. Petre-
je 491/1 – J. Noška 481/0, M. Mišina 515/1 – P. 
Šmotlák 482/0, M. Súkeník 517/0 – J. Hrabinský 
515/1. BKK Bánovce n/B. – Stará Turá-Myjava-
ny 6:2 (3105:3064), ako hrali: P. Bročko 533/1 – I. 

Galbavý 487/0, V. Košík 524/0 – Ľ. Bednár 535/1, M. 
Papšo 502/0 – P. Tomek 550/1, J. Bročko 497/1 – M. 
Rudavský 497/0, I. Žitňan 505/1 – M. Šupík 508/0, J. 
Podolák 544/1 – J. Bartoň 487/0. Limbach – DKK 
Nové Mesto n/V. 1:7 (2961:3179). TKK Trenčín 
B – Tlmače 1:7 (3143:3191). Tatran Bratislava – 
Zlaté Klasy B 7:1 (3264:3201). Rakovice B – Pre-
seľany B 5:3 (3326:3191). Pobedim B – Šaľa B 
7:1 (3058:2957). Galanta B – voľno. 

TABUĽKA
1. Hustra Uhrovec         20  16  0  4 104,0:56,0  32
2. Rakovice B                  20  16  0  4  95,0:65,0  32
3. TKK Trenčín B             20  13  0  7  90,0:70,0  26
4. Nové Mesto n/V.          19  11  1  7  88,0:64,0  23
5. Zlaté Klasy B                19  11  1  7  85,0:67,0  23
6. BKK Bánovce n/B.      20  11  0  9  82,5:77,5  22
7. Pezinok                         20  10  1  9  76,5:83,5  21
8. S. Turá-Myjavany          19   9  2  8  80,0:72,0  20
9. Pobedim B                     20  9  1  10  82,0:78,0  19
10. Tatran Bratislava         20 9  0  11  85,0:75,0  18
11. Preseľany B               18  7  0  11  67,0:77,0  14
12. Šaľa B                         19  5  2  12  66,0:86,0  12
13. Limbach                       20  5  2  13  63,5:96,5  12
14. Galanta B                    19  5  0  14  51,0:101,0 10
15. Tlmače                         19  4  0  15  52,5:99,5    8

III. LIGA – TRENČÍN
 12. KOLO: Moravské Lieskové – BKK Bánovce 
n/B. B 2:4 (1860:1879), ako hrali: P. Radoš 466/1 – 
M. Vujičič 446/0, T. Paška 460/0 – J. Podolák 461/1, 
M. Bača 452/0 – A. Pristač 512/1, J. Korytár 482/1 
– P. Fodora 460/0. Stará Turá-Dubnica n/V. – KK 
Hustra Uhrovec B 5:1 (2093:1869), ako hrali: M. 
Uhlík 551/1 – J. Dúbravický 428/0, A. Minárik 500/0 
– P. Sirotný 518/1, P. Vagovič 518/1 – D. Adamkovič 
463/0, I. Moško 524/1 – D. Galis 460/0. Extrémis-
ti Trenčín – MKK Stará Turá C 5:1 (2020:2014). 

TABUĽKA 
1. Stará Turá-Dubnica       12  10  0   2   53:19  20
2. Extrémisti Trenčín          12    8  0   4   43:29  16
3. BKK Bánovce n/B. B    12  6  1   5   40:32  13
4. MKK Stará Turá C          12  4  1   7   28:44    9
5. Moravské Lieskové         12  4  1   7  29:43    9
6. Hustra Uhrovec B         12  2  1   9  23:49    5 
 (mp, pb, jv, lg) 

V 7. kole IV. šachovej ligy päťčlenných družstiev 
skupiny B22 rezerva OŠK Chynorany podľahla na 
domácich šachovniciach „céčku“ Prievidze v po-
mere 1:4, hoci hostia nastúpili len štyria. Šachisti 
ŠO Rybany mali voľno a prišli o pozíciu lídra, keď 
ich preskočilo B-družstvo ŠK PRM Bojnice.

 7. KOLO: OŠK Chynorany B – ŠK Prievidza C 
1:4, ako hrali – 1. šachovnica: R. Krist (elo: 1715) 
– T. Mikuš (1874) 0:1, 2.š.: P. Košík (1577) – A. Kur-
tulík (1854) 0:1, 3.š.: J. Ďurček (1296) – E. Sokol 
(1678) 0:1, 4.š.: D. Chrenko (1417) – I. Hoppan st. 

(1497) 0:1, 5.š.: R. Bezák ml. (1000) – hostia nepo-
stavili hráča 1:0. Tatran Kamenec p/Vt. – MK SO 
Prievidza 0,5:4,5. ŠK Handlová B – PRM Bojni-
ce B 2,5:2,5. ŠO Rybany – voľno.  mp

TABUĽKA 
1. ŠK PRM Bojnice B   6  4  1  1  16,0:14,0  13
2. ŠO Rybany       6  4  0  2  18,5:11,5  12
3. MK SO Prievidza         6  3  2  1  19,0:11,0  11
4. ŠK Prievidza C            6  2  1  3  14,0:16,0 7
5. OŠK Chynorany B 6  2  1  3  13,0:17,0  7
6. ŠK Handlová B      6  1  2  3  14,0:16,0  5
7. Tatran Kamenec p/Vt.   6  1  1  4  10,5:19,5   4

IV. ŠACHOVÁ LIGA  

ZŠ Zlatníky a ZŠ Žabokreky 
majstrom regiónu

Žiaci ZŠ Zlatníky a žiačky ZŠ Žabokreky nad Nitrou triumfovali na regionálnych majstrovstvách vo vo-
lejbale základných škôl. Oba víťazné celky si zabezpečili štart na majstrovstvách Trenčianskeho kraja.

 ŽIACI: ZŠ Zlatníky – ZŠ Chynorany 2:0. ZŠ P. 
J. Šafarika Prievidza – ZŠ Chynorany 2:0. ZŠ 
Zlatníky – ZŠ P. J. Šafarika 2:0. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ZŠ Zlatníky                   2  2  0  4:0  4
2. ZŠ P.J.Š. Prievidza       2  1  1  2:2  3
3. ZŠ Chynorany              2  0  2  0:4  2

 ŽIAČKY: ZŠ Žabokreky n/N. – ZŠ P. J. Šafari-
ka Prievidza 2:1. ZŠ Žabokreky n/N. – ZŠ Par-
tizánska Bánovce n/B. 2:0. ZŠ P. J. Šafarika 
Prievidza – ZŠ Partizánska Bánovce n/B. 2:0.  

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ZŠ Žabokreky n/N.         2  2  0  4:1  4
2. ZŠ P.J.Š. Prievidza          2  1  1  1:2  3
3. ZŠ Partizánska Bn/B.     2  0  2  0:4  2

 Zostava víťaznej ZŠ Žabokreky nad Nitrou: Jú-
lia Bronišová, Silvia Bronišová, Andrea Dulí-
ková, Kristína Kováčiková, Adela Krajčovi-
čová, Andrea Kunochová, Sabína Omelková, 
Klaudia Švercelová, vedúci družstva: Zdenko 
Rybár a Pavol Arpáš. 
 mp

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 25.2. o 16. h: HK 
Slávia Partizánske – AS Trenčín. 

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 6. ROČNÍK) 25.2. 
o 10. h: HK Iskra Partizánske – Ružinov 99 Bra-
tislava.
(I. LIGA – 5. ROČNÍK) 25.2. o 12.30 h: HK Iskra 
Partizánske – Ružinov 99 Bratislava.
(II. LIGA MUŽI – O 5.-8. MIESTO) 25.2. o 18. h: 
HK Iskra Partizánske – HC 96 Nitra. 

STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 25.2. o 10. h: 
STK TEVOS Partizánske – Nové Zámky B (telo-
cvičňa SOŠ), STK Veľké Uherce – Trnovec (špor-
tová hala), STK Malé Chlievany – ŠKST Bošany, 
25.2. o 15. h: STK TEVOS Partizánske – Trnovec, 
STK Veľké Uherce – Nové Zámky B (športová 
hala), STK Malé Chlievany – ŠK ŠOG Nitra B.

(III. LIGA – MUŽI) 25.2. o  10. h: STK Veľké 
Uherce B – TTC Považská Bystrica (telocvičňa 
ZŠ), STK TEVOS Partizánske B – Dolné Kočkov-
ce (telocvičňa SOŠ), 25.2. o 15. h: STK TEVOS 
Partizánske B – TTC Považská Bystrica (telocvič-
ňa SOŠ), STK Veľké Uherce B – Dolné Kočkovce 
(telocvičňa ZŠ).
(IV. LIGA – MUŽI) 25.2. o 10. h: STK Orol Otr-
hánky – Keraming Trenčín C, 25.2. o 15. h: STK 
Orol Otrhánky – STO Prusy.

KOLKY (III. LIGA – MUŽI) 23.2. o  17. h: BKK 
Bánovce n/B. B – Stará Turá C. 

ATLETIKA 26.2. o 14. h: 2. kolo Bánovskej be-
žeckej ligy so štartom na termálnom kúpalisku 
Pažiť v Bánovciach nad Bebravou.

KAM ZA ŠPORTOM

Drapáci v medailovej štatistike tretí
Športová hala v  Nesvadoch bola dejis-
kom otvorených majstrovstiev Západoslo-
venského zväzu karate seniorov a zároveň  
3. kola Pohára ZsZK v  športovom karate. 
Do bojov o  medaily a  ďalšie nominačné 
body zasiahlo stotridsaťosem pretekárov 
z trinástich klubov. Najpočetnejšou výpra-
vou na podujatí sa prezentoval Karate Klub 
Drap Partizánske, ktorý reprezentovalo 
dvadsaťsedem karatistov a karatistiek. Naj-
úspešnejším klubom tretieho pohárového 
kola sa stal Kumade Topoľčany, ktorého 
dvadsaťdva pretekárov vybojovalo 18 zla-
tých, dvanásť strieborných a dvadsať bron-
zových medailí. Druhé miesto obsadil Taiyó 
Kolárovo (14 – 15 – 11) a  tretí s bilanciou 
desať zlatých, jedenásť strieborných a de-
väť bronzových medailí skončil Drap Par-
tizánske. Štvorčlenná minivýprava Trend 
Bánovce nad Bebravou získala na nesvad-
ských tatami štyri strieborné a tri bronzové 
medaily, čo je j vynieslo jedenástu priečku.   

 KATA – staršie žiačky: 3. Alica Niková 
(Trend Bánovce n/B.), 7. Zuzana Mišový-
chová (Drap Partizánske), mladšie doras-
tenky: 2. Soňa Niková (Trend Bánovce 
n/B.), 5. Vanessa Hlaváčová (Drap Parti-
zánske), kadetky: 3. Vanessa Hlaváčová 
(Drap Partizánske), starší žiaci: 3. Adam 
Godár (Trend Bánovce n/B.), mladší do-
rastenci: 2. Dávid Melichárek (Drap Parti-
zánske), kadeti: 2. Dávid Melichárek (Drap 
Partizánske).
 KUMITE – dievčatá nad 28 kg: 2. Vero-
nika Magátová, mladšie žiačky začiatoč-
níčky do 27 kg: 1. Sára Kuciaková, 2. Si-
mona Caňová, mladšie žiačky do 27 kg: 
1. Simona Caňová, staršie žiačky do 30 
kg: 1. Zuzana Mišovýchová (všetky Drap 
Partizánske), 2. Alica Niková (Trend Bá-
novce n/B.), staršie žiačky do 35 kg: 1. Ju-
liette Slivková, mladšie dorastenky do 40 
kg: 1. Timea Tkáčová, mladšie dorasten-

ky do 45 kg: 3. Terézia Matušková (všetky 
Drap Partizánske), 3. Soňa Niková (Trend 
Bánovce n/B.), mladšie dorastenky nad  
50 kg: 3. Terézia Matušková (Drap Par-
tizánske), kadetky do 54 kg: 2. Michaela 
Václavíková (Trend Bánovce n/B.), kadet-
ky nad 54 kg: 2. Karolína Caňová, chlap-
ci do 26 kg: 1. Daniel Rybanský, 2. To-
máš Remeň, 3. Matej Grolmus, 5. Tomáš 
Kohýl, chlapci do 30 kg: 2. Tomáš Jaďuďa, 
mladší žiaci začiatočníci do 30 kg: 3. Adam 
Dudadík, mladší žiaci začiatočníci do  
34 kg: 2. Matej Bezák, mladší žiaci začia-
točníci nad 34 kg: 1. Matej Chymo, 2. Ro-
nald Hnyk, 3. Viktor Staňo, mladší žia-
ci nad 34 kg: 2. Matej Chymo, 3. Ronald 

Hnyk (všetci Drap Partizánske), starší žiaci 
do 35 kg: 2. Adam Godár (Trend Bánov-
ce n/B.), starší žiaci začiatočníci do 40 kg: 
1. Matúš Remeň, 2. Tomáš Brida, starší 
žiaci nad 40 kg: 3. Tomáš Letavay, mladší 

dorastenci do 45 kg: 1. Dávid Melichárek, 
mladší dorastenci nad 55 kg: 3. Adam Bu-
day, starší juniori do 75 kg: 1. Tibor Ďur-
ček (všetci Drap Partizánske).     
    Text: mp, foto: Peter Hnyk

