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Ach,
tie masky!

„

Kroky z Bošian počuť
až v Hollywoode

Pod rukami Mexičana Omara Torresa 
vznikajú v bošianskom postprodukčnom 
štúdiu zvukové špeciality

Natália Švecová 
najrýchlejšou juniorkou

Šprintérka z Partizánskeho sa stala halovou maj-
sterkou Slovenska na 60 m, v štafete na 4 x 60 m 
a v behu na 200 m získala striebro.

Parkovanie na Šípku
je katastrofálne

Komplikovanú situáciu na Horskej ulici 
v Partizánskom riešia vodiči aj parkovaním 
na miestach, kde platí zákaz

„Všetko robím s láskou
a radosťou!“

Recept na šťastie ponúka Helena Filipová, 
bývalá riaditeľka Múzea A. S. Puškina 
v Brodzanoch

Skoro ráno sa mesto len prebúdza do nového dňa. Väčšina ľudí sa chystá na 
cestu do práce a deti do školy. O pol šiestej ráno sa na Okresnom riaditeľstve 
PZ SR v Partizánskom začína porada k akcii, ktorá sa rozbehne o pár desiatok 
minút. Rozdelenie do dvoch tímov, informácia o úlohách a postupe pri reali-
zovaní stanovených cieľov. Naša redakcia spolu s kamerou MTP bude pri tom.  

Približne o šiestej hodine 
ráno sadáme do auta veliteľa 
akcie s názvom „ASOCIÁL“. 
Kolóna policajných áut sa vy-
dáva na cestu. Smer sídlisko 
Šípok. Štátni policajti spolu 
s príslušníkmi mestskej polície 
a hasičmi idú plniť prvú zo sta-
novených úloh.

Kontrola pivničných priesto-
rov v panelákoch najväčšieho 
sídliska v Partizánskom. Kráde-
že bicyklov, vecí zo spoločných 
priestorov bytových domov, 
a mapovanie bezdomovcov, 

ktorí si v chladnom počasí nie-
kedy „ustelú“ aj v pivnici pane-
láku. Prítomnosť hasičov nie 
je náhodná. V prípade potreby 
budú riešiť prítomnosť chemic-
kých látok nejasného pôvodu, 
ktoré by mohli byť ohrozením 
pre obyvateľov domu. Scenár 
sa opakuje pri každom z vyti-
povaných vchodov do bytového 
domu. Otvorenie dverí, policaj-
ti v patričnom výstroji ako prví 
vchádzajú dnu. Po nich hasiči 
a svoje miesto sa snažíme zís-
kať aj my s kamerou. Obyvate-

lia kontrolovaných domov však 
môžu byť pokojní. Všetko je 
„čisté“. 

Opäť nasadáme do auta a po-
kračujeme na miesto, kde na 
základe poznatkov mestskej 
polície predpokladáme výskyt 
bezdomovcov. Pred nami je pre-
chádzka do neďalekého lesa nad 
sídliskom. Vedľa si vykračuje aj 
štvornohý účastník akcie.

Policajno – bezpečnostná akcia 
„ASOCIÁL“

V programe schôdze MsZ
aj voľba hlavného kontrolóra

Dotácie z rozpočtu mesta, opatrenia a zmeny v tohtoročnom 
rozpočte mesta Partizánske, ale aj návrhy všeobecne záväzných 
nariadení budú dominovať na najbližšej schôdzi Mestského zastu-
piteľstva v Partizánskom. Primátor mesta zvolal riadne zasadnu-
tie na utorok, 25. februára so začiatkom o 13. hodine vo 
veľkej zasadačke MsÚ. Z avizovaného programu dávame do 
pozornosti okrem návrhu na zriadenie cirkevnej základnej školy v 
Partizánskom aj voľbu hlavného kontrolóra mesta.

Pokračovanie 
článku 

nájdete na 
s.3

O téme parkovania s primátorom
Parkovanie na Makarenkovej ulici v Partizánskom a jej 

zjednosmernenie budú hlavnými témami stretnutia, na ktoré 
primátor Jozef Božik pozýva obyvateľov blokov č. 645 a 646. Uskutoč-
ní sa v stredu 26. februára o 17. hodine pred obytným domom 
č. 646 na Makarenkovej ulici. Na stretnutí budú prítomní aj zá-
stupcovia MsP a VMČ Centrum.

Problematika komplikovaného parkovania sa týka aj Hor-
skej ulice na sídlisku Šípok. Tému parkovania v okolí autobusovej 
zastávky na Horskej ulici otvorí primátor na stretnutí s obyvateľmi 
blokov č. 1298 a 1311, a tiež s vodičmi, ktorí svoje autá parkujú v blíz-
kosti tejto zastávky. Stretnutie sa uskutoční v stredu 26. febru-
ára o 18. hodine pred obytným domom č. 1298 na Horskej 
ulici. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia MsP, SAD a VMČ Šípok.

Výrokov, ktoré prirovnávajú 
život k divadlu, je nespočetne. 
Možno aj preto, lebo je to nao-
zaj pravda. Denne zažívame 
niekoľko rolí. Hráme rolu 
súrodenca, kamaráta alebo 
rolu šéfa či zamestnanca vo 
firme  To všetko sú spôsoby 
správania, ktoré od nás 
očakávajú určitý, im zodpo-
vedajúci výkon. Napríklad od 
učiteľa sa očakáva, že bude 
deti vzdelávať. Matka má 
svoje dieťa nielen vychovať, 
ale očakáva sa, že ho bude 
aj ľúbiť. Tak nejako to beží v 
sociálnom svete. Problémom, 
alebo skôr kritike podlieha 
to správanie, ktoré dané 
očakávania nespĺňa. Aká je 
teda miera našich očakávaní? 
Keď nás niekto sklame, najmä 
klamstvom, odsudzujeme 
masku, ktorú na nás nahodil. 
Radi totiž kriticky posudzuje-
me mieru autenticity niekoho 
iného. Ale pritom, aké je 
to fajn, keď ľudia nevešajú 
iným svoje osobné problémy 
na nos. Keď netušíme, čo ich 
skutočne bolí, lebo si nahodia 
masku „falošného“ úsmevu. 
S pretvárkou či maskami je 
to teda tak. Niekedy sa nám 
hodia, niekedy nie. A ak je 
život naozaj divadlo, mali 
by sme vedieť správne zvoliť 
spôsob vyjadrenia našej roly, 
ale tiež zhodnotiť výkon roly 
iného. Lebo za nevhodne 
zvolené masky a prehnané 
očakávania by nám diváci asi 
netlieskali... však?

s.2 s.5s.4

Pomaly sa blíži záver fašiango-
vého obdobia zábav a hodova-
nia. Kto si rád dopraje mäsových 
špecialít, určite si prišiel na svoje 
v sobotu 22. februára. Klobás-
ky, hurky či varená kapustnica 
rozvoniavali Námestím SNP v 
Partizánskom. Zakúpiť ste si ich 
mohli od deviatej hodiny ráno. 
Nadostač bolo aj vareného vína, 
ale najmä dobrej nálady, kto-
rú navodili folkloristi zo súboru 
Jánošík senior. Prezliekanie sa 
do masiek bolo odjakživa vzru-
šujúcim divadlom. Práve takéto 
predstavenie ste si mohli vychut-
nať v sprievode masiek mestom. 
Nechýbali  v ňom rechtor a kňaz, 
ktorí symbolicky pochovali basu. 
Bujarému obdobiu teda odzvoni-
lo. A aj keď do 5. marca, kedy sa 
oficiálne začne pôst, síce ostáva 
ešte niekoľko dní, už je čas poma-
ly sa pripraviť na dlhé pôstne ob-
dobie. Partizánčania tak, ako po 
minulé roky, ukončili fašiangy v 
duchu tradícií. A k nim neodmys-
liteľne patrí hodovanie, a, samo-
zrejme, veselica v centre mesta.

Text a foto: dl

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

s.11
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
VYKRÁDALI ZÁHRADNÉ CHATKY

Policajti z Partizánskeho vzniesli obvinenie pre prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva 
voči 22-ročnému Marcelovi a 23-ročnému Michalovi z Partizánskeho. V novembri a decembri minulého 
roka sa v Partizánskom vlámali do dvoch záhradných chatiek v osade Nad Salašom. Odcudzili z nich 
predlžovacie káble, elektrickú pílu, alkohol a iné veci. Majitelia vyčíslili škodu na 340 eur. Marcel sa 
vlámal aj do záhradnej chatky v osade Lieska, v ktorej si privlastnil predlžovacie káble, fajku a srnčiu 
vábničku. Tentoraz bola škoda vyššia o desať eur. Obom obvineným hrozí za krádeže trest odňatia slo-
body na šesť mesiacov až tri roky. KR PZ v Trenčíne

V druhej dekáde februára sa hasičom a záchranárom z HaZZ 
v Partizánskom postarala o prácu príroda i nezodpovední ľu-
dia. Po odstránení stromu spadnutého na cestu medzi Skačan-
mi a Hradišťom 12. februára po 10. hodine boli v ten istý deň 
o 16.33 h povolaní k riešeniu mimoriadnej situácie. Nastala v 
Nemocnici v Partizánskom, kde anonym nahlásil bombu. Na-
šťastie sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila a išlo o veľmi zlý 
žart zo strany volajúceho.  Svoju daň si vyžiadali aj zľadovatené 
cesty vo štvrtok 13. februára. V Klátovej Novej Vsi ich podce-
nila vodička, ktorá o 7.55 h dostala šmyk a s osobným vozid-
lom skončila na boku v kanáli (na foto HaZZ). Našťastie ona 
vyviazla z dopravnej nehody so zdravou kožou. Na cestu bola 
privolaná posypová služba správy ciest. O dve hodiny požiadali 
hasičov o pomoc pri otvorení rodinného domu na Hurbanovej 
ulici v Partizánskom, v ktorom bola za dverami zranená staršia 
osoba. Hasiči a záchranári jej zároveň do príchodu zdravotnej 
služby poskytli prvú pomoc. Nasledujúci deň, 14. február, vy-
užil HaZZ na previerkové cvičenie v demolačnej budove, kde si 
hasiči v ťažkom a zadymenom priestore vyskúšali termovíznu 
kameru na vyhľadávanie osôb, skrytých ohnísk... Ako planý po-
plach sa ukázalo aj nahlásenie požiaru na Komenského ulici v 
Partizánskom 15. februára pred 20. hodinou.   -r-

Slávnostného otvorenia zaria-
denia pre seniorov (na foto) sa 
zúčastnili pozvaní hostia, medzi 
ktorými nechýbali starostovia 
z okolitých obcí, predstavitelia 
Vysokej školy sv. Alžbety, ako aj 
sponzori a priatelia. Prehliadka 
zrekonštruovaných priestorov 
budovy menšieho penziónu ro-
dinného typu ukázala, v akom 
prostredí budú klienti tráviť 
chvíle a presvedčila prítomných 
o ponúkaných možnostiach pre 
seniorov zo Skačian a okolia. 

V rámci celoročnej poby-
tovej formy využíva sociálne 
služby zariadenia 26 seniorov 
odkázaných na pomoc okolia. 
Poskytovaná je kvalitná zdra-
votná a sociálna starostlivosť, 
a tiež sociálne poradenstvo. 
Okrem štandardných služieb, 
medzi ktoré patrí ubytovanie, 
stravovanie a upratovanie, je 
pre klientov zabezpečené aj 
pranie, žehlenie a údržba bie-
lizne či  šatstva a sociálna reha-
bilitácia. V ambulantnej forme 
(8 hodín/denne) v súčasnosti 
využíva ponuku služieb 14 se-
niorov. K dispozícii majú nielen 
sociálne poradenstvo a sociálnu 
rehabilitáciu, ale aj opatrova-
teľskú a ošetrovateľskú starost-
livosť. Taktiež majú príležitosť 
zúčastniť sa všetkých denných 

aktivít organizovaných v zaria-
dení. Podľa individuálnych po-
žiadaviek a zdravotného stavu 
klientov s dodržiavaním zásad 
správnej výživy, pestrosti a roz-
manitosti stravy môžu aj títo 
klienti využiť ponuku stravova-
nia. 

IRIS – IV, n.o., SKAČANY
– zariadenie rodinného typu 

pre seniorov
 nadštandardný servis pre 
klientov za primerané ceny 
 odborný zdravotný, opatro-
vateľský a sociálny servis
 komfort súkromia s rodinnou 
atmosférou profesionálneho 
personálu, ktorý berie ohľad 
na rozmanitý zdravotný stav a 

osobné potreby seniorov
 aktívny oddych, činnosti za-
merané na rozvoj zručností  
 radostne prežité chvíle, du-
ševná pohoda 

Viac informácií o  Zariadení pre 
seniorov IRIS – IV, n.o., Skačany 
denne od 7.00 – 15.00 h na tel.: 
0905 900 681, 0905 344  553, 
email: irisivno@gmail.com

Naše "dvere" sú pre Vás vždy 
otvorené a radi Vám s Vašimi 
otázkami pomôžeme. 