Karatisti KK Drap Partizánske – zľava: Karolína Caňová, Tibor Ďurček, Dávid 
Melichárek, Vanesa Hlaváčová, Matúš Harant, Adam Buday

Karatisti KK Drap Partizánske – horný 
rad zľava: Terézia Matušková, Zuzana 
Mišovýchová, Viktor Staňo, Matúš Re-
meň, Ronald Hnyk, Tomáš Letavay, dol-
ný rad zľava: Tomáš Jaďuďa, Jakub Laj-
strík, Daniel Rybanský, Sára Kuciaková, 
Matej Grolmus, Veronika Magátová, Si-
mona Caňová, Adam Dudadík, Tomáš 
Remeň

Hlavačková s dvomi kvalifikačnými prvenstvami
Na kvalifikačnom turnaji Grand Prix oblasti Západ v bedmintone kategórie do 17 rokov si 
v Bratislavskom bedmintovom centre výborne viedla Zina Hlavačková (na foto) z Partizán-
skeho. Štrnásťročná reprezentantka Gymnázia Partizánske si vybojovala tri medailové prieč-
ky a spolu s Adrianou Drgovou zo Sokola Ilava sa stali najúspešnejšími účastníčkami oblast-
nej kvalifikácie, na ktorej sa predstavilo dvadsaťpäť dievčat. Obe bedmintonistky nenašli 
premožiteľky v štvorhre, kde v dvojici postupne zdolali Rosinovú s Jankechovou (BK Šurany) 
v jednom sete 21:11, Kadlecovú s Comovou (BKR Púchov ) 21:14 a vo finále Ondrejčákovú 
so Streharski (BPR Bratislava) hladko 21:8. Triumfom Hlavačkovej skončila aj dvojhra, kde na 
jej rakete najskôr skončila Alžbeta Jankechová z BK Šurany po setoch 21:10, 21:5, Bratislav-
čanku Simonu Streharski zdolala 21:12, 21:6 a po semifinálovom skreči jej súperky Martiny 
Foltánovej z M-Šport Trenčín, narazila vo finále na svoju partnerku zo štvorhry Adrianu Drgo-
vú. Prvý set skončil víťazstvom 21:13 v prospech Ilavčanky, no v ďalších dvoch dominovala 
Hlavačková a po výhrach 21:12 a 21:15 si pripísala na konto druhý triumf a zároveň si zabez-
pečila postup na A-turnaj Grand Prix kategórie do 17 rokov. V zmiešanej štvorhre mala viac 
dôvodu na radosť Drgová, ktorá si spolu s Alexom Kajdom z CEVA Trenčín zaknihovali prven-
stvo. Gymnazistka Hlavačková sa po boku osvedčeného partnera v debli Lukáša Kudláča zo 
Slávie Trnava musela uspokojiť s bronzovou priečkou, keď ich v semifinále zastavili Uher so 
Štroffekovou z BK MI Trenčín, ktorým podľahli v jednom sete 16:21.    mp
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ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

čitateľská anketa

za rok 2016

KATEGÓRIA do 15 r.

KATEGÓRIA 15-19 r.

KATEGÓRIA nad 19 r.

ŠPORTOVEC Partizánskeho 

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

KATEGÓRIA kolektívy
Názov nominovaného kolektívu

za rok 2016

KATEGÓRIA 
DO 15 ROKOV

Filip DRÁBIK 
(atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske) 

Tamara DOBOŠOVÁ
(ľadový hokej – HK Iskra Partizánske)

Zina HLAVAČKOVÁ 
(bedminton – BK Gymnázium Partizánske)

Barbora HUNKOVÁ 
(hádzaná – HK Slávia Partizánske)

Samuel CHOCHULA 
(3D lukostreľba – LK 3beč Partizánske)

Michaela MAŠLÁNIOVÁ 
(3D lukostreľba – LK 3beč Partizánske)

Sofia KOTRÍKOVÁ-MÚČKOVÁ 
(zápasenie – Olymp Partizánske)

Zuzana MIŠOVÝCHOVÁ
(športové karate – DRAP Partizánske)

Veronika MITAŠOVÁ
(raketové modelárstvo – KRM  

a Amavet klub č. 808 Partizánske)

Jakub REPA
(futbal – FK Tempo Partizánske)

Juliette SLIVKOVÁ 
(športové karate – DRAP Partizánske)

Ondrej ŠKORŇÁK 
(3D lukostreľba – LK 3beč Partizánske)

Nina ŠPÁNIKOVÁ 
(športové karate – DRAP Partizánske)

Timon ŠKOLKA 
(florbal – FBK Harvard Partizánske)

 Andrea ŠVECOVÁ 
(atletika – Gymnázium Partizánske)

Veronika TOMOVÁ 
(športová streľba – Gymnázium Partizánske)

Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami športov-
cov z uvedenej nominácie, ktorým mienite dať svoj hlas, poslali (prí-
padne priniesli, vhodili do schránky) na adresu našej redakcie: Febru-
árová 152/1, 958 01 Partizánske. Uzávierka ankety je 8. marca 2017! 
Každé vami vybrané a napísané meno športovca v príslušnej kategórii 
zakaždým znamená pre nominanta (tku) jeden hlas do ankety. Účast-
ník hlasovania môže do každej kolónky na anketovom lístku, predsta-
vujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Tak ako 
vlani, budú ocenení prví traja športovci v každej kategórii. Štvrtou ka-
tegóriou sú opäť KOLEKTÍVY. Aj do tejto kolónky môže účastník napí-
sať názov len jedného kolektívu, ktorý tak získava jeden hlas. Tie sa 
rovnako sčítajú a vami určený najúspešnejší kolektív s najvyšším poč-
tom hlasov bude odmenený. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety 
uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja 
do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení. 

Šestnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016, ktorú organizuje komisia pre podporu športu pri Mest-
skom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, pokračuje vo svojej hlavnej – hlasovacej fáze. Do ankety, 
ktorá je opäť rozdelená do troch vekových kategórií – 1. KATEGÓRIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓ-
RIA NAD 19 ROKOV – boli nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2016 úspešne a príkladne reprezentovali svoje kluby,  
oddiely a školy, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. 

KATEGÓRIA 
KOLEKTÍVY

Olymp Partizánske 
seniori (zápasenie)

ŠK Slovan Šimonovany 
 muži (futbal)

HK Slávia Partizánske 
mladšie žiačky (hádzaná)

FK Tempo Partizánske 
 prípravka U11 (futbal)

KRM a Amavet klub 
č. 808 Partizánske

  juniori (raketové modelárstvo)

HK Iskra Partizánske 
 dorast (ľadový hokej)

FBK Harvard Partizánske 
 muži (florbal)

HK Slávia Partizánske 
 ženy (hádzaná)

FBK Harvard Partizánske 
 dorast (florbal)

Tennis club Partizánske 
 mladší žiaci (tenis) 

KK Drap Partizánske 
(športové karate)

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Dominik BUDAY 
(športové karate – DRAP Partizánske)

Peter BAŠTRNÁK 
(florbal – FBK Harvard Partizánske)

 Adam DAŇO
(basketbal – BK Iskra Partizánske)

Roman DZIAN 
(futbal – ŠK Slovan Šimonovany): 

Jozef HOLOBRADÝ 
(raketové modelárstvo – KRM  

a Amavet klub č. 808 Partizánske)

 Tatiana KARÁSKOVÁ 
(hádzaná – HK Slávia Partizánske)

Mário MANO
(futbal – FK Tempo Partizánske)

Natália MIKULÁŠOVÁ 
(tlak na lavičke a silový trojboj  

– Orion Gym Partizánske)

Matúš OPAVSKÝ
(atletika – Obchodná akadémia Partizánske)

Šimon RUS
(zjazd na horských bicykloch  
– DH-POSITIVE Partizánske)

Adam SAPÁR 
(ľadový hokej – HK Iskra Partizánske)

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Branislav ADAMIK 
(autocross – BMT Motorsport Partizánske)

Libor BOTKA 
(florbal – FBK Harvard Partizánske)

Tibor ĎURČEK 
(športové karate

 – DRAP Partizánske)

Ján HOLICKÝ 
(stolný tenis – STK Tevos Partizanske)

Štefan KUČERA 
(futbal – FK Tempo Partizánske)

Boris MAKOEV 
(zápasenie – Olymp Partizánske)

Miroslav ORŠULA
(futbal – ŠK Slovan Šimonovany)

Šimon PENIAŠKA 
(ľadový hokej – HK Iskra Partizánske): 

Simona SÚLOVSKÁ
(hádzaná – HK Slávia Partizánske)

Lukáš ŠKRÍB 
(tlak na lavičke a silový trojboj  

– Orion Gym Partizánske)

Rastislav ZEMBA
(basketbal BK Iskra Partizánske)

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu 
Večer športovcov, ktorý je na programe v piatok 17. marca 

od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom. 

Stretnutiami 21. a 22. kola sa uzavrela základ-
ná časť druhej najvyššej florbalovej súťaže 
mužov. Počas posledného dvojkola Predáto-
ri zo Sabinova využili zaváhanie florbalistov 
Spišskej Novej Vsi a napokon idú do play off 
z prvého miesta. S  prvoligovými vodami sa 
rozlúčili Piešťany a Nová Dubnica, ktoré zo-
stupujú do regionálnych súťaží. Baráž o zotr-
vanie v I. lige čaká Brezno a Topoľčany. Flor-
balisti FBK Harvard Partizánske natiahli víťaz-
nú sériu na sedem zápasov, čo je pred play off 
nezanedbateľný ukazovateľ. Najskôr v domá-
com prostredí zdolali Victory Stars Nová Dub-
nica vysoko 8:2 a  následne posledný celok 
súťaže FBC Páv Piešťany rozstrieľali na jeho 
palubovke jednoznačne 14:1. Tréner Harvar-
du Dušan Ďuríček dať príležitosť všetkým  
21 hráčom, ktorých mal k  dispozícii. „Doma 
sme nezačali úplne ideálne, ale nemali sme 
dôvod na paniku. Veril som svojim hráčom, 
že zápas otočíme, čo sa nám aj podarilo. 
Počas celých šesťdesiat minút sme boli lep-
ším družstvom než Dubnica. Niečo podob-
né sme predviedli aj v Piešťanoch. Chalani 
hrali uvoľnene počas celého zápasu a pek-
nými akciami zábavali aj domácich divá-
kov, ktorí ich často odmenili potleskom. 
Som rád, že družstvo je na play-off dobre 
naladené a konečne budeme mať k dispo-
zícii aj kompletný káder,“ povedal očivid-
ne spokojný tréner FBK Harvard Partizánske 
Dušan Ďuríček. Prvé štyri celky po základ-
nej časti si mohli vybrať svojich súperov pre 
štvrťfinále hrajúce sa na tri víťazné zápasy. 
Harvard, ktorý obsadil šiestu priečku, si vy-
bral suverén základnej časti Young Arrows 
Spišská Nová Ves, ktorý v poslednom dvoj-
kole prišiel o  pozícia lídra a  skončil druhý. 
Ďalšie dvojice tvoria Sabinov – Púchov, Tr-
nava – Detva a Snipers Bratislava – Likavka. 
Štvrťfinálová séria odštartuje v  sobotu 25. 
februára, Harvard najskôr pocestuje na vý-
chod republiky.

 Zostávajúce výsledky 21. kola: Brezno 

– Trnava 3:12 (2:3, 1:5, 0:4). Sabinov – 
Púchov 8:2 (2:1, 4:0, 2:1). Detva – Sni-
pers Bratislava 7:5 (2:1, 1:4, 4:0). To-
poľčany – Piešťany 20:5 (6:2, 8:2, 6:1). 
Spišská Nová Ves – Likavka 9:11 (4:3, 
3:5, 2:3).    
 Zostávajúce výsledky 22. (posledného) 
kola: Spišská Nová Ves – Púchov 16:12 (6:2, 
3:5, 7:5). Brezno – Snipers Bratislava 1:11 
(0:2, 1:4, 0:5). Nová Dubnica – Topoľčany 
10:8 (4:1, 2:4, 4:3). Sabinov – Likavka 8:6 
(2:2, 4:2, 2:2). Detva – Trnava 1:1 (0:0, 0:1, 
1:0).