 Zakladateľky IRIS – IV, n. o., 
 Viera Maďarová  
 a Iveta Varadyová 
 (14199)

Hasiči v akcii

Slávnostné otvorenie 
ZPS IRIS – IV v Skačanoch

Nezisková organizácia IRIS – IV, n. o., otvorila 10. januára 2014 brány nového zariadenia 
pre seniorov v obci Skačany. 

Pozor na trojzubých upírov!
Piť krv vám síce nebudú, ale určite vám od zlosti stuhne v žilách!  

Tak ako obyvateľke Horskej ulice v Partizánskom. V pondelok ráno, 
17. februára, náhliac sa k lekárovi, začula za volantom svojho vozidla, 
s ktorým cúvala z parkoviska, ostré prasknutie. Vystúpila, a hotová 
katastrofa – všetky štyri pneumatiky prepichnuté! Na nijakom za-
blúdenom drôte, klinci, či črepine zo skla, ale dômyselne vyrobených 
trojzubcoch, ostrých ako dýky. Žiadna fušerina, ale odborná práca 
strojára. Po zákernom „upírovi“ pátra polícia, no ak nechcete prísť o 
nervy, no hlavne o kolesá, pred odjazdom z parkoviska si radšej skon-
trolujte, či je priestor pod nimi čistý...   (bab)

Parkovanie na Šípku:
Sídlisko nezvláda nápor áut!
Komplikovanú situáciu s parkovaním na Horskej ulici na sídlisku Šípok 
v Partizánskom riešia majitelia áut rôzne. Svoje štvorkolesové tátoše od-
stavia aj na miestach, kde platí zákaz státia i zastavenia. 

Sťažujú 
manévrovanie 
autobusu

Dlhodobo „využívajú“ aj 
priestor križovatky pred vstu-
pom do kameňolomu, kde sa 
vľavo odbáča na Horskú ulicu a 
cesta vpravo vedie hore k cintorí-
nu. „Problémy, ktoré tu máme, 
riešime niekoľko rokov, pretože 
vodiči motorových vozidiel, kto-
rí tu parkujú, porušujú ustano-
venia zákona,“ objasňuje Peter 
Minárik z referátu miestnych 
komunikácií MsÚ Partizánske. 
Vodiči áut tým totiž porušujú 
hneď dva dopravné predpisy. 
Okrem toho, že parkujú v kri-
žovatke, nerešpektujú priestor 
autobusovej zastávky. Pritom je 
riadne označená zvislým aj vodo-
rovným dopravným značením. 
Niektorí vodiči ju ale prehliada-
jú, a tým sťažujú manévrovanie 
autobusu, ktorý na miesto 
prichádza v ranných hodinách 
a odváža ľudí z Horskej ulice do 
práce. „Po nastúpení cestujú-
cich na zastávke na Horskej 
ulici autobus musí zacúvať do 
križovatky smerom k cintorínu. 
V bezpečnom manévrovaní 
a plynulej jazde smerom dolu 
na Malinovského ulicu mu však 
bránia zaparkované vozidlá. 
Viaceré sťažnosti zo SAD-ky, 
aby sme zabezpečili a uvoľnili 
priestor v okolí zastávky, sme 
riešili v spolupráci s Okresným 
dopravným inšpektorátom 
v Prievidzi a miesto, kde sa au-
tobus otáča, sme označili žltou 
kľukatou čiarou. Pre vodičov 
je to informácia, že v danom 
priestore sa nemá stáť,“ upres-
ňuje Peter Minárik. 

Chce to 
najmä 
ohľaduplnosť

Čiara - nečiara, ani vodorov-
né značenie nie je dostatočná 
výstraha pre motoristov, ktorých 
nedostatok parkovacích miest 
núti konať aj tak po svojom. „Na-
koľko sú na danom dopravnom 
vodorovnom značení nastavané 
vozidlá, tak sme boli nútení riešiť 

to blokovými pokutami a mestskí 
policajti budú vykonávať častej-
šie hliadky na tomto mieste, aby 
sa zabezpečilo bezproblémové 
otáčanie autobusu,“ upozorňuje 
vodičov Milan Ingeli, príslušník 
MsP. Do budúcna vidí mesto 
riešenie tohto problému len 
v dvoch spôsoboch. Jedným je 
zrušenie autobusovej zastávky, 
ktorá sa nachádza na nie práve 
najvhodnejšom mieste, a to na 
pravej strane cesty a križovatky. 
„A tak musí autobus vyjsť hore na 
zastávku, najprv vziať ľudí, otočiť 
sa a zísť dole. Ideálne by bolo, 
keby vyšiel hore na cintorín, 
otočil sa a po ceste naspäť by len 
zobral ľudí. Lenže to nejde práve 
kvôli lokalite zastávky na pravej 
strane cesty,“ objasňuje situáciu 
Peter Minárik z MsÚ. Avšak, aj 
samotný výjazd na parkovisko na 
cintoríne je pre autobus zložitý. 
Pozdĺž cesty totiž stoja ďalšie 
parkujúce autá. Podľa informácií, 
zastávka funguje pre jeden ranný 
spoj, ktorý v pracovné dni využíva 
v priemere 15 ľudí. Keďže je oň 
zo strany občanov stále záujem, 
vhodnejšie bude podľa slov Petra 
Minárika druhé riešenie: „Vodiči 
motorových vozidiel budú musieť 
rešpektovať ustanovenia zákona 
a umožnia autobusu prejsť po 
ulici na cintorín Šípok, kde sa 
môže otočiť a vrátiť sa na svoju 
pôvodnú linku.“

Nemajú 
iné východisko?

Na otázku, či sa situácia na 
Šípku v blízkej budúcnosti zlepší, 
nemá Peter Minárik jednoznač-
nú odpoveď: „Sídlisko nie je 
naprojektované tak, aby znieslo 
taký nápor.“ Niekdajší architekti 
s týmto scenárom zrejme vôbec 
nepočítali a nepredpokladali 
taký rozmach motorizmu, aký 
našu krajinu ovládol v ostatných 
25 rokoch. Nie je totiž ničím 
výnimočným, že jedna rodina 
vlastní aj tri automobily. „Pred 
bytovkou parkujem ja, moja 
manželka a aj syn, ktorý s nami 
býva v trojizbovom byte,“
hovorí 53-ročný obyvateľ Šípku. 
Najväčšie problémy nastávajú 
večer, cez víkendy a tiež sviatky, 

kedy parkoviská na Horskej ulici 
praskajú vo švíkoch. „Autá by tu 
mohli pokojne parkovať jedno 
na druhom, keby sa to dalo,“
hovorí s iróniou v hlase 45-ročná 
obyvateľka, ktorej auto neraz 
zablokoval iný vodič. „Nezostáva 
vám nič iné, len prísť skôr, aby 
ste zaparkovali, alebo si kúpiť 
garáž, či nechať svoje auto 
na sídlisku pod kopcom,“ vidí 
možnosti riešenia ďalší obyvateľ 
tejto autami zatarasenej ulice. 
V skutočnosti to ale až také 
jednoduché nie je. Každý má 
svoje vozidlo radšej „na očiach“ 
a odmieta nechávať ho „bez 
dozoru“. V opačnom prípade 
by majitelia áut mohli využívať 
napr. plochu pri OV 3000, ktorú 
mesto ponúka ako vhodnú alter-
natívu, alebo ďalšie parkovacie 
miesta, ktoré na sídlisku vznikli 
minulý rok. Ide najmä o tie pri 
základnej škole či pozdĺž cesty na 
Malinovského ulici.

Nádej 
zomiera 
posledná

„Situácia na Horskej ulici by 
sa predsa len mohla zlepšiť po 
tom, čo s projektantskou fir ou 
z Prievidze nájdeme vhodné 
riešenie,“ vnáša svetlo nádeje do 
problému Peter Minárik. Lokali-
tu na Šípku si spolu prezreli už 
niekoľkokrát, no všetko závisí 
aj od vyjadrenia Okresného 
dopravného inšpektorátu v Prie-
vidzi. „Najprv musíme počkať, 
ako bude vyzerať návrh pro-
jektanta, ktoré plochy by sme 
mohli spevniť, a tak vytvoriť 
nejaké parkovacie miesta. 
A následne potrebujeme aj 
stanovisko policajtov,“ dopĺňa. 
Takto by napr. po novom mohli 
stáť pozdĺžne popri ceste vedú-
cej na Horskú ulicu, novú plo-
chu zvažujú aj pri bloku č. 1297 
a tiež 1298. Všetky návrhy sú 
však zatiaľ len v štádiu riešenia. 
Ako postupovať ďalej sa uvidí až 
po stretnutí s obyvateľmi Horskej 
ulice, ktoré primátor Jozef Božik 
inicioval na stredu 26. februára o 
18. hodine pred blokom č. 1298 
na Šípku.   ma

Nedostatok parkovacích miest núti vodičov odstaviť svoje vozidlá aj na miestach, kde je to 
zakázané. Takto blokujú aj priestor vyčlenený pre zastávku autobusu.

Foto: MTP
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Správa bytov v Partizánskom. Vaše účty pod vašou kontrolou.
Vlastníci bytov v našej správe určite majú jasno!

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

(14013)

Chodci, používate správne 
re¤exné prvky?

Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorá okrem iného 
ukladá chodcovi povinnosť používať re�exné prvky. 

„Za zníženej viditeľnos-
ti musí mať chodec idúci 
po krajnici alebo po okraji 
vozovky na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prv-
ky alebo oblečený reflexný 
bezpečnostný odev“ (pozn. 
- pred nadobudnutím účin-
nosti tejto novely mal cho-
dec uvedenú povinnosť len 
mimo obce). 

Možno konštatovať, že 
veľa chodcov naozaj zodpo-
vedne pristupuje k ochrane 
svojho života, alebo zdravia 
a reflexné prvky za zníženej 
viditeľnosti používa. Vhod-
ným prostriedkom na zvidi-
teľnenie sa sú tzv. reflexné
pásky. V prípade reflexných
pások však polícia chod-
com odporúča, aby ich mali 
umiestnené na nadlak-
tí, alebo predlaktí a nie zatočené na ramien-
kach kabeliek, ruksakoch a podobne. V prípade 
umiestnenia reflexnej pásky na nadlaktí, alebo 
predlaktí je účinná plocha reflexnej pásky pod-
statne väčšia a chodec je oveľa lepšie viditeľný.   

Od 1. januára do 16. februára 2014 bolo 
v Trenčianskom kraji zaznamenaných celkom 

21 dopravných nehôd, 
pri ktorých došlo k zráž-
ke s chodcom. Pri týchto 
nehodách boli dve osoby 
usmrtené, tri zranené 
ťažko a 17 ľahko. Priamo 
na priechode pre chod-
cov došlo k 11 dopravným 
nehodám, v blízkosti 
priechodu pre chodcov 
k dvom dopravným ne-
hodám. Samotní chodci 
zavinili 6 dopravných ne-
hôd, alkohol bol u chod-
cov zistený v jednom prí-
pade. 

Vzhľadom na nepriaz-
nivý vývoj počtu a násled-
kov dopravných nehôd 
s účasťou chodcov na úze-
mí Trenčianskeho kraja, 
bude polícia v nasledujú-
com období vo zvýšenej 

miere kontrolovať dodržiavanie rýchlosti jazdy 
v blízkosti priechodov pre chodcov, dodržiava-
nie povinností vodičov motorových vozidiel voči 
chodcom, ale aj správanie sa samotných chodcov. 
Polícia sa vo zvýšenej miere zameria aj na použí-
vanie reflexných prvkov chodcami a cyklistami za 
zníženej viditeľnosti. KR PZ v Trenčíne

(Dokončenie z 1. strany)
 Špeciálne vycvičený pes Fram je 

k dispozícii... Vchádzame do lesa. Pár 
desiatok metrov a pred nami je „obyd-
lie“, v ktorom žijú traja ľudia bez domo-
va. Kontrola dokladov a, samozrejme, 
rozhovor. Príslušník mestskej polície sa 
pýta, prečo žijú takto a nevyužívajú mož-
nosti útulku pre ľudí bez strechy nad 
hlavou. Odpovede sa rôznia, ale zdá sa, 
že pre niektorých bezdomovcov je tento 
spôsob života prijateľnejší. V sprievode 
policajtov a sledovaní Framom sa blížia 
k policajnému autu. To ich odváža na 
Obvodné oddelenie PZ v Partizánskom. 
Jednou z úloh, ktoré majú policajti 
v rámci akcie splniť v tento deň, je to-
tiž aj kontrola totožnosti a zmapovanie 
miest pobytu bezdomovcov. 