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. Predator Sabinov            22  18  2   2   198:132  38
2. YA Spišská N. Ves          22  17  3   2   252:148  37
3. FBC 11 Trnava                22  14  2   6   151:101  30
4. Snipers Bratislava           22  14  1   7   152:111  29
5. Meteníci Likavka             22  12  2   8   137:130  26
6. Harvard Partizánske     22   11  1  10  150:131  23                      
7. DTF Joxers Detva           22   10  1  11  127:125  21
8. FBK Púchov                    22     8  3  11  157:164  19
9. Žochár Topoľčany           22     7  2  13  173:177  16
10. Horehronec Brezno       22     6  1  15  169:196  13
11. VS Nová Dubnica          22     4  2  16  105:193  10
12. FBC Páv Piešťany         22     1  0   21   62:225   2

HARVARD PARTIZÁNSKE – NOVÁ DUBNICA 8:2 (2:2, 3:0, 3:0)
Do zápasu lepšie vstúpili Dubničania, ktorí po 
góloch Blažeja a Kubaščíka viedli v 8. min 0:2. 
O dve minúty zavelil k obratu najmladší hráč 
na ihrisku Krajčovič a  Partizánske postupne 
prebralo iniciatívu a  kontrolu nad zápasom. 
V 18. min si pekne nabehol na os ihriska ka-

pitán Skukálek a  Ivankovu prihrávku poslal 
z prvej do bránky, čím po prvej tretine zariadil 
nerozhodný stav 2:2. V polovici zápasu poslal 
domáci tréner Ďuríček na ihrisko čerstvé sily  
a v 31. min Poliak v presilovke dostal Harvard 
do vedenia. O tri minúty Adrián Botka zvýšil 

I. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV 

na 4:2 a po ňom sa trafil na dvakrát z voleja 
aj jeho brat Libor Botka, ktorý upravil stav na 
5:2. Partizánčania si vytvárali dostatok šan-
cí, ale v poradí šiesty gól prišiel až z trestné-
ho strieľania, ktoré v 54. min premenil Vaňo. 
V 59. min bratia Botkovci zariadili siedmy gó-
lový zápis Harvardu a osemnásť sekúnd pred 
koncom stretnutia stanovil Poliak na koneč-
ných 8:2. 
 GÓLY: 10. Krajčovič, 18. Skukálek (Ivan-
ka), 31. Poliak (Korec), 34. A. Botka (Vaňo), 
36. L. Botka (Poliak), 54. Vaňo (t.s.), 59. A. 

Botka (L. Botka), 60. Poliak (A. Botka) – 5. 
Blažej, 8. Kubaščík (Janiga).  VYLÚČENÍ: 
1:3 na 2 min, Korec (Harvard) na 10 min. 
 PRESILOVKY: 1:0.  OSLABENIA: 0:0. 
 ROZHODOVALI: P. Bulko a  M. Bulko – 
75 divákov.  HARVARD: J. Lacika (30. Š. 
Rajčan) – S. Druska, E. Takács, M. Lenner, 
D. Krátky, J. Korec, D. Múčka – D. Vlčko, O. 
Krajčovič, R. Ferai – I. Skukálek, P. Ivanka, 
S. Zelezník – Ch. Kopecký, J. D. Vaňo, A. 
Botka – L. Poliak, L. Botka, P. Baštrnák, tré-
ner: D. Ďuríček.  

 PIEŠŤANY – HARVARD PARTIZÁNSKE 1:14 (0:4, 0:3, 1:7) 
Od úvodných minút mali Partizánčania zápas 
plne vo svojej réžii a  súperovi nič nedovoľo-
vali. Najväčšou prekážkou bol pre nich len 
domáci brankár Šlosár, ktorého nepriestreľ-
nosť odklial až v  10. min Hrkotáč. V  14. min 
sa presadil Poliak a o minútu aj Skukálek. Na 
0:4 uzavrel prvú tretinu Hrkotáč, ktorý pek-
ne zavesil. V druhom dejstve už Harvard ne-
čakal na gól tak dlho. Po štyridsiatich dvoch 
sekundách Skukálek rozjasal striedačku hostí.  
V 27. min skóroval Poliak, ktorý sa na desať mi-
nút odmlčal, aby v 37. min svojím tretím gó-
lom vyhnal Šlosára z bránky. V tretej tretine sa 
v rozmedzí piatich minút prezentoval dvomi 
gólmi Adrián Botka a po ňom strelil svoj štvrtý 
a i piaty gól zápasu Poliak, ktorý prepísal skó-
re na 0:11. V 55. min sa domáci predsa dočkali 
čestného gólu, keď zo skrumáže pred branká-
rom Lacikom sa po Polákovom zakončení lop-
tička ocitla so šťastím v bránke. O dve minúty 

napriahol Kopecký a bolo 1:12. V 59. min Adri-
án Botka zavŕšil hetrik a 69 sekúnd pred záve-
rečným klaksónom Zelezník z dorážky uzavrel 
skóre na 1:14. 
 GÓLY: 55. Polák (Bugár) – 10. Hrkotáč 
(Takács), 14. a  27. Poliak (Lenner), 15. 
Skukálek (Druska), 19. Hrkotáč, 21. Skuká-
lek (Druska), 37. Poliak (Vlčko), 43. a 45. A. 
Botka (Poliak), 47. Poliak (L. Botka), 51. Po-
liak (A. Botka), 57. Kopecký (Skukálek), 59. 
A. Botka, 59. Zelezník (Kopecký).  VYLÚ-
ČENÍ: 1:1 na 2 min.  PRESILOVKY: 0:1.  
OSLABENIA: 0:0.  ROZHODOVALI: Voštiar 
a Riečický – 88 divákov.  HARVARD: J. La-
cika – S. Druska, E. Takács, M. Lenner, D. 
Múčka, S. Zelezník, D. Krátky – I. Skukálek, 
P. Ivanka, Š. Hrkotáč – L. Poliak, P. Baštrnák, 
L. Botka – Ch. Kopecký, O. Krajčovič, R. Fe-
rai – A. Botka, D. Vlčko, tréner: D. Ďuríček.     
 (mp, dď) 

Družstvo mužov FBK Harvard Partizánske

STARŠIE ŽIAČKY
KRAJSKÁ LIGA – ZÁPAD

 4. KOLO (turnaj v Nemšovej): Nemšová – Prus-
ké 10:0 (3:0, 7:0, 0:0).  Nemšová – FBK Harvard 
Partizánske 11:3 (7:0, 2:1, 2:2), góly Harvardu: 
T. Dobošová, A. Vaňová, N. Drábeková. HARVARD: 
N. Plevková – A. Vaňova, K. Mánová, R. Vanková, 
T. Dobošová, N. Drábeková, B. Junasová, Z. Be-
ňušková, L. Červená, V. Junasová, S. Dobišová, tré-
ner: D. Ďuríček Pruské – FBK Harvard Partizán-

ske 2:11 (0:3, 1:4, 1:4), góly: K. Manová 2, A. Va-
ňová 2, R. Vanková 2, T. Dobošová 2, N. Drábeková 
2, B. Junasová. HARVARD: N. Plevková – A. Vaňo-
va, K. Mánová, R. Vanková, T. Dobošová, N. Drá-
beková, B. Junasová, Z. Beňušková, L. Červená, V. 
Junasová, S. Dobišová, tréner: D. Ďuríček  dď

TABUĽKA
1. FK-ZŠ Nemšová           8  8  0  0  78:23  16
2. Harvard Partizánske   8  4  0  4  58:43   8
3. ŠK 98 Pruské                8  0  0  8  16:86   0

FLORBAL – MLÁDEŽ  

Gymnazisti okresným šampiónom
Gymnazisti z Partizánskeho sa stali majstrom okresu vo florbale stredných škôl. V jedinom stretnutí 
zdolali študentov Strednej odbornej školy Partizánske vysoko 13:2 po tretinách 1:0, 5:0 a 7:2. Víťaz-
stvom si zároveň zabezpečili právo štartu na regionálnom šampionáte, ktorý sa bude konať 23. feb-
ruára v Partizánskom. Celok gymnázia tvorili florbalisti z FBK Harvard a hokejisti z HK Iskra.

 Zostava víťazného Gymnázia Partizánske: Ján Lacika – Peter Baštrnák, Roman Berešík, Andrej 
Bezák, Matej Ďurech, Ronald Ferai, Daniel Krajčík, Ondrej Krajčovič, Daniel Krátky, Jakub 
Smatana, Jakub Šiška, Filip Tupý, tréner: Michal Hulla, asistent trénera: Peter Ivanka st.      mp

Harvarďáčky na reprezentačnom výbere
V Nitre sa konal florbalový výber starších a mladších žiačok Západoslovenského a Bratislavského re-
giónu. Do mesta pod Zoborom prišlo dvadsaťdeväť florbalistiek. Tréneri mapujú po celom Slovensku 
nové talenty pre reprezentačné výbery. Finálna nominácia žiačok pocestuje koncom mája na turnaj re-
gionálnych výberov v Brne. FBK Harvard Partizánske mal na zraze šesť dievčat. O nomináciu bojovali 
Nikola Plevková, Barbora Junasova, Radka Vankova, Alexandra Vaňova, Kristína Kuklova a Nikol 
Drábeková. Pozvánku dostala aj Tamara Dobošová, no na zraz necestovala, keďže v rovnakom čase 
nastúpila na hokejový zápas v drese HK Iskra Partizánske.  dď

Florbalistky FBK Harvard Partizánske – zľava: Barbora Junasová, Kristína Kuklová, Alexandra Va-
ňová, Radka Vanková, Nikol Drábeková a dole Nikola Plevková
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AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM 
V I. Amatérskej hokejovej lige sa k dvom is-
tým semifinalistom Ice Boys Prievidza a Dri-
vers Partizánske pridal už aj Red Wings Bá-
novce nad Bebravou, ktorý v štvrťfinále vyra-
dil ECS Partizánske.

I. AHL 
 1. ŠTVRŤFINÁLE: Red Wings Bánovce n/B. – 
ECS Partizánske 13:3 (3:0, 7:1, 3:2), 4. P. Jaku-
bík (P. Koleno, M. Koleno), 13. M. Koleno (Michal 
Masár), 15. S. Kurej (P. Jakubík), 17. a 37. M. Ko-
leno (T. Valach), 20. M. Koleno (P. Koleno), 23. M. 
Koleno (R. Šlosar), 24. R. Šlosar (M. Koleno, E. Já-
nošík), 24. V. Kovalíček (Ľ. Goga), 28. V. Kovalíček 
(S. Kurej, P. Jakubík), 29. V. Kovalíček, 34. T. Valach 
(M. Koleno), 42. P. Jakubík (Ľ. Goga) – 17. J. Fabo 
(M. Fabo), 35. M. Cicák (Ivan Valach, M. Fabo), 39. 
M. Chudý (Ivan Valach, M. Cicák), brankári: R. Bla-
schke – M. Mokoš, na zápasy 1:0. Baťovka Parti-
zánske – Prvý Topoľčany 5:3 (1:0, 1:2, 3:1), 10. 
A. Stolár (P. Hrnko, M. Matejov), 29. M. Matejov (P. 
Košela), 36. P. Habánik (B. Kútny, M. Telek), 44:27 
P. Košela (P. Hrnko), 44:57 A. Stolár (M. Telek, M. 
Habánik) – 23. N. Matejka (J. Štilec, R. Chmelár), 
25. P. Višňovský, 31. J. Gabriš (R. Ďatelinka), bran-
kári: R. Kuhl – J. Hudák, na zápasy 1:0. 
 2. ŠTVRŤFINÁLE: ECS Partizánske – Red  
Wings Bánovce n/B. 2:6 (0:3, 1:2, 1:1), 22. M. 
Fabo, 38. Michal Hallo (M. Chudý, J. Valjent) – 2. 
Michal Masár (P. Janáč), 9. M. Koleno (T. Valach, 
P. Apolen), 15. T. Valach (P. Apolen), 18. P. Jaku-
bík (M. Koleno), 20. V. Kovalíček (P. Janáč), 35. Ľ. 
Goga, brankári: M. Mokoš – R. Blaschke, na zápa-
sy 0:2, postúpil Red Wings.  
  
 Program 2. štvrťfinále – 25.2. o 20. h: Prvý To-
poľčany – Baťovka Partizánske, 26.2. o 18. 30 h: 
Baťovka Partizánske – Prvý Topoľčany.

II. AHL 
 VÝSLEDKY: Warriors Topoľčany – Blue Devils 
Žabokreky n/N. 8:2 (3:1, 3:0, 2:1), 13., 35. a 35. 
P. Bilik, 13. T. Bielich, 15. J. Zifčiak, 19. M. Hatala, 
22. R. Bilik, 25. P. Adamkovič – 8. Š. Žák (M. Be- 
zák, I. Chrenko), 44. A. Stolár (I. Chrenko), branká-
ri: J. Král – L. Mikuš. EKO Nitrianske Sučany – HK 
Skýcov 5:2 (0:1, 3:1, 2:0), 16. a 39. M. Greschner, 
25. a 28. P. Mesík, 33. M. Balla – 7. O. Herda, 20. Ľ. 
Dávid, brankári: M. Čopjan – M. Obert. TPS To-
poľčany – Krídla Sovietov Bánovce n/B. 3:3 
(0:1, 3:1, 0:1), 17. J. Barát, 19. a  22. M. Chova-
nec – 13. T. Sirotný (B. Ďurech), 26. P. Ďurech (M. 
Rychtárech, J. Floro), 33. J. Floro (T. Jandák), bran-
kári: E. Hajnal – D. Košúth. Spartak Dolné Ves-
tenice – Rangers Topoľčany 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), 
21. J. Ďureje st. (Ľ. Lorenc), 37. S. Harceg (Ľ. Lo-
renc), brankári: M. Mokoš – M. Šiška. LKC Rudno 
– Rupas Prievidza 0:4 (0:1, 0:3, 0:0), 11. a 29. R. 
Ličko, 20. a 30. M. Oravec, brankári: M. Rozenberg 
– P. Miletič. Steiger 1473 Prievidza – Dynamo 

Bystričany 3:3 (0:2, 2:1, 1:0), 22. R. Kolár, 27. R. 
Zabojník, 41.  J. Hianik – 8. J. Valente, 11. Š. Lehot-
kay (J. Gilan ml.), 19. F. Lukáč (M. Sluka ml., P. On-
drejovič), brankári: P. Brna – J. Valente.