My spolu s kameramanom opäť na-
sadáme do auta, smer centrum mesta. 
Z vysielačky sa dozvedáme, že aj druhá 
skupina našla bezdomovcov na predpo-
kladanom mieste za obchodom s elek-
trospotrebičmi. Odvážajú ich tiež na 
oddelenie. Pokračujeme opäť prehliad-
kou spoločných priestorov v bytovom 
dome neďaleko kina. Čisté. Nasledujúce 
miesto je panelák na Luhoch. Mimocho-
dom, o problémoch v ňom sme infor-
movali v našich novinách aj v televízii. 
Vchádzame za policajtmi do vchodu. 
Ukazuje sa, že situácia sa v tomto dome 
výrazne zlepšila. Žiadny „nepozvaný 

hosť“ sa nenašiel a v pivnici je poriadok. 
Pokyny cez vysielačku v aute zname-

najú, že obidve skupiny sa tentoraz dajú 
dokopy. Cieľ „brodziansky mlyn“. Celá 
skupina, policajti, hasiči, pes a aj my šlia-
peme po blate. Čo nás čaká? Po pár stov-
kách metrov vidíme neďaleko rieky Nitry 
na okraji lesa postavené prístrešky. Veliteľ 
vydáva ešte posledné pokyny. Všade okolo 

je pokoj. Prezeráme si provizórne bývanie 
ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. 
Nikto však nie je doma. Tak aspoň zopár 
záberov pre televíziu (nemusí mať predsa 
všetko len redaktor JOJ-ky, ktorý nám 
robí spoločnosť) a odchádzame. 

Poslednou zastávkou dnešnej akcie je 
železničná stanica. Jej priestory spoloč-
ne s pohostinstvom poskytujú predsa 

len iný komfort ako celonočný pobyt 
pod holým nebom. Niekoľko známych 
obyvateľov „bez adresy“ spoznávajú 
mestskí policajti. Opäť nasleduje kon-
trola dokladov. Vyzerá to tak, že prítom-
nosť takmer tridsiatky mužov v unifor-
mách vzbudzuje záujem ľudí čakajúcich 
na vlak. Pani v stredných rokoch, vidiac 
kameru a mikrofón, sa nesmelo pýta, čo 

sa stalo. Vysvetľujeme, že nič, že ide len 
o preventívnu akciu polície. Veliteľ ak-
cie nám odporúča adepta na rozhovor...

  
Strávili sme niekoľko hodín s muž-

mi zákona pri výkone ich povola-
nia. Pocit, keď idete do neznámeho 
priestoru, kde nikdy neviete, čo na 
vás čaká, naháňa zimomriavky. Po-
hľad na ľudí, ktorí, či už vlastnou vi-
nou, alebo zvláštnou hrou osudu žijú 
ako bezdomovci, k zimomriavkam 
pridáva aj iné pocity... ek

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Akcia v číslach
Celkovo sa na danom bezpečnost-
nom opatrení zúčastnilo 29 osôb, 
z toho 22 policajtov z OR PZ Parti-
zánske, 1 policajt z OR PZ Prievidza, 
4 mestskí policajti a 2 hasiči z HaZZ. 
Počas bezpečnostnej akcie bolo na 
útvar OO PZ Partizánske predvede-
ných 10 osôb, z toho 6 bezdomovcov. 
Spísaných bolo 9 osôb na kontrolné 
lístky KO. Počas akcie neboli vy-
pátrané žiadne osoby, nedošlo k po-
užitiu donucovacích prostriedkov, 
ani k zraneniu policajtov a predvá-
dzaných osôb. Taktiež nebolo zistené 
žiadne protiprávne konanie, ktoré by 
bolo potrebné riešiť v priestupkovej 
alebo v trestnej rovine.   

Zdroj: OR PZ Partizánske

Policajno – bezpečnostná akcia „ASOCIÁL“

Prezentácia Stredného Ponitria 
sa vydarila

V  dňoch 19. a  20. februára sa v  Bojniciach uskutočnila dvojdňová konferencia 
v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Združením miest a obcí Východnej Moravy 
a Regionálnym združením miest a obcí Stredné Ponitrie. V priebehu konferencie boli 
predstavené aktivity spoločného projektu, databáza projektových zámerov a úspeš-
ne realizované programy v  rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce  
SR – ČR 2007 – 2013. 

Regionálne združenie Stredné Ponitrie pod 
vedením predsedníčky združenia Ivety Ran-
dziakovej sa uviedlo pôsobivou obrazovou 
a slovnou prezentáciou 22 obcí združenia. 
Okrem stručnej histórie predstavili starosto-
via a starostky jednotlivých obcí svoje pamiat-
ky, možnosti rekreácie a perspektívy rozvoja. 
Na stretnutí prezentovali výsledky svojej spolu-
práce vrátane vydávania spoločného stolového 
kalendára.

No nielen kalendármi, ale aj množstvom 
skladačiek a historických publikácií obdarovali 
ako hostitelia svojich hostí. Starostovia a sta-
rostky z Východnej Moravy boli prekvapení, 
koľko zaujímavých pamiatok sa nachádza v 
obciach okresu Partizánske. V priebehu spo-
ločného stretnutia bol prezentovaný aj úspešný 
mikroprojekt cezhraničnej spolupráce medzi 
mestami Partizánske a Valašské Meziříčí. Pred-
stavený bol tiež ďalší mikroprojekt cezhraničnej 
spolupráce pod názvom Zriadenie historického 
múzea v meste Partizánske a projekt moravskej 
obce Košíky a slovenskej Novej Bošáce vrátane 
slivkového festivalu. 

Príklady úspešne realizovaných spoločných 
projektov na stretnutí prezentovali aj odbor-
ní pracovníci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Trenčianskej regionálnej rozvojovej 

agentúry. Pozornosť venovali aj zameraniu 
nového programovacieho obdobia, integrova-
nému regionálnemu operačnému programu 
a operačnému programu cezhraničnej spolu-
práce SR – ČR 2014 – 2020. Práve v oblasti ce-
zhraničnej spolupráce by sa malo do realizácie 
spoločných projektov s moravskými partnermi 
zapojiť viac miest a obcí zo Žilinského kraja. 

So svojou činnosťou oboznámilo prítomných 
na stretnutí aj Združenie pre rozvoj regiónu 
Horná Nitra, ktorého členmi sú tiež významné 
podniky a inštitúcie v regióne. Oživením kon-
ferencie bola prehliadka Bojnického zámku 
a spoločné športové vyžitie pri bowlingu.     
 Ladislav Krbušík

Mestská Televízia PartizánskeMestská televízia Partizánske

Pozrite si informácie z Vášho mesta aj v mobile a tablete.

Vysielanie MTP na internete! 
LIVE STREAM nájdete na www.respublica.sk
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Sykavky 
sú veľké potvory

„Pedagógov v rodine sme mali naj-
menej štyroch. Ale ak mám byť úprimná, 
mojím snom bolo právo, no nedostala 
som sa naň. Preto som sa rozhodla pre 
pedagogický smer na �lozo�ckej fakulte 
a vybrala si aprobáciu slovenský jazyk 
a španielčina,“ reaguje pani Helena Fi-
lipová na otázku, prečo si vybrala ako 
profesiu učiteľstvo.  S miestenkou do 
rodného mesta a do základnej školy, 
ktorej bola absolventkou, prišla zakrát-
ko aj ponuka vypomáhať popoludní v 
Závodnej škole pre pracujúcich. Spo-
lu s vedením kurzu španielčiny to už 
bolo priveľa, tak si aprobáciu rozšírila 
dvojročným postgraduálom o dejepis. 
„Všetkých riaditeľov som mala veľmi chá-
pavých a ústretových. Počas zastupova-
nia pri malých deťoch som si všimla, že 
deti síce úžasne rozprávajú, majú bohatú 
slovnú zásobu, no s chybami vo výslov-
nosti. Začala som sa preto zaujímať o  
jazykovo-logopedický kurz a po jeho 
absolvovaní som sa stala logopedickou 
asistentkou na pôde školy. Bola to pre 
mňa výzva. Aj preto, že jedna z najťaž-
ších skúšok na vysokej škole bola veno-
vaná  tvorbe hlásky, slova, reči. Na kurze 
prednášali veľkí odborníci a dodnes som 
v kontakte s 82-ročným doktorom Joze-
fom Balážom. Jednou z podmienok kur-
zu bolo priviesť deti, na ktorých sme uká-
zali, čo vedia urobiť s chybnou hláskou. 
Ak si rodičia myslia, že najväčším prob-
lémom je ’er’, sykavky sú oveľa väčšie 
potvory a rodičia ich podceňujú. Okrem 
iného je neestetické, keď jazyk vylieza z 
úst. Logopedičku som robila a robím, len 
na malé prestávky kvôli chorobe, už vyše 
štyridsaťdva rokov s láskou a radosťou. 
Deti sú úžasné!“

Na aký kuriózny prípad si spomína 
zo svojej bohatej praxe? „Pán riadi-
teľ Gergel mi dal v škole kabinet medzi 
zubnou ambulanciou a telocvičňou. 
Bola som v ňom aj do ôsmej večer. Raz 
mi rodičia doviedli dieťa, o ktoré mali 
obavy pediatri, aj krčiari, zubná lekárka 
navrhovala operáciu. Kvôli obrovskému 
jazyku nedokázalo zatvoriť ústočká, reč 
bola nezrozumiteľná, hatlavá. Ujala som 
sa ho s presvedčením, že predsa jazyk je 
sval, a keď s ním budeme správne cvičiť, 
vyformuje sa. Upravil sa a dieťa sa nau-
čilo aj krásne rozprávať. Ani ďalší vážny 
prípad prváčika s nezrozumiteľnou rečou 
som nevzdala, hoci ma kolegyňa odrá-
dzala, že to bude zbytočne vynaložené 
úsilie. Janíčko si ma veľmi obľúbil, poc-
tivo cvičil, bol pri mne každú prestávku, 
rodičia výborne spolupracovali, tešili sa z 
pokroku a ja mám v takýchto prípadoch 
niekoľkonásobne väčšiu radosť. Asi preto 
som s logopédiou neprestala.“

Račkoval aj 
Mário Radačovský

Zo známejších umelcov bol „pacien-
tom“ pani Heleny Filipovej aj zborista 
bratislavskej opery Martin Smolnický. 
Až ako 15-ročnému študentovi kon-
zervatória mu pani profesorka kládla 

na srdce, že ak to so spevom myslí váž-
ne, musí sykavky vyslovovať správne. 
„Síce som ho privítala slovami - Martin, 
pre mňa si už starý, začali sme cvičiť 
pred zrkadlom - chytiť hlavu, bradu po-
doprieť, stlačiť, aby boli zuby na sebe. 
Široký úsmev, syčať a nedovoliť jazyku, 
aby vyšiel von. Dnes sa stretávam s prí-
padmi, čo som ani za tridsať rokov svo-
jej praxe nepočula. Dieťa nevie povedať 
k. Spýtam sa ho - Čo naháňajú hokejisti 
po ľade? - Put... To čierne v koláčiku, čo to 
je? - Mat... „

Na zvedavú otázku, či sa aj po rokoch 
stretáva so svojimi školákmi, si hneď 
spomenie na baletného majstra Mária 
Radačovského a jeho pamätnú vetu 
- Dína Lída nemám lád... Nemal rád 
nielen speváka Deana Reeda, ale ani 
„er“. Pani Helenka však priznáva, že nie 
všetkým dokázala pomôcť. Logopedic-
kú asistentku má v každej mamičke, a 
nepriamo aj v domácom maznáčikovi 
kocúrikovi, pri ktorom sa deti upokoja, 
pohladia ho, za odmenu za poctivý tré-
ning dostanú od nej sladkosť, obrázky, 
na záver aj diplom a plyšáka. 

Perla 
Tribečskej pahorkatiny

Nielen v histórii Slovenska, ale aj v 
živote Heleny Filipovej bol prelomo-
vým rok 1989. Z učiteľstva prešla do 
múzejníctva. Slovanské múzeum Ale-
xandra Sergejeviča Puškina v Brodza-
noch malo už desať rokov, keď dostala 
lákavú ponuku. Svojmu nadriadenému 
pánovi Bančákovi z odboru školstva v 
Topoľčanoch najskôr odmietla robiť 
inšpektorku aj metodickú pracovníčku, 
no uprosil ju, aj vďaka rodičom, aby sa 
ujala lektorovania v múzeu. Pani Hele-
na si živo spomína na ten okamih, ako 
jej matka zopäla ruky so slovami: „Len 
ju berte, lebo ja sa z nej asi zbláznim...“ 
To na margo permanentných návštev 

malých klientov logopedickej asistent-
ky priamo u nich doma. Čo v rozhodo-
vaní o zmene profesie zavážilo?