   TABUĽKA ZČ
1. Rupas Prievidza               21  16  2   3  105:43   50
2. LKC Rudno                       19  15  1   3  101:53   46
3. TPS Topoľčany                 19  13  3   3  122:64   42
4. HK Skýcov                         19  11  1   7  75:64   34
5. Warriors Topoľčany          19  10 1   8   73:93  31
6. KS Bánovce n/B.               19    8  6   5   79:61 30
7. EKO Nitrianske Sučany    19    9  2   8   80:69  29
8. Spartak Dolné Vestenice   20   6  2   12  57:70  20
9. Dynamo Bystričany           19    5  4  10  55:84  19
10. Rangers Topoľčany          21   5  1  15  76:92  16
11. Steiger 1473 Prievidza      22   4  3   13  40:96  15
12. BD Žabokreky n/N.            21   2  2  16  66:140   8

 Program – 23.2. o 20.45 h: EKO Nitrianske Su-
čany – Warriors Topoľčany, 26.2. o 14. h: TPS To-
poľčany – Dynamo Bystričany, o 17. h: Krídla So-
vietov Bánovce n/B. – HK Skýcov.

III. AHL
 VÝSLEDKY: HK 46 Devils Prievidza – Nadlice 
3:6 (1:1, 1:3, 1:2), 6. R. Čičmanec, 22. M. Šimur-
da, 31. M. Krajčí – 10. S. Kasala (M. Ševčík ml.), 25. 
M. Ševčík ml. (E. Gizel, P. Dubravický), 28. M. Šev-
čík ml., 29. S. Kasala (I. Sabo), 35. E. Gizel (P. Dub-
ravický, M. Ševčík ml.), 45. I. Sabo, brankári: D. Ko-
šúth – M. Neština. Ice Bears Nitra – Corgoni Nit-
ra 3:3 (0:2, 3:0, 0:1), 21. M. Mego, 24. M. Beňo, 
30. M. Šimon – 1. I. Vinohradský, 11. J. Kukla, 40. K. 
Vrabec, brankári: J. Vereš – M. Čopjan. Sharks To-
poľčany – Kamenta Bošany 5:2 (2:1, 2:0, 1:1), 
1. Ľ. Chvála, 6. P. Gerhát, 21. S. Ďurček, 23. a 38. J. 
Valenta – 8. Dávid Žák (E. Žák), 33. E. Žák (Dávid 
Žák), brankári: M. Obert – J. Bezák.

  TABUĽKA ZČ
1. Ice Bears Nitra                 19  14  2   3  118:43   44
2. TOHC Tovarníky               19  14  1   4    88:54   43
3. Nadlice                                18  13  1   4   92:50    40
4. Rangers Topoľčany B      18  10  3   5   73:48   33
5. Lokomotív Partizánske    18 10  2   6   86:64   32
6. HK 46 Devils Prievidza     18  10  0  8    84:84   30
7. Sharks Topoľčany             18   9  1   8  108:72  28
8. Kamenta Bošany               18   5  4   9  80:91   19
9. Betoma Dol. Vestenice     19   5  1  13  47:89    16
10. Corgoni Nitra                   19   5  1  13  52:91    16
11. Tornádo Partizánske         18   2  4  12   69:150  10
12. Stars Topoľčany              18   3  0  15  59:114   9

 Program – 21.2. o 20.45 h: Ice Bears Nitra – HK 
46 Devils Prievidza, 22.2. o 20.30 h: Lokomotív 
Partizánske – Kamenta Bošany, 24.2. o 20.45 h: 
Rangers Topoľčany B – Sharks Topoľčany, 25.2. 
o  15. h: Tornádo Partizánske – Betoma Dolné 
Vestenice, 26.2. o  12.30 h: Stars Topoľčany – 
Nadlice, o 15.30 h: Corgoni Nitra – TOHC Tovar-
níky.    (mp, až, ms)

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV - ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Tretia najvyššia hokejová liga seniorov  mala na programe druhé štvrťfinálové stretnutia,  
v ktorých si postupy do semifinále vybojovali MHK Dubnica nad Váhom, HC Bratislava a HK 
Brezno. O postupujúcom z dvojice MHK Humenné a HK Iskra Partizánske sa rozhodovalo 
až v treťom stretnutí. Prvý zápas skončil víťazstvom Iskry, ktorá lídra B-skupiny zdolala pre-
kvapivo vysoko 8:1, čo bola len tretia a zároveň najvyššia prehra Humenného v aktuálnom 
ročníku. V druhom meraní síl aj suverén z východu vystužený viacerými bývalými extrali-
gistami zúžitkoval domáce prostredie a Partizánskemu sa revanšoval prehrou 7:1, keď sa 
štyrmi gólmi blysol domáci kapitán Juraj Dancsák. Do nedeľňajšieho rozhodujúceho tre-
tieho zápasu nastúpili obe družstvá so zmenami v zostavách. Z domácich radov nenastú-
pil zranený obranca Slavomír Maury a pre trénerské povinnosti chýbal aj ďalší zadák Tibor 
Tartaľ, naopak, pribudol útočník Filip Podsedlý. Tretí útok Iskry zas posilnili príchody útoč-
níka Davida Košeckého a do obrany sa zaradil Michal Ondruš. Rozhodujúci duel priniesol 
najvyrovnanejší hokej tejto štvrťfinálovej série, v ktorom sa bojovalo o postup až do sa-
mého záveru. Partizánske trikrát v stretnutí viedlo, no nakonec sa z postupu radovali Hu-
menčania, ktorí zvíťazili 5:3 a sériu otočili na 2:1 na zápasy. „V sobotu sme pre súkromné 
povinnosti hráčov nenastúpili kompletní, čo sa odzrkadlilo aj na našej hre. Chalanov 
stal zápas veľa síl, a preto sme v tretej tretine šetrili sily na nedeľu. Druhý zápas nám 
nevyšiel podľa predstáv, ale v nedeľu bol nový deň a už v plnej sile sme išli do rozho-
dujúceho stretnutia s cieľom vyhrať. Trikrát sme v zápase viedli, ale po jednej indivi-
duálnej chybe sme dostali gól, ktorý nás ale nepoložil a nevzdávali sme sa. V závereč-
nom power play sme ešte chceli zápas priviesť do predĺženia, žiaľ po dvoch nepotres-
taných fauloch sme inkasovali do prázdnej bránky. Chcem sa chalanom poďakovať za 
predvedenú hru a výkon, za ktorý sa nemusíme hanbiť. V treťom zápase sme do toho 
dali naozaj všetko. Myslím si, že nevyhral lepší, ale v tomto prípade šťastnejší. Pre-
hrou pre nás sezóna nekončí a boje v skupine o piate až ôsme miesto chceme vyhrať,“ 
povedal po rozhodujúcom treťom stretnutí tréner HK Iskra Marek Adamik. Jeho zverencov 
teraz čakajú súboje v skupine o 5.-8. miesto, ktoré odštartujú  duelom proti Nitre.
 Zostávajúce výsledky 2. štvrťfinále: HK 
Brezno – HC 96 Nitra (2:0, 2:0, ), stav na 
zápasy 2:0, postúpil HK Brezno. HC Bra-
tislava – HK 2016 Trebišov 8:0 (1:0, 4:0, 
3:0), stav na zápasy 2:0, postúpil HC Brati-
slava. MHK Dubnica nad Váhom – MHK 
32 Liptovský Mikuláš B 10:4 (3:0, 1:3, 
6:1), stav na zápasy 2:0, postúpil MHK Dub-
nica n/V.

 Program skupiny o 5.-8. miesto – 25.2. 
o 17. h: MHK 32 Liptovský Mikuláš B – HK 
2016 Trebišov, o 18. h: HK Iskra Partizán- 
ske – HC 96 Nitra.

 Program 1. semifinále – 25.2. o 17. h: 
HK Brezno – MHK Humenné, o 17.30 h: HC 
Bratislava – MHK Dubnica nad Váhom.

2. ŠTVRŤFINÁLOVÉ STRETNUTIE 

HUMENNÉ – ISKRA PARTIZÁNSKE 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)  
Domácim zavelil do útoku už v  polovici  
4. min ich kapitán Dancsák, ktorý zblízka zú-
žitkoval Kloudovu načasovanú prihrávku. 
V 10. min si obaja spoluprácu zopakovali, keď 
tentoraz Klouda našiel Dancsáka spoza brán-
ky. Druhý domáci útok zaúradoval aj v  18. 
min, kedy Dancsák z prvej pretavil Faithovu 

prihrávku. V druhej tretine hostia hru vyrov-
nali a na konci 25. min sa dočkali, keď po Mi-
halikovej akcii doklepol Petrom vyrazený puk 
do siete Tvrdík. Domáci odpovedali o štyri mi-
núty, keď najskôr Faith nastrelil žŕdku, no vzá-
pätí kto iný ako Dancsák poslal puk do odkry-
tej bránky. V 37. min sa dočkal aj Faith, ktorý si 

nakorčuľoval medzi kruhy a ponad Hippíko-
vu lapačku zvýšil na 5:1. V poslednej tretine 
do čierneho triafali opäť už len domáci. V 45. 
min ušiel Čopák a v nájazde blafákom zasu-
nul puk medzi Hippíkove betóny. V  50. min 
Tartaľ zahákoval v  úniku Tvrdíka, no Káčer  
z nariadeného strieľania napálil puk do Petra. 
Gólovú bodku za stretnutím urobil 55 sekúnd 
pred koncom Komarnickis, ktorý zo skrumá-
že z otočky so šťastím trafil puk vo vzduchu. 
 GÓLY: 4. Dancsák (Klouda, Faith), 
10. Dancsák (Klouda, Buraľ), 18. Danc-
sák (Dzoba, Šechný), 29. Dancsák (Faith, 
Klouda), 37. Faith (Šechný, Tkáč), 45. 
Čopák (Buraľ, Komarnickis), 60. Komar-

nickis (Čopák) – 25. Tvrdík (Mihalik).  
VYLÚČENÍ: 4:7 na 2 min, Malinka 5+DKZ. 
 PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  
STRELY NA BRÁNKU: 35:27 (11:8, 13:12, 
11:7).  ROZHODOVALI: Sýkora – Nazarej 
a Jobbágy – 1130 divákov.  MHK: Petro – 
Tkáč, Briják, Buraľ, Tartaľ, Ficko – J. Kmiť, 
R. Šechný, Vaško – Faith, Klouda, Danc-
sák – Mach, Čopák, Komarnickis – Dzo-
ba, Suvák, hrajúci tréner: R. Šechný.  IS-
KRA: B. Hippík – I. Malinka, J. Ondruška, L. 
Cvejn, P. Ondruška, S. Výborný – L. Tvrdík, 
M. Mihálik, L. Káčer – J. Uhrecký, Š. Peniaš-
ka, O. Školka – A. Sapár, F. Tupý, tréner: M. 
Adamik. 

3. ŠTVRŤFINÁLOVÉ STRETNUTIE 

HUMENNÉ – ISKRA PARTIZÁNSKE 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)   
Na začiatku 3. min prehovorili mladé pušky 
Iskry a Sapár strelou spoza obrancu otvoril 
skóre. Vo vyrovnanej prvej tretine sa skóre 
viac nemenilo, vrece s gólmi sa roztrhlo až 
v druhej dvadsaťminútovke. V 25. min do-
stal štadión do varu Čopák, ktorý po Ma-
chovej prihrávke presne namieril bez prí-
pravy. Ubehlo 86 sekúnd a zaúradoval útok 
légie skazy hostí, keď Mihálik si na modrej 
prevzal načasovanú prihrávku od Tvrdí-
ka, obišiel obrancu i Petra a do prázdnej 
bránky vrátil Iskre vedenie. Následne mali 
domáci výhodu presilovej hry a v  28. min 
Tkáč bekhendom zrovnal skóre. Domáci 
hnaní slušne zaplnenými tribúnami si zá-
sluhou ďalšej hry v  početnej výhode vy-
tvorili tlak, no Hippík v bránke hostí odolá-
val. Udrelo však na druhej strane, v 37. min 
potiahol puk za domácu bránku Peniaška 
a z  jeho prihrávky Cvejn delovkou z  ľavé-
ho kruhu k vzdialenejšej žŕdke opäť rozra-
dostil hostí. Ale len na šestnásť sekúnd, keď 
Ficko z  medzikruhov trafil vinkeľ a začína-
lo sa odznovu. Na začiatku poslednej treti-
ny hostia nevyužili sľubné príležitosti, aby 
v 48. min Klouda po prvý raz poslal favori-

zovaných domácich do vedenia. Následne 
sa hostia snažili zmazať manko, no v závere 
neuspeli ani pri hre bez brankára. Naopak, 
dvadsaťpäť sekúnd pred koncom Buraľ do 
prázdnej bránky gólom na 5:3 definitívne 
posunul Humenné do semifinále.
 GÓLY: 25. Čopák (Mach), 28. Tkáč (Bri-
ják, Vaško), 38. Ficko (Klouda, Dancsák), 
49. Klouda (Faith), 59:35 Buraľ (Klouda) – 
4. Sapár (Tupý), 26. Mihalik (Tvrdík, Ká-
čer), 37. Cvejn (Peniaška, Uhrecký).  VY-
LÚČENÍ: 4:7 na 2 min, Šechný na 10 min. 
 PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  
STRELY NA BRÁNKU: 43:20 (13:12, 19:5, 
11:3).  ROZHODOVALI: M. Žák – Korba 
a Homola – 1302 divákov.  MHK: Petro – 
Tkáč, Briják, Buraľ, Dzoba, Ficko, Mach – 
J. Kmiť, R. Šechný, Vaško – Faith, Klouda, 
Dancsák – Podsedlý, Čopák, Komarnickis 
– Suvák, hrajúci tréner: R. Šechný.  IS-
KRA: B. Hippík – I. Malinka, J. Ondruška, 
L. Cvejn, P. Ondruška, S. Výborný, M. On-
druš – L. Tvrdík, M. Mihálik, L. Káčer – J. 
Uhrecký, Š. Peniaška, O. Školka – A. Sa-
pár, F. Tupý, D. Košecký, tréner: M. Ada-
mik.  (mp, ma)

DORAST
I. LIGA – SKUPINA O 9.-14. MIESTO

 1. KOLO: Iskra Partizánske – MHK Humenné – 
nehralo sa. Senica – Bardejov 7:6 (2:3, 4:2, 1:1).
 2. KOLO: Iskra Partizánske – MHC 46 Bar-
dejov 10:4 (3:0, 5:1, 2:3), góly: 7. A. Jandák (A. 
Bezák), 9. P. Sedlár (J. Šiška), 11. J. Smatana, 26. a 
28. F. Fábry (A. Jandák), 31. A. Jandák (A. Bezák, F. 
Fábry), 35. A. Jandák, 38. I. Sapár (P. Sedlár), 49. P. 
Kubáň, 60. A. Bezák (P. Sedlár) – 22. a 51. M. On-
dis, 53. a 57. E. Kosár. ISKRA: M. Šlauka – M. Bečka, 
J. Šiška, A. Humaj, J. Páleš, P. Kubáň, M. Vlčan – J. 
Smatana, P. Sedlár, I. Sapár – A. Jandák, F. Fábry, 
A. Bezák – F. Dušička, D. Fabo, J. Klopan, tréner: V. 
Pekarčík.  Senica – Humenné – nehralo sa.

 8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO

 13. KOLO: Trnava – Levice 14:1 (6:0, 5:0, 3:1). 
Piešťany – Nové Zámky 3:3 (0:0, 2:2, 1:1). Is-
kra Partizánske, Ružinov Bratislava a Topoľ-
čany – voľno.

TABUĽKA NČ
7. Ružinov Bratislava      8  6  0  2  52:23 12
8. Iskra Partizánske      8  6  0  2  40:29  12
9. Trnava                         9  5  0  4  58:31  10
10. Topoľčany                 8  4  1  3  38:37  9
11. Piešťany                    8  3  2  3  49:37  8
12. Levice                        8  2  0  6 28:66  4 
13. Nové Zámky              9  1  1  7  19:61  3    

             7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO

 13. KOLO: Trnava – Levice 4:6 (2:1, 1:2, 1:3). 
Iskra Partizánske, Ružinov Bratislava a Topoľ-
čany – voľno.

TABUĽKA NČ
7. Ružinov Bratislava       5  4  1  0  45:24  9
8. Levice                           6  3  0  3  34:33  6
9. Topoľčany                    5  2  1  2  23:24  5
10. Iskra Partizánske      6  2  1  3 21:34  5
11. Trnava                        6  1  1  4  19:27  3

            6. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO

 13. KOLO: Levice – Trnava 6:7 (2:3, 2:2, 2:2). 
Nové Zámky – Piešťany 7:3 (3:0, 3:0, 1:3). Is-
kra Partizánske, Ružinov Bratislava a Topoľ-
čany – voľno.
 DOHRÁVKA 12. KOLA: Piešťany – Ružinov 
Bratislava 1:8 (1:2, 0:0, 0:6).  

TABUĽKA NČ
7. Ružinov Bratislava        9  7  1  1  70:28  15
8. Nové Zámky                10  7  1  2  59:35  15
9. Topoľčany                     8  6  0  2  55:35  12
10. Trnava                         9  5 0  4  40:45  10
11. Levice                          9  3  0  6  39:48  6
12. Iskra Partizánske       8  2  0  6  23:56  4
13. Piešťany                      9  0  0  9   25:64  0      

5. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-15. MIESTO

 13. KOLO: HKL Bratislava – Iskra Partizánske 
3:12 (2:4, 0:2, 1:6), góly: 18. D. Grenčík, 19. Z. Zava-
lidrov, 57. Š. Mateáš – 6. A. Grežďo (S. Chren, Š. Kli-
mant), 14. Š. Klimant (A. Grežďo), 19. Š. Klimant (M. 
Makyš), 20. M. Makyš (M. Lantoši), 21. T. Smatana (Š. 
Klimant, M. Lantoši), 26. T. Smatana (M. Makyš), 44. M. 
Lantoši (Š. Klimant, J. Pavlovič), 46. S. Balážka (M. Prí-
davok, A. Grežďo), 47. M. Lantoši (T. Smatana, Š. Kli-
mant), 56. S. Chren (A. Grežďo, M. Makyš), 57. A. Grež-
ďo (M. Lantoši, M. Dobiaš), 59. S. Chren (T. Smatana, 
M. Makyš). ISKRA: M. Haronik (32. T. Kodák) – T. Ja-
kub, L. Pecháč, M. Dobiaš, S. Blaho, M. Ferenc, J. Pav-
lovič, Š. Klimant, M. Prídavok, S. Balážka, T. Smatana, 
S. Chren, A. Grežďo, M. Lantoši, J. Perniš, M. Makyš, 
tréner: T. Hirkala. Levice – Trnava 5:7 (1:4, 2:2, 2:1). 
Nové Zámky – Piešťany 12:2 (4:1, 4:0, 4:1). Ruži-
nov 99 Bratislava – Hamuliakovo 13:6 (2:0, 7:2, 
4:4). Topoľčany – voľno. 
 DOHRÁVKA 12. KOLA: Hamuliakovo – HKL Bra-
tislava 22:2 (6:0, 9:0, 7:2). 9. KOLA: Hamuliakovo 
– Iskra Partizánske 4:4 (1:2, 2:1, 1:1), góly: 20. D. 
Szabo, 27. R. Rafaj, 29. M. Michajlov, 48. G. Biliaiev – 
11. D. Klačanský (J. Reisel, S. Blaho), 15. Š. Klimant, 27. 
A. Grežďo (J. Reisel), 52. Š. Klimant (A. Grežďo, J. Pav-
lovič). ISKRA: M. Janček (41. M. Haronik) – T. Jakub, 
M. Dobiaš, S. Blaho, M. Ferenc, M. Prídavok, J. Pavlo-
vič, Š. Klimant, D. Klačanský, S. Balážka, A. Varečka, M. 
Štrba, A. Grežďo, J. Reisel, D. Beniak, tréner: M. Fraňo.  

TABUĽKA NČ
7. Nové Zámky              12  9  0  3  75:43   18
8. Trnava                       11  8  1  2  77:51  17
9. Iskra Partizánske     11  7  1  3  59:46  15
10. Ružinov Bratislava  11  6  1 4  59:56  13
11. Hamuliakovo            11  5  3 3  89:51  13
12. Topoľčany                11  4  2  5  58:48  10
13. Levice                       12  4  0  8  72:66    8
14. HKL Bratislava          11  2  1  8  41:111  5
15. Piešťany                    10  0  1  9  40:98    1      
 mp

Veľká Hradná s triumfom
Víťazom turnaja v malom futbale kategórie U19 
sa v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad 
Bebravou stali dorastenci TJ Veľká Hradná pred 
druhým ŠK Podhoran Krásna Ves a tretím FK Dol-
né Naštice. Za najlepšieho brankára turnaja bol 
vyhlásený Enriko Kmeťo z  ŠK Podhoran Krásna 
Ves a najlepším strelcom sa s piatimi gólmi stal 
Alex Porubský z FK Dolné Naštice.

 VÝSLEDKY: Bobot – Dolné Naštice 0:4 (0:2). 
Krásna Ves – Veľká Hradná 1:1 (1:1) – 2:3 na 

pk. Dolné Naštice – Veľká Hradná 2:2 (1:1) – 
2:3 na pk. Bobot – Krásna Ves 2:2 (2:1) – 7:6 na 
pk. Veľká Hradná – Bobot 4:0 (3:0). Krásna Ves 
– Dolné Naštice 3:2 (1:2).

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Veľká Hradná 3 1 2 0 7:3 5
2. Krásna Ves 3 1 2 0 6:5 5
3. Dolné Naštice 3 1 1 0 8:5 4
4. Bobot 3 0 1 2 2:10 1
 mp

 MUŽI: SPARTAK BÁNOVCE N/B. – 
HORNÉ OBDOKOVCE 4:0 (1:0), L. Jam-
bor 2, M. Barta, D. Minárik, na umelej trá-
ve. SPARTAK BÁNOVCE N/B. – HORNÁ 
NITRA 1:0 (0:0), L. Jambor, na umelej trá-
ve. KALNÁ NAD HRONOM – SLOVAN ŠI-
MONOVANY 3:2 (1:1), góly Slovana: P. 
Rybanský, T. Laurinec. TEMPO PARTIZÁN-
SKE – DUBNICA NAD VÁHOM 1:2 (0:1), 
gól Tempa: Š. Kučera. TOVARNÍKY – NŽ 
VEĽKÉ UHERCE 2:2 (1:0), góly NŽ: R. Ko-
váč, J. Kundala, na umelej tráve v Topoľ-
čanoch. TATRAN UHROVEC – PEČEŇA-
NY 5:4 (1:0), góly Tatrana: M. Pavlovič 2, L. 
Vavro 2, B. Baniat, na umelej tráve v Bánov-
ciach n/B. SLATINA NAD BEBRAVOU – FK 
VEĽKÉ BIELICE 3:1 (2:1), gól FK: J. Miná-
rik, na umelej tráve v Bánovciach n/B. SOL-
ČANY – OFK BOŠANY 4:1 (2:1), gól OFK: 
D. Báleš, na umelej tráve v Topoľčanoch. 
OŠK CHYNORANY – LUDANICE 5:3 (1:2), 
góly OŠK: Marek Benko 2, L. Rajnoha, P. 
Vančo, M. Gajdoš. NEDANOVCE – PAŽIŤ 
12:1 (6:0). DUBODIEL – TJ FK SKAČANY 
3:4 (1:3), góly TJ FK: J. Norocký 2, Ľ. Gahér, 
Matúš Ďuriš, na umelej tráve v Bánovciach 
n/B. KOVARCE – VEĽKÝ KLÍŽ 6:1 (3:0), na 
umelej tráve v Topoľčanoch. SOKOL BIS-
KUPICE – VEĽKÁ HRADNÁ 2:1 (1:1), góly 

Sokola: D. Smolka, R. Jánošík, na umelej 
tráve v Bánovciach n/B. TJ AC ŽABOKRE-
KY N/N. – LIVINSKÉ OPATOVCE 4:3 (2:0), 
góly TJ AC: A. Ladický 2, R. Poništiak, A. 
Vavro. KAMANOVÁ – OFK KLÁTOVÁ 
NOVÁ VES 3:2 (3:0), góly OFK: A. Biznár, 
A. Miklas. MIEZGOVCE – BOBOT 3:0 (1:0), 
Maroš Šagát, Milan Kráľ, A. Madaj, na ume-
lej tráve v Bánovciach n/B. KRÁSNO – RY-
BANY 0:2 (0:1). KRÁSNA VES – OSLANY 
9:2 (4:1), góly KV: M. Brachtír 2, A. Strakú-
šek 2, L. Nikolskyi 2, R. Šebeň, L. Vlnka, R. 
Ruman (11 m), na umelej tráve v  Bánov-
ciach n/B.

 STARŠÍ DORAST: ZVOLEN – TEMPO PAR-
TIZÁNSKE 2:0 (1:0), na umelej tráve. 

 MLADŠÍ DORAST: ZVOLEN – TEMPO 
PARTIZÁNSKE 4:1 (2:0), gól Tempa: L. 
Igaz, na umelej tráve. 

 STARŠÍ ŽIACI: NOVÁKY – TEMPO PAR-
TIZÁNSKE 3:6 (3:2), góly Tempa: J. Repa 2, 
M. Mulina, T. Svitok, P. Bezák, V. Karásek, na 
umelej tráve. 