„V prvom rade podpora mojich rodi-
čov. Tešilo ma, že budem v kontakte s 
významnými ľuďmi, že budem chodiť 
na kultúrne podujatia, stretávať sa s 
literárnymi osobnosťami. Výzvou bolo 
pre mňa aj dobudovávanie búst naj-
mä slovenských dejateľov v brodzian-
skom parku. Spoznala som slovenských 
akademických maliarov, organizovala 
besedy, prichádzala do styku so spiso-
vateľmi, môj predchodca Maroš Škotka 
mi otvoril dvierka do Zväzu slovenských 
spisovateľov. Mala som tú česť zoznámiť 
sa napríklad s Rudom Dobiašom, Máriou 
Ďuríčkovou, Danielom Hevierom, i nebo-
hým Jozefom Urbanom (autor známej 
zhudobnenej básne Voda, čo ma drží 
nad vodou – pozn. red.), celý Romboid, 
a ďalšia vec – prísľub - občas budeš aj 
sprevádzať návštevy, lektorovať. No ne-
bolo to len občas, ale stále, a ja som bola 
vo svojom živle. Vlastne, akoby pokračo-
vanie mojej pedagogickej práce s deťmi, 
študentmi, aj dospelými, len v inej podo-
be. Naučiť sa históriu kaštieľa, potomkov 
a rodín, ktoré ho obývali, a literárna časť 
od Veľkej Moravy – to už som bola vo 
svojom živle! So súčasnou riaditeľkou 
múzea Evou Geršiovou som spracovala 
do aktuálneho sprievodcu aj posledné 
kapitoly. Mala som obrovskú radosť, keď 
som u nadriadených v Martine v Národ-
nej knižnici vydupala peniaze na mosty v 
parku. Keď som na porade dostala slovo, 
predniesla som: ,Pre tých, ktorí zabudli, 
Martin a Národná knižnica osobitne, 
mali by byť hrdí na to, čo máme v Bro-
dzanoch. Je to perla a tú objíma Tribeč-
ská hornatina. Príďte sa pozrieť vy, ktorí 
ste neboli!´ Už som bola hrdá. Mali sme 
vymenené socialistické panely a u šéfky 
�nancií som si vydupala, že keď získam 
kvalitné veci, odsúhlasia mi ich na komi-
sii na odkúpenie. Nábytok, vybavenie sa-

lónov, obrazy Natálie Friesenhofovej. Po-
chodila som po domoch v Brodzanoch, 
stretla sa ešte so žijúcimi pamätníkmi 
pani hercočky (Herzogin – z nemecké-
ho vojvodkyňa, pozn. red.). Poslednej 
majiteľke kaštieľa Natálii Oldenburgovej, 
rodenej Friesenhofovej však tento titul 
neprislúchal, bola len dcérou vojvodu.“ 

V elitnej 
spoločnosti 

Pri spomienke na osobnosti, ktoré 
kaštieľ a jeho „kastelánku“ pani Filipo-
vú navštívili, padne aj meno známej 
tváre z televíznej obrazovky, či hlasu 
z rádia o Najlepšom počasí, meteoro-
lóga, doktora Petra Jurčoviča. A čo je 
zvlášť chvályhodné, nikdy pri výročí 
sviatku, týkajúceho sa meteorológie, 
nezabudne v médiách spomenúť pr-
vorodeného syna Gregora Friesenho-
fa, zakladateľa prvej meteorologickej 
stanice v Rakúsko-Uhorsku. Napriek 
tomu, že si ju privlastňujú Nedanov-
čania, patrí do Krásna a pani Filipová 
fandí starostovi obce, ktorý sa snaží do 
pripravovanej monogra�e pozbierať 
čo najviac historických faktov o tomto 
výnimočnom mužovi. „Barón Gustáv 
Friesenhof prišiel do Brodzian ako štvor-
ročný. Rodina sa odtiaľ znova sťahovala 
a keď mal 12  rokov, zomrela mu matka. 
Otec sa po dvoch rokoch oženil so ses-
trou Puškinovej manželky, s Alexandrou. 
Tá mu porodila Natáliu, známu hercoč-
ku. Chlapec bol ponechaný v opatere 
služobníctva a stal sa z neho ťažký in-
trovert. Otec ho dal na štúdia do Viedne, 
kde síce vyštudoval právo, ale ťahala 
ho agrometeorológia. Kúpil pozemky v 
Nedanovciach a v Krásne, tam sa usadil 
a zriadil prvú meteorologickú stanicu, 
gazdovský spolok, hasičský zbor. Na zá-
klade intenzívneho pozorovania počasia 
radil na prednáškach gazdom, kedy a 
čo majú sadiť. Veľmi zasvätene o ňom 
hovoril na prednáške v Brodzanoch ria-
diteľ trnavského múzea inžinier Petráš. 
V plnej sále sa o slovo prihlásila staršia 
pani a ostýchavo vraví -  ,Boli grófom, ale 
nedbali o seba, večne mali zablatené ba-
gane...´ Máte pravdu, odpovedal jej pán 
Petráš, ale väčšinu dňa predsa strávil na 
poli. Podstatné bolo to, čo mal v hlave...,  
Smutné je, že keď zomrel, jeho nevlastná 
sestra Natália nedovolila, aby bol pocho-
vaný v rodinnej hrobke, ale odpočíva na 
cintoríne v Krásne.“

Kto bol najvďačnejším návštevní-
kom múzea? - pýtam sa ďalej.

„Aj keď by som na prvé miesto dala 
vzácne osobnosti, vyzdvihnem pedagó-
gov. Nebyť nich, tak nepríde do múzea 
toľko detí, študentov. Napríklad aj vďa-
ka manželom z prievidzského múzea. 
Vždy sme sa tešili zahraničným hosťom 
z Letnej školy slovenského jazyka a kul-
túry Academia Slovaca, ktorých k nám 
v rámci šnúry po pamiatkach prišli aj 
štyri autobusy. Vzácnych hostí sme priví-
tali pri 100. výročí vysviacky kaplnky. Tá 
ako jediná patrila pod Národnú knižnicu 
v Martine, letohrádok pod obec. Trápi 

ma, že ho predali za korunu, a napriek 
sľubom o oprave s ním nový majiteľ nič 
nerobí. Z priamych potomkov Oldenbur-
govcov sme mali tú česť privítať Christiá-
na Welsburga, jedného z dvoch žijúcich 
vnukov Natálie, detí jej syna Alexandra. 
Obec navštívil dvakrát a na radosť ob-
čanov sa s nimi dokázal pozhovárať 
lámanou slovenčinou. Z rodinných zväz-
kov treba spomenúť aj grófa Fridricha 
Hatzfeldta z Kolína nad Rýnom, ktorý 
múzeu nezištne poskytol veľa rukopisov 
z pozostalosti rodu Oldenburgovcov.“

Návrat grófov v urne
Napokon sa do Brodzian vrátil aj syn 

Natálie Oldenburgovej – Alexander a 
jeho manželka Lona – Ilona, spopolnení 
v urnách. So všetkými poctami za prí-
tomnosti katolíckeho aj evanjelického 
duchovenstva a významných hostí z Ra-
kúska boli dôstojne uložené do rodin-
nej hrobky v kaplnke nad Brodzanmi.

O bohatej histórii obce sa aj vďaka 
spoluautorstvu Heleny Filipovej dozve-
deli poslucháči Slovenského rozhlasu 
prostredníctvom relácie Zvony nad kra-
jinou. Jej autorkou bola Janka Blejová 
a Marcel Hanáček. Hneď po revolúcii 
privítali v múzeu televíznu hlásateľku 
Noru Seleckú, najvrúcnejší vzťah má k 
nemu prekladateľka Jana Judinyiová, 
ktorá prebásnila verše Natálie Olden-
burgovej. 

Je veľa tých, čo sa do múzea radi 
vracajú. Neobídu ho členovia Klubu 
Rusov a rusistov z Ruskej federácie, 
ktorí sa pravidelne stretávajú v Piešťa-
noch či Bojniciach. Vždy poteší návšte-
va historika Slovenskej akadémie vied, 
profesora Jozefa Vladára, rodáka z 
Brodzian (20. januára oslávil 80 rokov). 
Rodáci múzeu pomáhali a pomáhajú a 
rovnako tak ľudia z dediny, ktorí vrátili 
do kaštieľa jeho zariadenie. Žiaľ, časť 
historického nábytku naloženého na 
obrovskom aute, ktoré vraj poslali z 
ministerstva kultúry, do Bratislavy ne-
došla... Ale to už bolo dávno. Našťastie, 
mnohé úžasné veci sa dostali na svoje 
pôvodné miesto vďaka spriaznenosti 
rodín. Za kurióznych okolností Bro-
dzany vyhľadal manželský pár rodiny 
Sonntagovcov z Kolína nad Rýnom. 
Ich otec na smrteľnej posteli prezra-
dil, že je nezákonným potomkom 
brodzianskeho grófa. Z kaštieľa boli 
nadšení.

„Svoju prácu 
milujem“

Čo dnes najviac teší pani Filipovú? 
„Detičky, ktoré ku mne chodia na logo-
pédiu. Svoju prácu milujem. Vďaka Pánu 
Bohu, vďaka lekárom a liekom žijem. Or-
ganizmus je síce opotrebovaný, ale ráno 
vstanem, otrasiem sa, rozchodím. Popri 
povinnostiach si každý deň kradnem 
čas aj na knihy, hoci mám už aj s očami 
problémy.“

 Magda Babčanová
 Foto: archív H. Filipovej

Recept na šťastie od Heleny Filipovej:

„Všetko robím s láskou a radosťou“

Helena FILIPOVÁ – 
učiteľka, logopedička, lektorka 

a 16 rokov riaditeľka Múzea A. S. Puškina v Brodzanoch

 v roku 2013 ocenená Verejným uznaním mesta Partizánske
 v roku 2014 Trenčianskym samosprávnym krajom ocenená na ITF Slovakia-

tour za prínos v oblasti kultúry a kultúrneho cestovného ruchu
 vedenie obce Brodzany jej pri príležitosti 30. výročia Slovanského múzea A. 

S. Puškina udelilo Pamätnú plaketu a Pamätný list, a Pamätný list aj pri príleži-
tosti 720. výročia prvej písomnej zmienky o Brodzanoch.

S Miškom, ktorý sa naučil rrrrrrrrrrrrrrr

Na príchod mladej učiteľky do pedagogického zboru I. ZDŠ v Partizánskom v šesť-
desiatych rokoch minulého storočia si jeden z jej žiakov spomína slovami: „Všet-
ci deviataci sme sa do nej platonicky zaľúbili...“ Čo si na pani Helene cení jej 
najlepšia kamarátka, magistra Anežka Boššanyiová? „Hlavne spoľahlivosť. Tá je v 
priateľstve najcennejšia, v každom smere. Je vždy nablízku, ochotná poradiť a 
pomôcť. Nikdy sa nezabudne spýtať - Nepotrebuješ niečo?“ 
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

OTVORENÉ DENNE: 
10.00 h - 22.00 h www.aerocafe.sk

Káva vonia 
ako čerstvo pomleté nebo

Letisko 
Malé Bielice

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

(1
40

14
)

Ponúkam relatívne unikátnu kombináciu reálnej skúsenosti 
s tým, ako funguje moc a zároveň odolnosti voči jej zvodom. 

Keby som to mal pomenovať sloganom, je to sila, hustota, 
rýchlosť. Sila v tom, že nepotrebujem úrad na zotavenie sa po 
dvadsiatich rokoch politickej služby ako politický dôchodok a 
symbolické zavŕšenie kariéry, ale mám presnú predstavu, čo 
by úrad mal robiť. Hustota v tom, že som taký ten hustý typ, 
ktorý sa v sediacom dave odhodlá postaviť a vypýtať si slovo. 
Nepokakal som sa z toho, keď som po pár mesiacoch v par-
lamente išiel do televízneho duelu s Ficom, a nepokakal som 
sa, ani keď ma starí ostrieľaní bardi chceli zahnať do kúta a 
hovoriť mi, ako a kedy mám hlasovať. A rýchlosť v tom, že sa 
rýchlo adaptujem na nové prostredie, rýchlo sa učím a rýchlo 
si v kolektíve získavam rešpekt a autoritu.
 Radoslav Procházka

 kandidát na prezidenta SR (SME.sk)

Ospravedlnenie
V predchádzajúcom čísle týždenníka Tempo sme nespráv-
ne identifikovali osobu na fotografii  článku o výstave 
AMA 2014. Správna verzia textu je: Pre mnohých umelcov 
je vzorom. Jozef Jelenák, jeden z porotcov, v rozhovore s 
riaditeľkou Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi 
Ľudmilou Húskovou, riaditeľkou MUA Martinou Baboľo-
vou a porotcom Štefanom Jancom. 
Za chybu sa ospravedlňujeme. redakcia

Srdečné gratulácie posiela ZO SZTP svojim dvom 
členkám Erike Matejovičovej k okrúhlym 60. naro-

deninám a Štefánii Dodokovej k 75. narodeninám. 
Oslávenkyniam zároveň praje veľa zdravia, šťastia, lásky, 
spokojnosti a pekných chvíľ strávených v kruhu svojich 
najbližších. Životné jubileum 70 rokov oslávil aj Alojz
Kopál. Pri tejto príležitosti mu pevné zdravie, spokojnosť 
a veľa životného elánu želá výbor Klubu ABŠ v Partizán-
skom a k blahoželaniu sa pripájajú aj ostatní členovia.    

Meniny oslávi – Matej, Jazmína, Frederik, Frederika, 
Viktor, Alexander, Zlata, Zlatica, Albín a Anežka.

Životné jubileum
My, dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža a bezplatní 
darcovia krvi pri príležitosti životného jubilea, ktorého sa 
dožíva 23. februára 2014, želáme našej predsedníčke pani 
Anežke Ciulisovej pevné zdravie! Všetci si želáme, aby nás 
aj v ďalších rokoch viedla svojím dobrým srdcom a nezišt-
nosťou po ceste princípov Slovenského Červeného kríža tak, 
ako sa jej a nám pod jej vedením darilo ostatných desať ro-
kov pri humánnych akciách naplnených ľudskosťou a dobro-
voľníctvom, vždy voňajúcou človečinou pre všetkých obča-
nov nášho mesta a regiónu. 
K srdečnému blahoželaniu 
sa pripája aj skupina mláde-
že SČK Partizánske.

SPOLU POMÔŽEME 
SLOVENSKÝ 
ČERVENÝ 
KRÍŽ

Panoramatické kino Partizánske
 24. februára – pondelok o 19.30 h – BABOVŘESKY 2.
 25. a 26. februára – utorok a streda o 19.30 h – ZA-
CHRÁŇTE PÁNA BANKSA
 27. februára až 2. marca – štvrtok až nedeľa o 17.00 h – 
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
 27. februára až 1. marca – štvrtok až sobota o 19.30 h – 
UPÍRSKA AKADÉMIA

In�nity CLUB
 28. februára – piatok – FRIDAY DANCE MIX
 1. marca – sobota – VIDEOPARTY BY DJ JULO ALIAS 
PYTHON

Z odpovede na mail sa dozvedel, že 
v Partizánskom sme už vedeli o exis-
tencii mesta s rovnakým názvom v 
Rusku.  Vzhľadom na to, že priezvisko 
Suchár sa vyskytuje aj v našom okrese, 
autora mailu sme požiadali, aby na-
písal ako sa on, či jeho rodina dostali 
až na Ďaleký východ Ruska. V januári 
tohto roku prišla z ruského mesta poš-
ta, z ktorej sme sa dozvedeli, že okrem 
ruského mesta Partizansk existuje ešte 
aj sibírska dedina s rovnakým názvom. 
Prekvapilo nás, že v miestnych no-
vinách Vesti vyšiel už koncom de-
cembra minulého roka celostranový 
článok redaktora novín Antona Su-
chara, ktorý stručne predstavil vznik 
nášho, ako aj 46-tisícového ruského 
mesta, a tiež ruskej dediny. Mesto 
Partizansk sa v tridsiatych rokoch mi-
nulého storočia niekoľko rokov volalo 
Gamarnik, do roku 1972 zasa Sučan. 
Ruský novinár venoval pozornosť nie-
len histórii slovenského mesta Par-
tizánske, ale tiež jeho vybavenosti a 
rozvoju. Spoločenský a kultúrny život 
nášho mesta priblížil prostredníc-
tvom predvianočných stretnutí, zvykov 
a obyčajov, vrátane vítania Mikuláša 
na Námestí SNP. Pozornosť venoval 
tiež stretnutiu primátora Jozefa Bo-
žika s najmladšími obyvateľmi mesta 
v kine. Podklady čerpal z interneto-
vých portálov a webovej stránky mes-

ta. Okrem tohto predstavil aj sibírsku 
dedinu, ktorá sa volá Partizansk (na 
Angare), v Motyginskom rajóne Kras-
nojarského kraja. V zime tu teploty kle-
sajú pod – 50 stupňov Celzia. A práve 
mrazy robia obyvateľom najväčšie 
problémy v súvislosti s nakupovaním 
a prevozom potravín do domácností. 
Keď pominú, väčšina zo 600 obyvate-
ľov sa venuje ťažbe zlata. V obci majú 
pre život to najpotrebnejšie – školu, 
nemocnicu, poštu, obchody, adminis-
tratívno-správnu budovu i materskú 
školu. Nie všetky chalupy sú ale obý-
vané a niektoré sa rozpadávajú. Názov 
obce Partizansk jej dali obyvatelia, kto-
rí v tejto oblasti ešte v čase občianskej 
vojny vytvorili partizánsku republiku. 
A ako sa nositelia priezviska Suchár 
dostali až na Východ Ruska?  

Podľa dostupných informácií, otec 
novinára Antona Suchára bol vysťaho-
valcom z Ukrajiny z oblasti Černigov-
skej gubernie. Jeho predkovia presídlili 
na Ďaleký východ pravdepodobne z ob-
lasti Kyjeva alebo Charkova. Jeho prao-
tec Anton Suchar s rodinou sa dostal na 
Ďaleký východ začiatkom dvadsiateho 
storočia. V tejto súvislosti by novinára 
z mesta Partizansk potešilo, ak by nie-
kto na Slovensku s rovnakým priezvis-
kom objavil vo svojom rodokmeni po-
dobné súvislosti s presídlením svojich 
predkov. Ladislav Krbušík

V decembri minulého roku prišiel do podateľne Mestského úra-
du v Partizánskom mail až z mesta Partizansk z Prímorského kraja 
Ďalekého východu Ruska. Autor mailu sa predstavil ako Anton 
Suchar s tým, že by rád nadviazal spoluprácu prostredníctvom 
výmeny informácií medzi dvomi mestami s rovnakým názvom.  

Mesto Partizánske už poznajú 
aj na Ďalekom východe Ruska

Keď Baťa staval domčeky v Bošanoch pre zamestnancov koželužní, určite netušil, čo 
sa bude o niekoľko desiatok rokov v jednom z nich diať. Typický tehlový dom v kolónii 
je totiž svedkom vecí, o ktorých vie len málokto. 

Iba reklamná tabuľa na jeho 
priečelí prezrádza okoloidúcim, že 
sa tu nachádza nahrávacie štúdio. 
Nepracujú tu ale žiadni hudobníci. 
Nahrávajú a spracovávajú sa tu to-
tiž samé zvukové špeciality. Jedna 
z miestností na poschodí ukrýva 
priestor s vybavením, ktoré by ma-
jiteľom závidel nejeden hudobník. 
Aj keď treba povedať, že o hudbu 
tu až tak veľmi nejde. Pravdou je, 
že v bošianskom štúdiu sa spra-
covávajú nahrávky pre produkčné 
spoločnosti, sídliace až v Severnej 
Amerike.

Pred tromi rokmi sa Mexičan 
Omar Torres rozhodol, že svoju 
prácu zvukového dizajnéra skúsi 
robiť v krajine, odkiaľ pochádza 
jeho manželka. Presťahoval sa 
na Slovensko a spolu s manžel-
kou v priebehu roka vybudova-
li nahrávacie štúdio. Skúsený 
zvukový dizajnér, po slovensky 
majster zvuku, spracúva zvukové 
nahrávky pre už natočený film. 
Práca v postprodukčnom štúdiu 
je hlavne o prepojení obrazu so 
zvukom. Každý zvuk musí znieť 
v správnom okamihu, v správnej 

intenzite a kvalite. Veľmi zjedno-
dušene by sme mohli povedať, že 
film sa v postprodukcii ozvučuje. 
Preto v kinách počujete priesto-
rový zvuk a máte pocit, že ste sa 
ocitli uprostred deja a práve vďaka 
tomu je náš zážitok z hocijakého 
filmového diela silnejší. 

Omar je skúsený zvukový di-
zajnér a editor s viac ako trinásť-
ročnými skúsenosťami. O jeho 
kvalitách a profesionalite svedčí aj 
fakt, že dnes spolupracuje na diaľ-
ku vďaka internetu s poprednými 
produkčnými firmami z Mexika, 

medzi ktorými nechýba ani me-
xická televízna spoločnosť Televi-
sa. Práve pre najväčšiu televíziu 
v Mexiku spracovával vo svojom 
slovenskom štúdiu okrem iných 
diel aj dokument o Gabrielovi Fi-
gueroa, jednom z najznámejších 
kameramanov z tejto krajiny. 
Táto zákazka bola pre bošianske 
OMKASTUDIO veľkou výzvou, 
keďže si renomovaná produkčná 
firma EL Caiman vybrala namiesto 
domácej mexickej postprodukčnej 
spoločnosti práve štúdio z ďa-
lekého Slovenska. Úlohou bolo 
zreštaurovať zvuk a spracovať 10 – 
15-minútové úseky z viac ako pät-
nástich filmov do jedného celku. 
Podarilo sa. Omarovo dielo pre-
mietali v Los Angeles County Mu-
seum of Art  na výstave LACMA. 

Ešte jedna veľká zaujímavosť 
sa však za štúdiom manželov To-
ressovcov skrýva. V ich štúdiu sa 
totiž pre filmy vyrába aj tzv. „fol-
ley“. Nie vždy je totiž možné za-
znamenať ruchy a zvuky priamo 
počas nakrúcania filmu či krátkej 
reklamy. Foley artists sú umelci, 
ktorí sa venujú vyrábaniu zvukov 
do filmov. S pomocou rôznych vecí 
reprodukujú bežné zvuky a ruchy 
z nášho okolia. Šuchot oblečenia, 
kroky pri chôdzi po rôznych po-
vrchoch, zvuky nástrojov... a po-
dobne. A tak sa dá úplne presne 
povedať, že kroky z Bošian počuť 
až v Mexiku.  Text a foto: ek

Kroky z Bošian počuť až v Hollywoode

Majstrovstvá mesta
 v písaní na počítači

Ak ste zruční a rýchli v písaní na počítači, príďte si 
zmerať sily so študentmi Obchodnej akadémie. Spojená 
škola, organizačná zložka Obchodná akadémia Parti-
zánske pozýva všetkých šikovných pisárov na 9. ročník 
majstrovstiev mesta v písaní na počítači. Súťaž sa koná 
v stredu 5. marca o 8.00 h. Zúčastniť sa môže každý 
občan z okresu Partizánske, ktorý tu býva, pracuje, 
študuje, alebo má k mestu blízky vzťah. Prihlasovanie 
prebieha do 28. februára osobne na sekretariáte školy, 
telefonicky na čísle 038/ 747 91 53 alebo e-mailom na 
adrese: oape@skylan.sk. Podmienkou súťaže je rýchlosť 
minimálne 250 čistých úderov za minútu s presnosťou 
99,75%. Organizátori sa tešia na vašu účasť a prajú veľa 
úspechov v súťaži!
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Vitajte medzi nami!

Lara Hodálová z Bošian, dru-
horodená dcérka rodičov Simo-
ny Rosovej a Pavla Hodála, má 
dátum narodenia 14. február, 
pôrodnú váhu 3250 g a dĺžku 
52 cm. Spolu s rodičmi sa z nej 
teší aj trojročná sestrička Lea.

Romanka Makvová z Malých 
Krštenian má dátum narodenia 
12. február, kedy vážila 3290 g 
a merala 51 cm. Z dcérky sa 
tešia rodičia Mária a Roman i 
súrodenci – šesťročný Adamko a 
trojročná Kristínka.

Jakub Beniak 
z Chynorian
prišiel na svet 
12. februára s 
váhou 3890 g a 
dĺžkou 55 cm. Je 
synčekom rodičov 
Andrey a Romana 
a súrodencom 
osemročného Dá-
vida a štvorročnej 
Dominiky.

Andrejka Kurincová z Diviackej Novej Vsi, 
prvorodené bábätko rodičov Miroslavy a Róberta, 
uzrela svetlo sveta 13. februára. Jej pôrodná váha 
bola 3460 g a dĺžka 53 cm. 

So¯a Brunayová zo Žabokriek 
nad Nitrou je prvorodeným die-
ťatkom mamičky Andrey Gondá-
šovej a otecka Romana Brunaya. 
K dátumu narodenia 14. februáru 
jej v pôrodnici pripísali váhu 
3800 g a dĺžku 57 cm.

Šimon Igaz z Partizánskeho
potešil svojím príchodom na svet 
mamičku Mariannu Ondrejkovi-
čovú a otca Petra Igaza i bračeka 
Martina. Narodil sa 17. februára s 
váhou 3810 g a dĺžkou 55 cm.

Leo Bičan zo Skačian prišiel na svet 14. februára 
s váhou 2840 g a dĺžkou 49 cm. Zo synčeka sa 
tešia rodičia Monika a Miroslav a z bračeka šesť-
ročná Laura. 