 MLADŠÍ ŽIACI: NOVÁKY – TEMPO PAR-
TIZÁNSKE 0:11 (0:5), S. Kováč 3, D. Kollár 
3, R. Dolný 2, M. Petreje, M. Dobiš, T. Zima, 
na umelej tráve.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL Výber dorastu ObFZ Prievidza
na turnaj do Nových Zámkov

Dorastenecký Výber ObFZ Prievidza sa zúčastní halového turnaja v kategórii starších dorastencov, kto-
rý sa uskutoční v piatok 24. februára od 8. h v Športovej hale v Nových Zámkoch. Na turnaji sa predsta-
via aj Výbery ObFZ Trenčín, Levice, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Komárno a Dunajská Streda. Nominácia 
výberu OblFZ Prievidza: Patrik Juhaščík (TJ OFK Dežerice), Milan Staňo, Marek Blaháč (obaja TJ Baník 
Sebedražie), Erik Madaj (OFK Slávia Chrenovec-Brusno), Roman Dzian (ŠK Slovan Šimonovany), Libor 
Dzúrik, Tobiáš Cibula (obaja TJ Družstevník Dolné Naštice), Filip Mikula, Adam Hájovský (obaja TJ 
AC Žabokreky nad Nitrou), Samuel Fitzel (TJ Družstevník Opatovce n/N.), Ernest Žigmund (TJ Tatran 
Kamenec p/Vt.), Andrej Šudík (TJ FK Skačany), Juraj Pečeň (ŠK Čereňany), Patrik Mendel (OFK Baník 
Lehota p/Vt.), tréneri: Róbert Šimorka, Oldřich Bříza a Anton Šimášek, vedúci výpravy: Ján Baláž. 
Nominovaní hráči si okrem kartičky poistenca a registračného preukazu musia zobrať futbalové a hy-
gienické potreby, ponožky, obuv do haly a brankári svoju výstroj. V prípade odôvodnenej neúčasti je 
potrebné o tom informovať niektorého z  trénerov: Róberta Šimurku (0905 423 926), Oldřicha Břízu 
(0908 062 805), Antona Šimáška (0904 315 395). V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené 
disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu. Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný ma-
terský klub v spolupráci s rodičmi.  mp

Švecová, Opavský a Seidlová majstrami oblasti

Bratislavská hala Elán bola dejiskom halových majstrov-
stiev Západoslovenskej oblasti v  atletike. Na oblastnom 
šampionáte sa predstavilo trinásť atlétov z okresu Partizán-
ske, ktorí prevažne reprezentujú klub ŠK ŠOG Nitra. Spolu 
vybojovali osem medailí. Medzi mužmi sa predstavil junior 
Matúš Opavský z Partizánskeho. Na šesťdesiatke obsadil 
v čase 7,13 s druhú priečku, keď nestačil len na momentál-
ne druhého najrýchlejšieho slovenského šprintéra Jakuba 
Matúša, ktorý sa s časom 6,81 s postaral o najhodnotnejší 
výkon šampionátu. Na dvestovke už Opavský nenašiel pre-
možiteľa a s časom 22,87 s zvíťazil pred druhým Mirosla-
vom Marčekom z Dukly Banská Bystrica, ktorý zaostal len 
o jednu stotinu sekundy. Na 60 m cez prekážky mužov si 

Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi dobehol v čase 9,45 s 
pre striebro. S  rovnakou bilanciou obstála Ivana Bitaro-
vá s časom 5:17,72 min v behu na 1500 m žien, kde hneď 
za ňou tretia dobehla do cieľa v čase 5:26,69 min Roma-
na Ondrušová. Ďalšia Partizánčanka Andrea Švecová 
ovládla dve bežecké disciplíny medzi staršími žiačkami. Na 
stopäťdesiatke, kde štartovalo až 98 pretekárok, zvíťazila 
v čase 19,87 s, kým tristovku vyhrala za 42,61 sekundy. De-
but v behu na 2000 m si odkrútila Simona Seidlová z Par-
tizánskeho, ktorá s časom 7:43,80 min skončila tretia medzi 
staršími žiačkami, no v zredukovanom poradí mladších žia-
čok zvíťazila. V kategórii dorasteniek si až dvakrát posunu-
la osobné limity Partizánčanka Katka Ištvánová. Zverenka 
trénera Vladimíra Ištvána  si na dvestovke vylepšila čas na 
28,05 sekundy a na šesťdesiatke na 8,43 sekundy. 

   
UMIESTNENIE ATLÉTOV Z OKRESU PARTIZÁNSKE 

 Muži – 60 m rozbeh: 2. Matúš Opavský (Partizánske) 
7,13 s, 18. Kristián Beňuška (Veľké Bielice) 7,94 s, 60 finá-
le: 2. Matúš Opavský (Partizánske) 7,13 s, 200 m: 1. Matúš 
Opavský (Partizánske) 22,87, 16. Kristián Beňuška (Veľké 
Bielice) 25,89 s, 60 m prekážky: 2. Marek Halmo (Klátova 

N. Ves) 9,45 s, guľa: 4. Adam Ďurák (Bošany/AC Nové Zám-
ky) 12,98 m. 
 Ženy – 1500 m: 2. Ivana Bitarová 5:17,72 min, 3. Roma-
na Ondrušová (obe Partizánske) 5:26,69 min.
 Dorastenky – 60 m rozbeh: 5. Katarína Ištvánová 8,43 s, 
finále 60 m: 4. Katarína Ištvánová 8,51 s, 60 m prekážky: 
8. Simona Lackovičová 10,68 s, 200 m: 5. Katarína Ištvá-
nová 28,05 s, 7. Simona Lackovičová 28,82 s, 400 m: 5. 
Simona Lackovičová 1:04,40 min, 1500 m: 5. Dominika 
Hubková (všetky Partizánske) 5:53,90 min.
 Starší žiaci – 150 m: 9. Philipp Ručka 19,93 s, 800 m: 4. 
Philipp Ručka (Chynorany) 2:36,46 min. 
 Staršie žiačky – 60 m rozbeh (89 pretekárok): 5. Katarína 
Mišovýchová 8,55 s, 60 m finále: 4. Katarína Mišovýcho-
vá 8,44 s, 150 m (98 pretekárok): 1. Andrea Švecová 19,87 
s, 7. Katarína Mišovýchová 20,90 s, 300 m: 1. Andrea Šve-
cová (všetky Partizánske) 42,61 s, mladšie žiačky 800 m: 16. 
Nia Vaculčiaková (Malé Uherce) 2:57,10 min, 2000 m: 3. 
Simona Seidlová (Partizánske) 7:43,80 min.  
 Mladšie žiačky 800 m: 5. Nia Vaculčiaková (Malé Uher-
ce) 2:57,10 min, 2000 m: 1. Simona Seidlová (Partizánske) 
7:43,80 min.   Text: mp, foto: Vladimír Ištván 

Andrea ŠvecováMatúš Opavský Simona Seidlová

Iskra zostala pred bránami semifinále
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 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – ZÁPAD 

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN 

HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE

Ľuboš Hudák (SHK Veselí n/M.): „Napriek 
príprave a porade pred zápasom sme od 
začiatku začali hrať vlažne. Opäť sme mali 
začiatok ako v zápase proti Šali a potom 
sme od  desiatej minúty snažili dobiehať 
skóre. Mali sme príliš veľa technických 
chýb,  taktiež veľmi nepresnú koncovku, 

a tak sa zápas vyhrať nedá.“

 Tibor Csollár (HK Slávia Partizánske): „Vyšiel 
nám úvod zápasu v obrane aj v  streľbe. Na 
konci prvého polčasu sa súper spamätal, keď 
sa mu podarilo prekonať naše bloky. 
V  druhej polovici zápasu sme urobili veľa 
technických chýb, ale našťastie aj súper. Zís-
kali sme dôležité dva body, aj keď musím pri-

znať, že aj so šťastím v závere stretnutia."    (ek, mp)

Medzinárodná slovensko-česká liga v hádzanej žien WHIL má za sebou stretnutia 18. kola. 
Hádzanárky HK Slávia Partizánske bojovali o body za riekou Moravou. Na palubovke čes-
kého celku SHK Veselí nad Moravou, ktorý mal o štyri body menej, si slávistky nakoniec 
pripísali na konto tesné, ale veľmi cenné víťazstvo 25:24. Partizánčanky po dobrom úvode 
viedli v 16. minúte 11:4, no domáce postupne rozdiel sťahovali a po zmene strán sa priblíži-
li na jediný gól (prvýkrát v 52. minúte 20:21), ale vyrovnať sa im už nepodarilo. Veselankám 
chýbala dvojica Nikol Vinklárková, ktorá sa zranila na tréningu deň pred zápasom a taktiež 

druhá najlepšia strelkyňa interligy Jana Šustková. Slávia zas nastúpila bez zranenej bran-
kárky Simony Súlovskej, tú však medzi žrďami veľmi dobre zastúpila Martina Sakalošová. 
Odchovankyňa HK Slávia, ktorá momentálne pôsobí v prvoligovom Sokole RMM Bánovce 
nad Bebravou, vo svojej kariére vychytala prvé víťazstvo vo WHIL. Po zranení sa do zostavy 
Slávie vrátili Barbora Králová a slovinská spojka Laura Gerić, ktorá svoj výborný výkon oko-
renila sedmimi gólmi. O jeden zásah viac zaznamenala krídelníčka Zuzana Hollá, ktorá bola 
najlepšou strelkyňou stretnutia.

 Zostávajúce výsledky 18. kola: Duslo Šaľa 
– Sokol Písek 34:19 (17:8). Bemaco Prešov – 
Iuventa Michalovce 19:28 (8:16). ŠKP Bratisla-
va – Sokol Poruba 29:35 (12:19). Slavia Praha 
– Zora Olomouc 30:24 (16:12). HC Zlín – Baník 
Most 22:27 (8:19). AS 

1. Iuventa Michalovce 17 16 1 0 568:365 33
2. Baník Most         16 13 2 1 488:335 28
3. Slavia Praha       16 13 1 2 456:348 27
4. Duslo Šaľa         16 13 0 3 456:373 26
5. Sokol Poruba     17 11 0 6 457:405 22
6. HC Zlín               17 8 0 9 397:386 16
7. Slávia Partizánske 17 8 0 9 373:389 16
8. Zora Olomouc     16 7 0 9 405:425 14
9. Bemaco Prešov  17 7 0 10 449:472 14
10. SHK Veselí n/M. 16 5 0 11 406:409 10
11. Sokol Písek      18 3 0 15 367:537 6
12. AS Trenčín       16 2 0 14 305:468 4
13. ŠKP Bratislava 17 0 0 17 347:562 0

 PORADIE KANONIEROK: 122 gólov – Klaudia 
Michnová (HK Slávia Partizánske), 103 – Jana 
Šustková (Veselí n/M.), 97 – Olga Perederyi 
(Michalovce), 92 – Markéta Jeřábková (Most), 
89 – Martina Bačíková (Prešov), 86 – Michaela 
Sobieská (Zlín), 81 – Yevgeniya Levchenko (Mi-
chalovce), 80 – L. Gerić (HK Slávia Partizánske), 
76 – Lívia Klučková (Šaľa), Natália Nemethová 
(ŠKP Bratislava), Simona Szarková (Most)…

VESELÍ NAD MORAVOU – SLÁVIA PARTIZÁNSKE 24:25 (10:13)
Slávia mala výborný nástup do zápasu. Domáce sa cez koncentrovanú 
obranu a najmä bloky Laury Gerić len ťažko presadzovali. V 9. min prá-
ve Gerić natiahla rozdiel v skóre na päť gólov 2:7, ktorý sa slávistkám 
podarilo v ďalších minútach ešte navýšiť. Najmä vďaka úspešnej streľ-
be slovinskej spojky a krídelníčky Hollej, ktoré v prvom polčase nastrie-
ľali súperkám po štyri góly, bol stav v 20. min 6:13. Dopomohla k tomu 
svojím výkonom aj brankárska posila z Bánoviec Martina Sakalošová. 
V poslednej desaťminútovke prvého polčasu ale prišiel na hostky útlm 
a až do prestávky neskórovali. Naopak, veselské panenky zodvihli hla-
vy a najmä vďaka Olšovskerj, ktorá strelila v posledných siedmich mi-
nútach prvej polovice hry tri góly, skorigovali polčasový stav na 10:13. 
Po obrátke si Partizánčanky až do 49. min udržiavali odstup štyroch až 
piatich gólov. Veselanky sa však nevzdali a do 52. min sa šnúrou troch 
gólov dotiahli na rozdiel jediného zásahu 20:21. V dramatickom závere 
domáci tréner Hudák vytiahol osobnú obranu na Michnovú aj na Gerić 

a zvyšok tímu Slávie sa nevyhol zbytočným technickým chybám, vďaka 
ktorým sa domáce dostávali ľahko do rýchlych protiútokov. Zverenky-
ne trénera Csollára ale domácim nedovolili vyrovnať a nakoniec sa tešili 
z dvoch bodov po tesnom víťazstve 24:25. 
 SHK: Lekešová, Vašulková, Sedláčková – Olšovská 4, Kosinko-
vá, Novotná 4/2, Lukšíková 4, Slováková, Pastorková 5, Melichár-
ková, Soldánová 2, Krokavecová 5, Vinklárková, tréner: Ľ. Hudák. 
 HK SLÁVIA: M. Sakalošová, J. Michnová – T. Karásková, A. Maxo-
vá, B. Králová, N. Szökeová 1, V. Bohunská, K. Mináriková, T. Horeč-
ná, L. Gerić 7/1, N. Španihelová 3, K. Michnová 6/2, P. Korcová, Z. 
Hollá 8, tréner: P. Hummel.  POK. HODY: 2/2 – 3/3.  VYLÚČENÉ: 
3 – 5.  ROZHODOVALI: Baader a Novotný – 230 divákov.  PRIE-
BEH: 0:1, 1:1, 1:3, 2:3, 2:7, 3:7, 3:9, 4:11, 5:12, 6:13, (10:13), 10:15, 
13:16, 14:18, 15:19, 17:19, 17:21, 20:21, 20:22, 21:22, 22:23, 22:24, 
23:24, 23:25, 24:25.  