Koľko sa len Želka naplakala, 
keď večer konečne v rozo-

stavanom dome utíchol džavot 
troch malých synčekov, chúlia-
cich sa teraz k sebe jeden veľa 
druhého v manželskej posteli. 
Čo mám robiť? Ako to všetko 
zvládnem sama? Muž stále na 
cestách za volantom tiráku a na 
jej pleciach popri zamestnaní 
starosť o synov, o dom. A teraz 
ďalšie dieťa na ceste! A tie po-
smešné pohľady okolia s nevy-
slovenou otázkou: Načo vám je 
už len štvrté dieťa? Na svet pri-
šiel opäť syn a dostal meno po 

otcovi – Janko. Nemal ešte ani 
rok a Želka už opäť vstávala ráno 
po tretej, aby svojim štyrom 
chlapom nachystala raňajky a 
všetko do školy, sunar do fľaše 
pre toho najmenšieho. Keď sa 
Janko zobudil po odchode mat-
ky do družstva, trojica jeho len 
o málo starších bratov už presne 
vedela, čo treba urobiť. Prebaliť, 
nakŕmiť a vyčkať pred odcho-
dom do školy na matku. Všetko 
zvládli. Chlapci odrástli a Želke, 
ktorá nepoznala iné, len kolo-
toč povinností, sa znovu pod 
srdcom ohlásil ďalší prírastok. 
Teraz už neplakala, ale zúrila a 
mužovi sa ušlo aj niekoľko buch-
nátov: „Čo si mi to urobil?“

Na všetku zlosť, výčitky a bo-
lesť zabudla, keď jej v pôrodnici 
vložili do náručia dieťatko s ba-
cuľatou tváričkou. Piata v pora-
dí bola dcéra a dali jej meno po 
matke – Želmíra. Otec Janko sa 

dovtedy málo ukazoval so svoj-
imi ratolesťami. Napokon, ani 
nebolo kedy. Teraz vzal kočík s 
malou dcérkou, manželku vedľa 
seba a z každej strany cupitali 
dvaja synovia. Radosť pozrieť 
na takú početnú a málo vídanú 
rodinku! Hrdo si vykračovali na 
nedeľné vychádzky, návštevy 
príbuzných. 

Roky ubiehali, deti rástli ako 
z vody. Chlapci jeden po druhom 
zmaturovali, odkrútili si vojen-
činu, našli si slušné zamestnanie 
a keď zmaturovala aj najmlad-
šia Želka, nebolo hrdšej matky. 

Všetkým posmievačom ukázala, 
že aj chudobná rodina dokáže 
vyštudovať deti a postaviť ich na 
vlastné nohy. Prišli svadby, vnú-
čatá a blažená matka sa vznášala 
až v oblakoch. 

Príležitostí na robotu však 
ubúdalo a najmladší Janko a 
Želka zostali nezamestnaní. Aj 
vtedy zakročila rázna mama. 
„Pôjdeš do zahraničia, tak ako 
iné!“ Od slov k činom nebolo 
ďaleko a zakrátko rodičia vy-
prevádzali svoju jedinú dcéru a 
najmladšiu ratolesť na ďalekú 
cestu do Nemecka. Okolie len 
krútilo hlavou, ako nesamo-
statné dievča obstojí v skúške 
ohňom. Nestratila sa. Po óperke 
si našla lepšie platenú práci v 
distribučnej firme a vypraco-
vala sa na líderku. Mame Želke 
spadol z pliec ťažký kameň. No, 
ako to už chodí, zažehnáte jednu 
bolesť, či starosť, a príde ďal-

šia. Mladoženáč Janko si trúfol 
na podnikanie. S kamarátom si 
založili firmu, nakúpili materiál, 
investovali do reklamy, nabrali 
si úvery. Po čase sa im aj začalo 
dariť, no Janko mal veľké oči. 
Chcel viac. Ani sám nevie ako, 
zablúdil raz do herne. Skúsim 
šťastie. Ak neprišlo prvý raz, 
skúsim druhý, tretí... Keď po-
prehrával aj peniaze, ktoré mal 
na nákup materiálu, kamarát 
mu dal jasne najavo, že s ním 
končí. 

Automaty pred jeho očami 
tak lákavo blikali, že nedokázal 

pokušeniu odolať. Skúšal zas a 
znova. Nič s ním nepohlo. Ani 
doma plačúca mladá žena s 
dieťaťom, ani prosby a hrozby 
rodičov. Všetko márne. Keď sa 
raz nad ránom pokúšal strčiť 
kľúč do zámku bytu, zistil, že je 
vymenený. Prišiel s prosíkom k 
rodičom. Otec bol však neob-
lomný. „Toľkokrát sme ti už po-
mohli! Viem, že mama ti  tajne, 
bez môjho vedomia, šuchla ne-
jakú stovku bokom. Musíš nám 
ukázať, že si chlap a nie sraľo!“
Čo mu zostávalo? Zbalil si svoje 
caky-paky a hybaj na vandrov-
ku. Za sestrou do Nemecka...

Vraj sa uchytil a Želka rodi-
čom pravidelne hlási, či znovu 
nepodľahol gemblerstvu. Ra-
dosť matky zo šťastia jej piatich 
detí sa kamsi vytratila. V očiach 
sa jej usadil smútok, a prázdna 
náruč akoby čakala na návrat 
strateného syna.    (bab)

Pätoro radostí, pätoro starostí

Valentínska kvapka krvi 
z Krásna

Deň pred Sviatkom svätého Valentína prišlo do Kultúrneho domu v Krás-
ne na výzvu miestneho aktívneho spolku SČK 43 dobrovoľných darcov 
krvi. Bolo medzi nimi aj päť prvodarcov - Marián Čulák z Bošian, Romana 
Gendiarová z Partizánskeho, Ján Maťavka, Juraj Kašička a Milada Feren-
číková z Krásna. Ďalšími darcami boli Zuzana Obertová, Pavlína Pirťanová, 
Silvia Čuláková, Roman Bisták, Vlasta Jančeková, Zuzana Švecová, Erich 
Švec, Andrej Michalík, Ján Halmo, Rastislav Rybanský, Branislav Švec, 
Miroslav Gendiar, Jana Ďurkovičová, Ivana Husková, Maroš Bezák, Dali-
bor Grežďo, Jaroslav Belianský, Lýdia Pacherová, Karol Krásny, Silvia Do-
biašová, Lucia Hoosová, Viktor Zima, Juraj Junas, Maroš Horváth, Renáta 
Blahová, Matúš Blaho, Zuzana Bartlová, Daniela Kopčová, Jozef Fabian, 
Ivana Jakubíková, Daniela Junasová, Jozef Oršula, Anna Grosová, Eva 
Maťavková, Viliam Junas, Martin Mikloš, Milan Žiak a Helena Kramárová. 
Výbor MS SČK v Krásne spolu s Národnou transfúznou stanicou v Nitre a 
lekárkou Máriou-Vierou Miklošovou všetkým darcom úprimne ďakujú! (az)

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných

Na valentínsky sviatok sa opäť mnohí rozhodli prejaviť lásku nielen svojmu 
milovanému, ale aj neznámemu blížnemu a venovať mu dar najcennejší – 
zdravie. Práve to sa môže mnohým ľuďom prinavrátiť vďaka životodarnej te-
kutine od neznámeho darcu. Nám nezostali neznámi. V utorok 18. februára 
bolo v Partizánskom bez nároku na odmenu darovať svoju krv 24 dobrovoľ-
níkov. Boli to Partizánčania – Jozef Chochol, Zuzana Moravčíková, Franti-
šek Navrátil, Peter Oršula, Alexander Pihík, Aleš Hedera, Tomáš Kukučka, 
Pavel Húdok a Rastislav Zemba. Krv v tento deň darovali aj Ján Benko a 
Štefan Minárik z Veľkých Uheriec, Eva Blašková, Jozef Škrabák a Miroslav 
Korvas z Bošian, Ján Sás a Jana Zitová z Chynorian, Andrej Chochol zo Ža-
bokriek nad Nitrou, Peter Borcha z Nadlíc, Ľubica Bučková z Malých Uhe-
riec, Kristína Klenová z Brodzian, Andrea Halašková z Čavoja, Marek Ďuriš 
a Jozef Krajčo zo Skačian a Lenka Kučerová z Janovej Vsi.  Ďakujeme vám!

Rýchla lekárska záchranná služba 
– tel. 155 a 112, pohotovostná 
lekárska služba - 749 24 51, am-
bulancia lekárov pohotovostnej 
služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pra-
covných dňoch od 15.30 do rána 
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. V Partizán-
skom je v stredisku ambulancií 
na Hrnčírikovej ulici a pre deti je 
v NsP v detskom oddelení, v Bá-
novciach nad Bebravou je v 
hlavnej budove NsP. Pohotovosť 
stomatológov v Partizánskom je 
zrušená, v Bánovciach nad Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP do 13. 
hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpe-
čuje v Partizánskom Lekáreň 
Sunpharma v Kauflande v čase od 
8. do 20. hodiny. V Bánovciach 
nad Bebravou (v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v so-
botu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 
do 18.00 h) 24. až 28. februára 
Lekáreň Pharmacum na Námestí 
Ľ. Štúra, 1. marca Lekáreň sv. Lu-
káša na Záfortni, 2. marca Lekáreň 
Pharmacum na Námestí Ľ. Štúra, 
3. marca Lekáreň Schneider na 
Svätoplukovej ulici.   

Členov ubúda, aktivít nie
Dňa 14. februára sa zišli 

záhradkári zo záhradkár-
skej osady Pod Salašom v 
Partizánskom na výročnej 
členskej schôdzi. 

Zhodnotili svoju prácu v mi-
nulom roku, v ktorom sa kona-
li dve prednášky o ošetrovaní 
ovocných drevín a dva zájazdy 
na výstavy. Niektorí členovia 
sa aktívne zúčastnili miest-
nych výstav ovocia a zeleniny. 
Záhradkári z tretej časti osady 
brigádnicky opravili najväčšie 
nerovnosti poľnej cesty, ktorá 
vedie okolo záhradiek k novej 
krížovej ceste v meste. 

Pri príležitosti životných 
jubileí ocenili troch zaslúži-
lých členov čestným uznaním 
okresného výboru SZZ - Jú-
liusa Laurinca, Gabriela Zdy-
chavského a Jozefa Jarolína 
(na fotografii . Počas diskusie 
sa prítomným prihovoril hosť 
z okresného výboru SZZ Jiří 
Foks. Zdôraznil dô ležitosť za-

chovania organizácie záhrad-
károv, hovoril o probléme po-
klesu členskej základne, ale aj 
o pozitívnych aktivitách, ako 
je zorgani zovanie siedmich vý-
stav ovocia a zeleniny v našom 
okrese a zaují mavej prednášky 
o kompostovaní. Záhradkári 
diskutovali o pretrváva júcom 
nepríjemnom probléme vykrá-
dania chatiek, o poškodzovaní 
chodníkov pri plote nezodpo-

vednými vodičmi áut, nutnosti 
opráv oplo tenia osady, ako aj o 
možnostiach zavedenia elektri-
ky do záhrad.  

Členovia výboru popriali 
všetkým prítomným mnoho 
zdravia, úspechov a dobrú 
úrodu v aktuálnom pestova-
teľskom roku.
 Ľudovít Baranček, 
 predseda záhradkárskej osady 
 Pod Salašom

Videli ste už tancovať  tigra so zajacom? Alebo 
zubnú kefku s trojposchodovou tortou, či väzňa 
s policajtom? Toto a ešte viac ste mohli vidieť na 
Valentína v telocvični ZŠ Radovana Kaufmana 
v Partizánskom. Konal sa tam totiž každoročný 
pestrý karneval, na ktorom sa predstavili deti 
prvého stupňa.  A tie si dali naozaj záležať. Pre-
kvapili kreativitou a šikovnými rukami, ktoré 
vykúzlili naozaj výnimočné masky. Dokázali, 
že s trochou námahy sa masky dajú vyrobiť aj 
vlastnoručne a dokonca z recyklovaných mate-
riálov. Tieto boli ocenené v osobitnej kategórii. 
Všetci si spolu zatancovali, zasúťažili a užili 
si čas, kedy sa nemuseli učiť. Ťažko sa im od-
chádzalo z vyzdobenej telocvične. Aj keď všet-
ci vyhrať nemohli, odišli so sladkou odmenou 
a úsmevom. Chcete vidieť tancovať autobus?  
Skúste šťastie o rok!   Viera Sitárová

Tiger v škole!
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festival: HORY, CESTY, ĽUDIA 
Klub slovenských turistov a Mestské kultúrne stredisko v Bá-
novciach nad Bebravou pripravili 13. ročník známeho festiva-
lu HORY, CESTY, ĽUDIA 2014. Prijmite od nich pozvanie na 
stretnutia so zaujímavými ľuďmi, zaujímavými zábermi, zaují-
mavými µlmami… (takmer z celého sveta) v sobotu 1. marca 
v MsKS na Ulici Janka Matušku (bývalý ZK ROH na Severe) v 
Bánovciach nad Bebravou od 10.00 hodiny.

PROGRAM
 10.00 h Výzva - Adam Lisý, 
2013, fil
 10.25 h Tour de France - 
Martin Peterka
 10.55 h Putovanie po ľadov-
coch Ötztálskych Álp - Majo 
Vavro a Michal Kmotorka
 11.30 h Nikaragua – zabud-
nutý poklad Strednej Ameriky 
- Kristína Dobešová a Zdeněk 
Fous
 12.00 h obedná prestávka
 13.00 h Nanga Parbat - Jo-
seph Vilsmaier, 2010, fil
 15.00 h Maroko – hľadanie 
kôz na stromoch, ciest cez Atlas 
a večného saharského piesku 
- Marián Chovanec a Janka 
Hromníková

 15.45 h Babka v Himalájach 
- Elena Stančoková
 16.30 h Oblúky v strmých 
žľaboch – za skialpom do Álp 
i Kirgizstanu - Iva Sikulová 
(Filová)
 17.30 h Sedm let na stopu 
+ phuketský festival - Roman 
Vehovský (ČR)
 18.30 h Spomienka na An-
tona Dobeša
 19.15 h Krst knižky OD 
PRAMEŇA GANGY PO IN-
DICKÝ TIBET - Svetozár 
Krno
 19.35 h Tombola + divácka 
súťaž o najlepšiu prezentáciu
 20.00 h Stopy na hrebeni - 
Pavol Barabáš, 2013, film

Veľkouherské 
miš maš

Inšpirácia z okolitých obcí tu bola, chuť 
komisie kultúry pri obecnom zastupi-
teľstve spestriť život na vidieku tiež. 
Slovo dalo slovo a podujatie pre Veľ-
kouherčanov bolo na svete. V sobotu 
15. februára si mohli užiť pravú fašian-
govú atmosféru na obecnej zabíjačke a 
pri zábavnom programe Veľkouherské 
miš maš, parodujúce dianie v dedine. 
Skôr ako si pošmakovali na zabíjač-
kových dobrotách, mohli hlavne deti 
vidieť pre nich nevídané veci – ako sa 
prasiatko mení na chutné výrobky. 
Podľa slov organizátorov a ohlasov od 
občanov, nová tradícia bude mať isto 
svoje ďalšie pokračovanie. Foto: MTP

Záver fašiangov v Šimonovanoch
Na ukončenie fašiangov 2014 pozýva všetkých občanov Výbor 
mestskej časti Šimonovany, a to v piatok 28. februára. 
Fašiangový sprievod po Šimonovanoch sa začne o 16.30 hodine 
a podľa dobrej tradície naladia každého na správnu nôtu detskí 
vinšovníci a veselá muzika. Rozlúčka s basou sa začne o 19. 
hodine v spoločenskej sále nad poštou. Občerstvenie, hudba a 
dobrá nálada sú pripravené!

Udalosť roka v Žabokrekoch – maškarný ples
Tak ako má Bratislava svoj 

Ples v Opere, tak majú aj Ža-
bokreky nad Nitrou svoju naj-
väčšiu spoločenskú udalosť 
roka - Maškarný ples. Konal 
sa  v sobotu 15. februára a už 
tradične sa o jeho prípravu po-
starali členky výboru Sloven-
ského Červeného kríža. Tento 
rok sa skutočne prekonali, o 
čom svedčili prekvapené po-
hľady prichádzajúcich - taneč-
ná sála bola vyzdobená krásne. 
Každý návštevník plesu vie, že 
má prísť do 21. hodiny, preto-
že vtedy sa začína vystúpenie 
hviezd večera. Tento rok tu boli 
piráti, morská panna, ktorú z 
mora vylovili potápači, Flinsto-
novci, až z ďalekej Transylvánie 
dorazil gróf Dracula, ale pozva-
nie prijali aj Pat a Mat. A keďže 
Žabokreky sú veľmi významná 
obec, na ples zavítal aj Mimoň. 
Ani jednej maske nejde o výhru, 

ide o zábavu a smiech, ale oce-
nenie snahy v podobe víťazstva 
určite poteší. Tento rok zvíťa-
zili pirátski manželia - Katka a 
Marek Bedušovci. Tým sa však 
zábava nekončila. Práve nao-
pak, pokračovala až do piatej 

hodiny rannej. No, a posledné 
tanečné kolo bolo venované 
všetkým, ktorí sa o organizá-
ciu maškarného plesu priči-
nili najviac - členkám výboru 
SČK. Aj keď riadne unavené, 
veď sa snažili o maximálnu 

spokojnosť všetkých, predsa si 
posledné "naše kolo" spolu za-
tancovali. Teší ich, že aj v tejto 
uponáhľanej dobe, kedy ľudia 
strácajú záujem o zábavu, o 
žabokrecký maškarný ples záu-
jem stále je. Alica Málišová

Nebol 
to len sen

Svätý Valentín dokáže robiť 
príjemné prekvapenia. Preplne-
ný Kostol sv. Tomáša apoštola 
na sídlisku Šípok v Partizánskom 
bol toho jasným dôkazom. Večer-
nú tmu pohlcovali naaranžované 
sviečky. Ticho rozvlnila jemná 
hudba. O niekoľko minút svetlá 
ožiarili skupinu mladých hudob-
níkov. Uprostred s gitarami v ru-
kách sedeli Robo Flamík (na foto 
vpravo) a Lacko Miko – saleziá-
ni, ktorí pozvali svojich priateľov 
na valentínsky koncert. Spevom 
žalmov vyjadrili svoju lásku 
k Bohu. Sprievodným slovom 
lásku k rodine, k mladým i k ľu-
ďom, s ktorými sa denne stre-
távajú. Koncertu predchádzalo 
nahratie CD-čka s jednoduchým 
názvom Žalmy. To sa od lanské-
ho leta predávalo bez akejkoľvek 
bombastickej reklamy a dnes 
sa dá len veľmi ťažko zadovážiť. 
Dušou tohto fantastického diela 
boli Robo (autor hudby) s Lac-

kom, ktorí kedysi hrávali v kape-
le Saleziáni. Stretli vynikajúceho 
hudobníka – klávesistu, záro-
veň majiteľa štúdia Braňa Valka 
z Nitrianskeho Pravna a sen sa 
stal skutočnosťou. Braňo spolu 
s domácimi saleziánskymi od-
chovancami a výbornými muzi-
kantmi Martinou Hamadovou, 

Lenkou Ďurinovou, Beatou Be-
lisovou, Matejom Krátkym a Ju-
rajom Halaškom počas koncertu 
oboch sprevádzali. „To, že žalmy 
zo Svätého Písma sa dajú tak 
prekrásne zaspievať,“ povedal 
jeden z návštevníkov, „by som 
nikdy neveril. Slzy sa mi tlačili 
do očí, a to som chlap.“

„Milý don Bosco,“ vyznali sa 
naši hudobníci, „vieš, my umelci 
sme zvláštne tvory. Tak niekde 
medzi nebom a zemou. Tvoj 
sen sa stal skutočnosťou. Ty si 
túžil po šťastí mladých a mnohí 
z nich sa vďaka tvojej láske k 
nim aj šťastnými stávajú. Ďaku-
jeme ti.“ Milan Škvarenina

Foto: Ján Jamriška

Pekné piesne a dobrá nálada
Výbor ZO SZZP č. 3 v Bánovciach nad Bebravou usporadúva každoročne počas 

fašiangov zábavu, tento rok 15. februára, kedy sa konal už jej 8. ročník. Otvoril 
ju predseda organizácie Jozef Kocúr a prítomných prišli pozdraviť aj vzácni hos-
tia - primátor mesta Marián Chovanec, poslankyne TSK Mária Hajšová, Rudolfa 
Novotná a Zuzana Máčeková, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR 
Iveta Duchoňová a ďalší. O zábavu sa tentokrát postarala kapela Duo z Dubnice 
nad Váhom. Pravidelne účinkuje na rôznych kultúrnych podujatiach v centrách 
sociálnych služieb, na posedeniach zdravotne postihnutých, večeroch pri hudbe, 
zábavách a všade tam, kam treba priniesť pekné piesne a dobrú náladu. Do tanca 
i na počúvanie zahrali známe ľudové polky, valčíky, tangá, ale aj skladby stredného 
prúdu či moderné piesne. Kapela prispela svojím CD nosičom aj do tomboly, ktorá 
je tiež neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia. Hlavnú cenu - vysávač venovala 
poslankyňa TSK Zuzana Máčeková. Marek Kasala

Dvanásť preborníkov
Najlepšou masážou na šedú kôru mozgovú je vraj lúštenie krí-
žoviek. Osobitne pre seniorov, v prípade ktorých dvojnásobne 
platí  – veselá a svieža myseľ, polovica zdravia! Už po štvrtý raz 
si ju prostredníctvom krížovkárskeho preboru pomasírovali čle-
novia MO JDS v Partizánskom 19. februára vo svojom domov-
skom stánku, v Klube spoločenských organizácií. Z dvanástich 
krížovkárskych borcov sa ako prvému podarilo krížovku správ-
ne vylúštiť už za rekordných 14 minút Jozefovi Jurčovi. A jej 
znenie? Veľká láska, láska bez výhrad, láska celého človeka k 
celému človeku nemôže pominúť rokmi ani smrťou.   (bab)

Fašiangová veselica 
v Klátovej Novej Vsi

Sobota 1. marca bude v Klátovej Novej Vsi priam 
nabitá veselosťou a dobrotami. Obecná zabíjačka s 
ochutnávkou špecialít sa začína o 9. hodine pri miest-
nom kultúrnom dome, o 16. hodine od pohostinstva v 
Janovej Vsi pôjde obcou fašiangový sprievod masiek 
znovu k Domu kultúry v Klátovej Novej Vsi, kde o 18. 
hodine prepukne pravá fašiangová zábava. Hosťom 
večera je folklórny súbor Kýčer z Myjavy a program 
vyvrcholí o 21. hodine pochovávaním basy. Neseďte 
doma, a príďte sa zabaviť!



Tempo č. 8
24. februára 2014

Noviny troch generácií8

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, suse-
dom, známym a členom klubu 
Premena, ktorí na poslednej 
ceste vyprevadili našu drahú 
manželku, mamičku, svokru a 
babičku

Celestínu CIFROVÚ 
rod. Plencnerovú
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 
15. februára 2014 vo veku 67 
rokov. 

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Zároveň ďakujeme MUDr. Pur-
gátovej a MUDr. Čulenovi za ich 
príkladnú starostlivosť.

Smútiaca rodina (14194)

Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
zostala bolesť hlboko v nás.
Kreslo je prázdne, tichý je dom,
veľmi nám chýbaš, 
mama naša, v ňom.

Dňa 20. februára 2014 sme si 
pripomenuli štvrté smutné výro-
čie, čo nás navždy opustila

Ema ĎURIŠOVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Ján a deti Janko, Mar-
ta, Paľko a Jarko s rodinami.

(14184)

Dňa 1. marca 2014 si pripomí-
name prvé výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a dedka

Rudolfa KALABUSA
zo Šimonovian,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
70 rokov.

S láskou a úctou spomína 
manželka, syn s rodinou, sú-
rodenci a ostatní jeho najbližší 
príbuzní.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (14177)

Dňa 17. februára 2014 sme si 
pripomenuli 10. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, 
starý otec a prastarý otec 

Karol PAUER
z Nedanoviec

a dňa 23. decembra 2013 sme si 
pripomenuli 4. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mama, 
stará mama a prastará mama

Marta PAUEROVÁ
z Nedanoviec.

S láskou a úctou spomínajú syno-
via Karol, Jozef a dcéra Marta s 
rodinami. (14175 )

V našom srdci žiješ večne ďalej...

Dňa 24. februára 2014 uplynulo 
dvanásť rokov, čo od nás navždy 
odišiel náš ocino 

Rudolf CHÚŤKA  
z Partizánskeho.

Zároveň sme si 13. januára 2014 
pripomenuli jeho nedožité 63. 
narodeniny a 31. januára 2014 
nedožité 60. narodeniny našej 
maminy Jarmily CHÚŤKOVEJ.

S láskou spomínajú a nikdy neza-
budnú dcéra Marcela s rodinou a 
syn Rudy.  (14183)

Aj keď už nie je medzi nami, 
v našich srdciach žije stále s nami.