Stretnutiami posledného 14. kola sa skončila zá-
kladná časť v tretej najvyššej basketbalovej lige 
mužov skupiny Západ. Basketbalisti BK Iskra Par-
tizánske privítali pod domácimi košmi v telocvič-
ni ZŠ na Malinovského ulici tretí celok súťaže BK 
Exit Nitra, ktorý pricestoval v  značne okliešte-
nej zostave. Iskra nastúpila bez bratov Michala 
a Martina Trčových a v zápase, ktorého výsledok 
už nemohol zmeniť postavenie oboch družstev 
v  tabuľke, si pripísala na konto víťazstvo 53:50. 
Pre Partizánčanov to bol len štvrtý triumf v ak-
tuálnom ročníku, ktorým sa tým najsprávnejším 
spôsobom naladili na blížiace sa štvrťfinále play-
off. Bude sa hrať na dve stretnutia podľa kľúča na 
základe umiestnenia po základnej časti: 8.-1., 7.-
2., 6.-3. a 5.-4. Basketbalisti Iskry narazia na druhý 
celok súťaže MŠK BO Holíč, s  ktorým majú ne-
priaznivú bilanciu. 

 Zostávajúce výsledky 14. (posledného) kola: 

DSG Dunajská Streda – Lokomotíva Sereď 
78:96 (41:44). Klokani Ivanka p/D. – Patrioti 
Levice B 81:86 (38:36). Domov Topoľčany – 
MŠK Holíč 84:75 pp (69:69, 51:53).

  KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. Patrioti Levice B  14 12 2 1116:891 26
2. MŠK BO Holíč     14 11 3 1181:869 25
3. BK EXIT Nitra      14 9 5  886:858 23
4. Klokani Ivanka p/D . 14 7 7 1087:1052 21
5. Domov Topoľčany  14 7 7  949:952 21
6. Lokomotíva Sereď  14 6 8 1055:989 20
7. Iskra Partizánske  14 4 10  843:1077 18
8. DSG Dun. Streda  14 0 14   756:1185 14

 Program stretnutí 1. štvrťfinále – 4.3. h: BK 
Iskra Partizánske – MŠK Holíč, DSG Dunajská 
Streda – Patrioti Levice B, Lokomotíva Sereď – 
EXIT Nitra, Klokani Ivanka p/D. – Domov Topoľ-
čany.

ISKRA PARTIZÁNSKE – EXIT NITRA 53:50 (26:29)
Hneď v úvode Novotný dvakrát zavesil loptu do 
koša a Iskra v 2. min viedla 4:2. Hostia odpoveda-
li trojkami Štarkeho s Nemčekom a v 5. min oto-
čili stav na 6:10. Následne Horňan spoza trojko-
vého oblúka znížil na 9:10, no Nitrania do konca 
prvej desaťminútovky odskočili na 13:17. V  16. 
min Hrnčiarik zvyšoval vedenie nitrianskeho 
tímu na 19:23, no domáci šnúrou deviatich bo-
dov otočili stav na 26:23. Záver druhej štvrtiny 
patril hosťom, ktorí zásluhou Nemčeka so Soko-
lom odchádzali do šatní s vedením 26:29. V 23. 
min Hrnčiarik natiahol rozdiel v skóre na päť bo-
dov 28:35, ktorý si Nitra udržiavala nasledujúce 
štyri minúty. Trojkový pokus Varadyho znamenal 
úpravu stavu na 37:39 a v samom závere tretej 
periódy Horňan z rýchlej akcie zrovnal skóre na 
41:41. V  úvode na body najchudobnejšej záve-

rečnej štvrtej štvrtine sa Partizánčania ujali ve-
denia 47:43 a v 37. min mali navrch o päť bodov 
50:45. Lenže domáci zlyhávali v  trestných ho-
doch, čo hostia využili a v 39. min sa priblížili na 
dostrel jediného bodu 51:50. Sedemnásť sekúnd 
pred koncom duelu Horňan premenenou šest-
kou upravil stav na 52:50. V dramatickom závere 
hostia za zvuku klaksónu faulovali Varadyho, kto-
rý jedným premeneným trestným hodom podči-
arkol štvrté víťazstvo Iskry na 53:50.  
 ISKRA: Matúš Novotný 12, L. Varady 8, R. 
Rybár 8, P. Horňan ml. 11, Martin Sasko 0, 
(R. Zemba 9, Michal Sasko 2, L. Domin 3, D. 
Beňačka 0), hrajúci tréner: R. Zemba.  ŠTVR-
TINY: 13:17, 13:12, 15:12, 12:9.  TH ISKRY: 
19/9.  ROZHODOVALI: Loj a Pavelka – 60 di-
vákov.       (mp, rt)

Po dvojmesačnej prestávke mala druhá najvyš-
šia liga v hádzanej žien na programe stretnutia 
12. kola. Hádzanárky HK Sokol RMK Bánovce 
nad Bebravou na domácej palubovke potvrdili 
pozíciu lídra a Handball Zlatná na Ostrove zdo-
lali 35:29, keď v polčase viedli 20:12 a v 46. mi-
núte aj dvanásťgólovým rozdielom 31:19. „Do 
ôsmej minúty súper držal s  nami krok, no 
potom sme prešli na obranu nula-šesť a  aj 
vďaka rýchlym protiútokom sme si vypraco-
vali rozhodujúci náskok. V  druhom polčase 
hrali dievčatá uvoľnene a vývoj zápasu sme 
už bezpečne kontrolovali. Príležitosť dos-
tali všetky hráčky a  každá jedna aj skórova-
la,“ povedal po stretnutí tréner bánovských há-
dzanárok Richard Makýš. Ten v druhom polčase 
nechal oddychovať krídelníčku Alžbetu Obsto-
vú, ktorá v  prvej desaťminútovke stačila vsietiť 
osem gólov.
 
 Zostávajúce výsledky 12. kola a  góly Parti-
zánčaniek: ŠKP Topoľčany – Stupava 24:22 
(15:11), Z. Janšáková 3, K. Kankulová (obe 
Stupava) 2. Močenok – Šurany 29:26 (14:11). 

Bernolákova Košice – Michalovce B 27:39 
(12:20). Inter Bratislava – Nesvady – odložené 
na 19.3. Hlohovec – Sereď 40:25 (20:8).

TABUĽKA 
1. Sokol Bánovce n/B. 12 10 0 2 377:297 20
2. Stupava              12 8 1 3 331:290 17
3. Michalovce B       12 8 0 4 383:346 16
4. Inter Bratislava    11 8 0 3 307:240 16
5. Hlohovec            11 8 0 3 309:250 16
6. Šurany                12 7 0 5 334:310 14
7. Topoľčany           12 5 1 6 293:314 11
8. Zlatná n/O.           12 4 1 7 307:330 9
9. Močenok             12 4 0 8 306:334 8
10. Nesvady           10 3 1 6 243:299 7
11. Sereď                12 2 0 10 281:359 4
12. Košice 12 0 2 10 271:373 2

 Program 13. kola – 25.2. o 14. h: Bernoláko-
va Košice – Topoľčany, o 17. h: Šurany – Hloho-
vec, o 18. h: Zlatná n/O. – Močenok, 26.2. o 13. 
h: Michalovce B – HK Sokol RMK Bánovce nad 
Bebravou, o 17. h: Sereď – Inter Bratislava, o 18. 
h: Nesvady – Stupava.

SOKOL BÁNOVCE N/B. – ZLATNÁ N/O. 35:29 (20:12)
O  úvodný gólový zápis sa na začiatku 2. min 
postarala Dohnancová a  ešte v  polovici 3. min 
Olajasová poslala Zlatú do vedenia 1:2. Dva góly 
Alžbety Obstovej poslali o minútu domáce prvý 
raz do vedenia. Hostky však v úvode držali s fa-
vorizovanými domácimi krok a  v  8. min Taláro-
vá zo sedmičky vyrovnala na 4:4. V  nasledujú-
cich piatich minútach Bánovčanky štyrmi gólmi 
v rade ušli na 8:4. Zlatnianky sa však opäť dotiah-
li na rozdiel jediného zásahu, keď v 17. min Na-
gyová znížila na 9:8 a o dve minúty Kasznárová 
upravovala na 10:9. Záverečná dvanásťminú-
tovka prvého polčasu sa ale niesla v  jasnej ré-
žii Bánovčaniek, ktoré zlepšili obranu a do šatní 
odchádzali s komfortným vedením 20:12. Hneď 
po prestávke Hanová dvomi zásahmi zvýraznila 
odstup Sokola na 22:12 a  po zakončení Matu-
šincovej v 42. min viedli domáce už dvanásťgó-
lovým rozdielom 29:17. V záverečnej desaťminú-
tovke sa hlavne zásluhou Dohnancovej podarilo 

hostkám skorigovať stav na 34:29. Posledné slo-
vo mali Bánovčanky, keď tri sekundy pred záve-
rečným hvizdom Turková po sóle spečatila ich ví-
ťazstvo na konečných 35:29. 
 SOKOL RMK: L. Čížová – J. Bencová 2, L. Bri-
dová 2/1, D. Hanová 5, E. Turková 4, L. Cho-
cinová 4, Denisa Halmová 3, M. Šipláková 1, 
A. Obstová 8, K. Matušincová 5, K. Obstová 
1/1, tréner: R. Makýš.  HANDBALL: Elexo-
vá – Olajosová 3, Kasznárová 1, Dohnanco-
vá 9, Nagyová 4/2, M. Szabóová 3, J. Szabóo-
vá 1, Talárová 2/2, Talianová 1, V. Tóthová 5, 
Horváthová, tréner: P. Talár.  POK. HODY: 
2/2 – 9/6.  VYLÚČENÉ: 5 – 6.  ROZHODO-
VALI: Haščík a Sivák – 250 divákov.  PRIE-
BEH: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2, 4:3, 4:4, 8:4, 9:5, 9:8, 
10:9, 12:9, 12:10, 16:10, 16:11, 18:11, 18:12, 
(20:12), 22:12, 23:14, 25:15, 27:17, 29:17, 
31:19, 32:21, 32:23, 33:25, 34:25, 34:29, 
35:29.   (mp, rm)

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

Slávistky ovládli aj druhé kolo ČSP ligy 
Z Partizánskeho sa medzinárodná Česko-slo-
vensko-poľská liga v  hádzanej mladších žia-
čok presunula za rieku Moravu do Ostravy. Aj 
druhý turnaj ovládli dievčatá z HK Slávia Par-
tizánske, ktoré opäť prešli zápasmi bez stra-
ty bodu. Zverenky trénerskej dvojice Irena 
Popluhárová a Jana Seidlová sú na najlepšej 
ceste získať prestížnu trofej. Druhú priečku 
v druhom kole obsadil opäť poľský celok KS 
Zgoda Ruda Śląska Bielszowice a tretí rovna-
ko ako na prvom turnaji skončil MHáK Mar-
tin. Nomináciu v all stars druhého turnaja si 
svojimi výkonmi opäť vypýtali až tri slávist-
ky. Po druhý raz sa v  elitnej sedmičke obja-
vila ľavá krídelníčka Ivona Vargová a stred-
ná spojka Viktória Horňanová a po prvýkrát 
brankárka Silvia Bronišová. All stars tvorili aj 
pravá krídelníčka Klára Mrózková (Sokol Kar-
viná), pravá spojka Martyna Hajná (KS Zgoda 

Bielszowice), ľavá spojka Alicja Kappel (MTS 
Źory) a pivotka Anna Korčáková (Sokol Poru-
ba). Cenu pre najlepšiu strelkyňu získala Do-
minika Brnová z Mhák Martin, ktorá v piatich 
stretnutiach vsietila 48 gólov. Česko-sloven-
sko-poľská liga, ktorú majú právo organizo-
vať len jesenní víťazi krajských národných líg, 
vyvrcholí v poľskom meste Źory. 

 VÝSLEDKY 2. TURNAJA: Poruba – Karvi-
ná 11:10 (6:5). Bielszowice – Źory 13:8 (8:3). 
Martin – Slávia Partizánske 8:15 (2:8), góly 
Slávie: N. Kováčová 6, V. Horňanová 5, I. Vargová 
3, L. Kopčanová. Poruba – Źory 10:9 (6:4). Kar-
viná – Martin 11:15 (3:8). Slávia Partizánske 
– Bielszowice 15:14 (7:10), góly Slávie: N. Ko-
váčová 7, V. Horňanová 3, M. Ivanková 2, L. Kop-
čanová 2, I. Vargová. Źory – Karviná 18:7 (7:2). 
Slávia Partizánske – Poruba 14:9 (7:3), góly 

Slávie: V. Horňanová 4, N. Kováčová 4, L. Ištváno-
vá 3, L. Kopčanová 2, I. Vargová. Bielszowice – 
Martin 19:14 (8:4). Slávia Partizánske – Kar-
viná 18:9 (9:5), góly Slávie: V. Horňanová 10, N. 
Kováčová 4, L. Ištvánová 2, I. Vargová, L. Adam-
cová. Poruba – Bielszowice 7:13 (2:9). Martin – 
Źory 11:14 (6:7). Karviná – Bielszowice 14:17 
(6:9). Źory – Slávia Partizánske 6:21 (3:13), 
góly Slávie: V. Horňanová 8, N. Kováčová 4, I. Var-
gová 3, M. Gašparíková 2, L. Ištvánová 2, L. Kop-
čanová 2. Martin – Poruba 18:13 (7:5). 

TABUĽKA 2. TURNAJA
1. Slávia Partizánske 5 5 0 0 83:46  10
2. Zgoda Bielszowice 5 4 0 1 76:58  8
3. MHáK Martin              5 2 0 3 66:72  4
4. MTS Źory                   5 2 0 3 55:62  4
5. Sokol Poruba             5 2 0 3 50:64  4
6. Sokol Karviná            5 0 0 5 51:79  0 

TABUĽKA PO 2. TURNAJI
1. Slávia Partizánske 10 10 0 0 184:102 20
2. Zgoda Bielszowice 10 8 0 2 150:118 16
3. MHáK Martin               10 5 0 5 124:127 10
4. MTS Źory                   10 3 1 6 126:151 7
5. Sokol Poruba             10 3 0 7 110:144 6
6. Sokol Karviná            10 0 1 9 106:158 1 

 Družstvo mladších žiačok HK Slávia Partizán-
ske na druhom turnaji reprezentovali – brankár-
ka Silvia Bronišová, hráčky Ivona Vargová, Si-
mona Adamusová, Viktória Horňanová, Mo-
nika Gašparíková, Laura Ištvánová, Monika 
Ivanková, Monika Lukačovičová, Liana Kop-
čanová, Nina Kováčová, Lea Adamcová, Sofia 
Seidlová, Barbora Grznárová,  trénerky Irena 
Popluhárová, Jana Seidlová a vedúca družstva 
Petra Kopčanová. 
   mp 

Chceme plnú halu!
V sobotu 25. februára v 19. kole Medzinárodnej slovensko-českej ligy v hádzanej žien WHIL privíta 
HK Slávia Partizánske na domácej palubovke AS Trenčín. Vedenie klubu chce fanúšikom vzhľadom 
na zápasy play-off hokejistov HK Iskra posunúť začiatok zápasu v Mestskej športovej hale v Parti-
zánskom na 16. h. Keďže so zmenou hracieho času musí súhlasiť súper, a samozrejme aj vedenie 
WHIL, bude hrací čas potvrdený najneskôr v utorok 21. februára. Sledujte preto informácie na fa-
cebooku HK Slávia, vo vysielaní MTP a na plagátoch!     HK Slávia      

Tréner Pavel Hummel si po 17 rokoch opäť sadol na lavičku
V 17. kole Medzinárodnej česko-slovenskej ligy hádzanárok WHIL 
sa v stretnutí HK Slávia Partizánske – Duslo Šaľa (19:27) objavil na 
domácej striedačke tréner Pavel Hummel. V minulosti sa nezma-
zateľne zapísal do športovej histórie ženskej hádzanej v Partizán-
skom ako hráč, aj ako tréner. Rodák z Partizánskeho v rozhovore 
nielen spomínal, ale aj opísal pocity návratu na lavičku družstva 
z bývalého mesta obuvi po neuveriteľných sedemnástich rokoch.

?  Začnime od samého začiatku, ako ste sa dostali k hádza-
nej? 

„Najskôr som začínal s basketbalom. V roku 1965 som hrával 
spolu s Ježom, Hatiarom, Bančákom, Ťapušíkovcami... Bola 
to silná zostava a výborní hráči. Neskôr ma oslovil Fero Po-
pluhár s tým, že v hádzanej dostanem ako hráč viac priesto-
ru. Len mi povedal pravidlá, že si môžem klepnúť loptu o zem 
a urobiť tri kroky. Tak som to skúsil...“ 

? Prežili ste bohatú hráčsku kariéru?
„Pravdou je, že za hádzanou a  s  hádzanou som sa 

nacestoval až-až. Na vojne som hral v drese pezinskej Duk-
ly. Keď som sa vrátil domov, podarilo sa nám postúpiť do 
prvej ligy. Problém nastal, keď som potreboval byt. V Parti-
zánskom sa nedala táto otázka riešiť, a tak som nakoniec pri-
jal z viacerých ponúk, či už z Detvy alebo Dubnice, angažmán 
v Bardejove. Ich družstvo chcelo tiež postúpiť do prvej ligy. 
Bolo to pre mňa veľmi úspešné obdobie. Viac razy som bol 

ocenený ako najlepší športovec okresu a tu sa začala aj moja 
trénerská kariéra. Popritom, ako som hral, tak som sa začal 
venovať aj mládeži, trénoval som žiakov aj dorast. Po desia-
tich rokoch pôsobenia v Bardejove som sa vrátil do Partizán-
skeho a nastúpil ako tréner pri družstve žien.“ 

? Môžeme teda skonštatovať, že ako tréner ste naplno za-
čali pracovať na domácej pôde?

„Áno, s  výnimkou dvoch rokov som od roku 1982 až do 
1991 viedol ženské družstvo. V úspešnej sezóne 1984/1985 
sme získali titul. Vtedy som bol na lavičke spolu s  Pa-
ľom Némethom. Najväčší úspech pre mňa prišiel v  sezóne 
1987/1988. Napriek tomu, že som prevzal družstvo až od 
februára 1988, dokázali sme s  dievčatami niečo, čomu má-
lokto veril. Tvrdá práce v tréningoch však priniesla ovocie. Po 
skončení základnej časti ligy sa hrali ešte dva turnaje, v Šali 
a v Gottwaldove (dnešný Zlín – pozn. red.). Horko-ťažko sme sa 
prebojovali do play off, až ako posledné družstvo. Naším sú-
perom v semifinále bol vtedy neporaziteľný Prešov. Ich druž-
stvo bolo ako dnes Michalovce. V lige neprehrali, až kým ne-
narazili na nás. U nich sme dvakrát vyhrali a keď mali cestovať 
k nám, chceli si rezervovať nocľah. Povedal som, že ho potre-
bovať nebudú, a tak aj bolo.“ 

? Po „zemetrasení na východe“, ako to vtedy opísali v novi-
nách, čakal na Iskru súper z Moravy. Verili ste, že by ste 

mohli získať titul majstra ČSSR?
„Vo finále sme sa stretli so Zlínom. Prvé dva zápasy u  nich 
sme prehrali. Ale nechceli sme to vzdať! Nikdy nezabudnem 
na tú atmosféru v  hale, keď sme s  nimi hrali doma. Myslel 
som, že hala spadne, atmosféra bola nezabudnuteľná! Doma 
sme im ale nič nedarovali a dva zápasy sme vyhrali. Rozho-
dovalo sa teda v piatom zápase v Zlíne, kam nás prišlo po-
vzbudzovať šesť autobusov fanúšikov! Nakoniec sa to poda-
rilo a stali sme sa majstrami ČSSR! Boli to neskutočné emó-
cie radosti. Tento úspech v mojej hádzanárskej kariére je môj 
najcennejší.“

?  Vaša kariéra pokračovala potom mimo Partizánskeho 
a dostali ste sa aj k juniorskej reprezentácii...  

„Najskôr som trénoval bratislavský Inter. To bolo v  rokoch 
1991 až 1997. Hneď prvá sezóna v  hlavnom meste bola 
úspešná. Postúpili sme do prvej ligy. Počas pôsobenia v Bra-
tislave som dostal ponuku trénovať juniorskú reprezentáciu. 
Spolu s  mojím asistentom Ľubom Popluhárom sme dievča-
tá priviedli až na majstrovstvá sveta v Brazílii, ktoré sa hrali 
v roku 1995. Z Interu som odišiel do Zlína, ktorý som viedol 
v rokoch 1997 až 1999 a mojím asistentom bol dnešný repre-
zentačný tréner hádzanárok Slovenska Dušan Poloz. Svoje 

trénerskú kariéru som ukončil v roku 2001 v Nitre. Vtedy som 
povedal, že ak si niekedy ešte sadnem na lavičku, tak jedine 
doma v Partizánskom. Doktor Cvik a nebohý pán Masár ma 
prehovárali, aby som išiel trénovať, no vtedajšie vedenie klu-
bu nemalo záujem o moje služby. Odvtedy, až do minulého 
roku, som sa hádzanej už nevenoval.“ 

?  K trénovaniu ste sa vrátili po neuveriteľných pätnástich 
rokoch. Čo vás presvedčilo?

„Priznávam, že už som chcel mať s hádzanou pokoj. Ale keď 
ma pán Kadnár oslovil, či by som nepomohol, nedalo mi to. 
Na rovinu mi povedali, aký je stav, a ja som to cítil ako svo-
ju povinnosť pomôcť. Aj keď už mám svoje roky a zdravie už 
tiež nie je najlepšie.“ 

? Návrat na lavičku žien, ktoré hrajú interligu asi nebol jed-
noduchý?

„Hneď na začiatku som zistil, že je pred nami veľmi veľa prá-
ce. Káder družstva je veľmi úzky, doplnený dorastenkami. Ale 
pustili sme sa do práce. Trúfnem si povedať, že si s dievčatami 
veľmi dobre rozumieme. Žiaľ, ešte sa nám nedarí na sto per-
cent preniesť všetko do hry, na čom sa dohodneme, ale ja to-
muto tímu verím.“ 

? V poslednom domácom zápase Slávie proti Šali ste sa do-
konca objavili na lavičke ako asistent Tibora Csollára... 

„Nakoniec som predsa len súhlasil a išiel som na lavičku. Z vý-
sledku som bol sklamaný. Je pravda, že dve hráčky sme mali 
zranené, ale mohli sme určite uhrať lepšie skóre.“

? Interliga pokračuje ďalej, aké máte ciele s tímom Slávie?
„Máme spoločný cieľ a ja urobím všetko, čo bude 

v mojich silách, aby sme sa k nemu priblížili. Keď baby predve-
dú všetko, čo sa naučili, tak si myslím, že by sa nám aj s trochou 
šťastia mohlo podariť v play-off aj finále... Veľmi, veľmi si to 
prajem! Zdá sa to neuveriteľné, ale niečo podobné som už za-
žil, tak prečo by sa to nemohlo zopakovať? Mám  ešte jeden 
veľký sen. Veľmi by som prial mojim dievčatám hrať pred pl-
nou halou fanúšikov, čo ich poženú dopredu. Vedia oceniť hru, 
čo ukázali po stretnutí s Mostom, keď vstali a potleskom od-
menili náš výborný výkon. Mojím cieľom je dostať aj naše ši-
kovné dorastenky do reprezentácie. V jednom prípade sa mi 
to už podarilo, aj keď Martina Hullmanová je zatiaľ len v šir-
šej nominácii. Uvidíme, či si niekto na zväze všimne napríklad 
Táňu Karáskovú alebo Baju Královú. Zaslúžili by si to!“
Nakoniec rozhovoru tréner Hummel ešte dodal: „Bol by som veľ-
mi rád, keby si ľudia našli čas a opäť chodili do haly na hádza-
nú. Viem, že by to dievčatám, ktoré reprezentujú naše mesto, 
veľmi pomohlo. Fanúšikovia sú predsa tým ôsmym hráčom 
domácich!“  ek

Tréner Pavel Hummel s najlepšou kanonierkou interligy 
Klaudiou Michnovou

 Program 19. kola – 25.2. o 15. h: Sokol Písek – SHK Veselí nad Moravou, o 16. h: HK Slávia Partizánske – AS Trenčín, o 17.30 h: Zora Olomouc – HC Zlín, Iuventa Michalovce – Slavia Praha, Sokol Poruba – 
Duslo Šaľa, Baník Most – ŠKP Bratislava, Bemaco Prešov – voľno.

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI
STARŠIE DORASTENKY

I. LIGA  
 11. KOLO: HK Slávia Partizánske – Prešov 
32:31 (16:15), SLÁVIA: D. Kollárová, J. Mich-
nová – T. Karásková, A. Maxová 8, N. Budo-
šová 1, M. Hullmanová 9/2, V. Bohunská 2, K. 
Mináriková 1, T. Horečná 5/1, B. Králová 2, A. 
Junasová 3, S. Hanáková, L. Vépyová, P. Korco-
vá 1, trénerka: Z. Hollá. Priebeh: 1:0, 1:1, 3:1, 
4:4, 6:5, 6:7, 9:10, 11:10, 13:11, 14:14, (16:15), 
17:18, 21:20, 22:25, 27:26, 29:27, 31:29, 31:30, 
32:30, 32:31. Bytča – Stupava-Malacky 
26:20 (15:13). ŠKP Bratislava – Šaľa 30:21 

(17:13).  UDHK ŠG Nitra – Trenčín 30:22 
(17:8). Michalovce – voľno.

TABUĽKA
1. Bytča                  9 7 0 2 242:204 14
2. Šaľa                   8 6 0 2 227:211 12
3. UDHK Nitra        8 5 1 2 221:172 11
4. Prešov                9 5 1 3 218:185 11
5. Michalovce         8 5 0 3 230:215 10
6. ŠKP Bratislava   9 4 0 5 250:246 8
7. AS Trenčín          9 3 0 6 212:215 6
8. Slávia Partizánske 9 2 1 6 221:293 5
9. Stupava-Malacky 9 0 1 8 181:261 1
 mp 
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