Dňa 22. februára 2014 sme si 
pripomenuli tretie smutné výro-
čie smrti manžela, otca, dedka a 
pradedka

Miloslava RODINU 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spomí-
najú manželka, synovia a dcéry s 
rodinami, vnuci, vnučky a prav-
núčatá. (14185)
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)

Banka s dlhoročnou tradíciou 
hľadá BANKOVÝCH PORADCOV. 
Príjem 1300 €/mesačne a viac. 
Lokalita PE, BN a okolie. Tel. 
0917 098 242.    (14020)

Prijmeme vodičku, vodiča taxi v 
Partizánskom. Tel. 0908 632 534.
 (14159)

Prijmem traktoristu – práca v 
lese, približovanie dreva. Tel. 
0908 754 077.  (14169)

Som profesionálny opatrovateľ 
s praxou, môžem nastúpiť ihneď. 
Tel. 0940 745 501.  (14170)

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

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

Predám záhradu za Bagrom v OV. 
Tel. 0908 124 154, 0918 626 484.
 (14132)

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

Predám poldomok s  garážou a 
posedením na Slovanskej ulici. 
Tel. 0907 227 355.  (14157)

Predám stavebné pozemky vo 
Veľkých Bieliciach. Tel. 0905 
303 127.  (14173)

Dám do prenájmu jednoizbový 
veľkometrážny byt s balkónom na 
Šípku. Tel. 0911 206 441.  (14174)

Dám do prenájmu garáž na Veľ-
kej okružnej pri železničnej trati.  
Tel. 0908 822 617 alebo 038/749 
03 68.  (14176)

Predám 3-izbový byt na Malej 
okružnej 943/12 v Partizánskom. 
Cena dohodou. Tel. 0911 269 538.
 (14179)

(1
40
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)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 23. februára 2014 uplynul 
smutný rok od chvíle, čo od nás 
vo veku 85 rokov navždy odišiel 
náš milovaný otec a dedko

Jozef ŠUHAJDA 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami.

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

(14195)

Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Aj keď si odišiel a nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 18. februára 2014 sme si pri-
pomenuli smutné deviate výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a starého otca

Otta MACHA
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami, dcéra so 
synom a vnúčatá. (14192)

Prenajmem priestory lekárne, Veľ-
ké Bielice, vedľa Jednoty, ihneď. 
Tel. 0908 092 262.  (14187)

Predám 3-izbový byt na Šípku aj s 
garážou. Cena dohodou. Tel. 0905 
821 224.  (14189)

Predám RD v Nedanovciach. Cena 
dohodou. Tel. 0905 821 224. (14189)

Predám záhradku na Ulici Teré-
zie Vansovej v PE – 2 áre + chat-
ka + elektrika. Cena dohodou. Tel. 
0902 400 601.  (14190)

Na predaj pekný 1,5-izbový byt v 
Klátovej Novej Vsi. Kompletná re-
konštrukcia interiéru. Zateplená fa-
sáda. Nízke mesačné náklady. Cena 
17 900 €. Tel. 0907 203 483. (14196)

Predám 2-izbový byt v OV na 
Októbrovej ulici v PE pri ZŠ. Cena 
29  000 €. Dohoda možná. Tel. 
0903 188 249.  (14198)

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

Predám Peugeot 206, r. v. 1996, 
diesel, 5-dverový, zelenej farby, 
CD prehrávač, + 4 letné pneuma-
tiky, centrál, 2 airbagy, nezafajče-
ný, vo veľmi dobrom stave. Cena 
1650 €, pri rýchlom jednaní zľava. 
Tel. 0907 434 684. (14188)

Vykonávam výmenu okien, dverí, 
zatepľovanie, sadrokartóny, stier-
ky, maľovanie, obklady, dlažby, 
atď. Tel. 0907 778 758.  (14191)

Oprava, striekanie, lakovanie, leš-
tenie áut. Tel. 0915 982 777.  (14197)

Predám novú liaheň na 50 ks va-
jec, cena 85  €, www.liahen.sk 
Tel. 0907 181 800. (14036)

Predám palivové drevo mäkké - 
nakrátené, naštiepané. Cena 35 €/
m3. Tel. 0908 374 070. (14180)

Predám zostavu nábytku do det-
skej izby modro-žltej farby, vo veľ-
mi dobrom stave. Cena 100 eur. 
Tel. 0907 327 166.  (14181)

Predám veľmi zachovalé značko-
vé tehotenské oblečenie za vý-
hodnú cenu (veľkosť 38-40). Tel. 
0903 250 135.  (14193)
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Predpoveď slávneho astronóma
Hvezdáreň v Malých Bieliciach navštívil slávny astronóm. Popre-

zeral si jej vybavenie a stretol sa so všetkými zamestnancami. Bol 
milo prekvapený, že regionálna hvezdáreň je tak dobre vybavená 
a má veľmi zanietených pracovníkov. 

Bola už noc. Pán astronóm pristúpil k ďalekohľadu a rozhodol sa 
pozorovať nočnú oblohu. Počasie mu prialo, hviezdy nezatieňoval 
ani jeden obláčik. Všade vládlo ticho, nikto sa neodvážil astronó-
ma rušiť. Po hodine sústredeného pozorovania odtrhol vedec oči od 
vzdialených hviezd a obrátil sa k svojmu asistentovi:

„Zajtra bude pršať.“
„Na akom základe, pán profesor,“ 
úctivo šepkal asistent, „ste prišli k takému záveru?“
Astronóm sa vrátil k ďalekohľadu a ticho, ba až záhadne povedal:
„Bolí ma kurie oko.“ miš
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KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV

PARTIZÁNSKO-BÁNOVSKÁ FLORBAL4YOU LIGA

IV. ŠACHOVÁ LIGA

Zamilované aj nezamilované páry 
ukázali presnú mušku 

na súťaži Valentínska diabolka
Strelecká súťaž Valentínska diabolka sa teší značnej obľube. Už po štrnásty raz na Deň sv. 
Valentína prišli ukázať svoje strelecké schopnosti zamilované aj nezamilované dvojice z 
Partizánskeho a blízkeho okolia. Myšlienka súťaže vznikla v spolupráci ŠSK detí a mládeže 
a CVČ Relax v Partizánskom.

Pravidlá sú jednoduché. Strieľa sa v stoji zo vzduchovej pušky, pričom každý z páru má k 
dispozícii 10 rán plus nástrel. Víťazom je tá dvojica, ktorá spolu nastrieľa najviac bodov. Do 
súťaže sa môžu zapojiť muži a ženy, chlapci a dievčatá bez ohľadu na vek. Prvenstvo opäť 
tohto roku získali manželia Mária a Róbert Gálisovci s počtom bodov 179. Na 2. mieste 
so 159 bodmi sa umiestnili Róbert Gális ml. a Žofia Rohutná. Tretie miesto obhájili Lu-
káš Kmeť a Alexia Jakubisová, ktorým sa podarilo nastrieľať 158 bodov. Štvrtí boli Pe-
ter a Mária Chochulovci, na 5. mieste sa umiestnili Lenka Štálniková a Jozef Kmeť, 6. 
miesto si vystrieľali Andrea a Norbert Žemlovci, siedmi skončili Sofia Gatialová a Ľuboš 
Jánošík. Súčasne na 8. a 9. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Lívia Valtero-
vá a Radoslav Jankula aj Miroslava a Jaroslav Ergangovci. Desiate miesto patrilo Eve 
Kučerkovej a Lukášovi Gendiarovi, 11. miesto získali Anna Loulová a Michal Zeliska, 
na 12. mieste skončili Kristína Hurtišová a Norbert Kmeť. V duchu hesla Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa, sme si strieľanie na terč vyskúšali aj my z redakcie. Na priebeh ce-
lej súťaže dozeral hlavný rozhodca Vincent Kročka. Okrem neho si na svoje rozhodcov-
sko-strelecké časy prišli zaspomínať aj bývalí rozhodcovia športovej streľby, ktorí vďaka 
záujmu zúčastnených vidia perspektívu tejto streleckej súťaže aj do budúcna. 
 Text: Sandra Čaprnková, foto: MTP

Ani v 7. kole IV. šachovej ligy päťčlen-
ných družstiev skupiny B22 neobišli 
obaja naši zástupcovia bodovo na-
prázdno. Šachisti ŠO Rybany vyhrali 4:1 
v Prievidzi nad domácim ,,déčkom“ ŠK 
a v tabuľke sa posunuli na tretiu prieč-
ku. OŠK Chynorany remizoval v Hand-
lovej s C-družstvom ŠK a v priebežnej 
tabuľke klesol z druhého miesta na 
štvrté.

 7. KOLO: ŠK Handlová C – OŠK Chy-
norany 2,5:2,5, ako hrali – 1. šachovni-
ca: Sklenka (elo: 1835) – Martin Marko 
(1753) 1:0, 2.š.: Kothaj (1747) – R. Bezák 
(1652) 0,5:0,5, 3.š.: Volf (1612) – M. Gaj-
doš (1537) 0:1, 4.š.: M. Bauko (1607) – Z. 
Marko (1599) 0:1, 5.š.: P. Bauko (1433) – 
D. Chrenko (1448) 1:0. ŠK Prievidza D – 
ŠO Rybany 1:4, ako hrali – 1. šachovni-
ca: Hoppan (1641) – E. Bista (1731) 0:1, 
2.š.: Sokol (1732) – P. Valente (1835) 0:1, 

3.š.: Cabala (1176) – J. Broniš (1853)  0:1, 
4.š.: Mikuška (1000) –  M. Krištof (1606) 
1:0, 5.š.: Oršula (1000) – Š. Hollý (1463) 
0:1. ŠK Handlová B – Tatran Kamenec 
p/Vt. 3:2. MK SO Prievidza – ŠK PRM 
Bojnice B 0,5:4,5.   

TABUĽKA
1. ŠK Handlová B 7  6  0  1    24,0:11,0   18
2. ŠK PRM Bojnice B 7  5  0  2    21,0:14,0   15
3. ŠO Rybany 7  4  2  1    22,5:12,5   14
4. OŠK Chynorany 7  4  2  1    20,5:14,5  14
5. Tatran Kamenec p/Vt.  7  3  0  4    15,5:19,5    9
6. ŠK Handlová C             7  2  2  3   19,0:16,0   8
7. ŠK Prievidza D 7  1  0  6    12,5:22,5   3 
8. MK SO Prievidza 7  0  0  7      5,0:30,0   0

 Program 8. kola – 2.3. o 9.30 h: MK SO 
Prievidza – OŠK Chynorany, Kamenec 
p/Vt. – ŠO Rybany, ŠK Prievidza D – ŠK 
PRM Bojnice B, ŠK Handlová C – ŠK Hand-
lová B. mp

V Banskej Bystrici a v Kysuckom novom 
Meste sa hrali stretnutia 7. dvojkola 
druhej najvyššej florbalovej súťaže žien. 
Florbalistky FBK Harvard Partizánske 
cestovali na Kysuce oslabené, keď pre 
chorobu nemohol tréner Dušan Ďuríček 
počítať s Miroslavou Vavrincovou a zlo-
mený prst nepustil do hry Viktóriu Ivan-
kovú. Stopercentne v  poriadku neboli 
ani kapitánka Lenka Ďuríčková s  Moni-
kou Bajanovou, ktoré však na zápas na-
stúpili, no na ich výkone to bolo badať. 
V prvom meraní síl Partizánske odohra-
lo nešťastný zápas s 1.SC Malacky, ktorý 
vďaka vydarenej záverečnej päťminú-
tovke zvíťazili 5:1, čím výrazne skompli-
kovali Harvardu šancu na zisk titulu. Po 
dvojhodinovej pauze od prvého duelu 
sa Partizánčanky postavili proti bratislav-
skému Lidu, ktoré ich v prvom vzájom-
nom zápase pripravilo o body. Tentoraz 
si Harvard ďalšie zaváhanie nepripustil 
a zvíťazil 7:4. V boji o medailové priečky 
Kysučanky preskočili dovtedajšie líderky 
z Partizánskeho o bod, kým tretie Tren-
čianky sa dotiahli na rozdiel bodu. ,,Po 
dobrých výsledkoch musel asi prísť 
aj takýto skrat. Dievčatá som v prvej 
tretine stretnutia s Malackami nespo-
znával a v  prestávke padli aj tvrdšie 
slová. V tretej tretine sme nedokázali 
trafiť v troch prípadoch už ani prázd-
nu bránku a  keď sa nám naskytla 
možnosť presilovej hry, prišla  taktic-
ká chyba, tvrdý trest pre našu hráčku 
a záver sme už nezvládli. Pri momen-
tálnej forme Kysučaniek sme si skom-
plikovali šancu na zisk titulu. V dru-
hom zápase Lido nezopakovalo vý-

borný výkon z nášho prvého vzájom-
ného merania síl a preto sme dokázali 
vyhrať, aj keď sme sa na malom ihris-
ku trápili sami so sebou. Pripísali sme 
si ďalšie dva body a o tom, či skončí-
me na jednom z medailových miest, 
sa bude rozhodovať prvého marca na 
domácej palubovke,“ povedal tréner 
FBK Harvard Dušan Ďuríček. 

 Zostávajúce výsledky 7. dvojkola: 
Quick Sport Banská Bystrica – ŠK 1. 
FBC Trenčín 4:5 (0:1, 2:3, 2:1). Star-
light Zálužice – Eastern Wings Mi-
chalovce 2:19 (1:4, 0:6, 1:9). Starlight 
Zálužice – 1. FBC Trenčín 2:14 (0:5, 
2:4, 0:5). Eastern Wings Michalovce – 
Quick Sport Banská Bystrica 3:6 (1:1, 
0:1, 2:4). LIDO Bratislava – FBK Kysuc-
ké Nové Mesto 2:11 (0:5, 2:3, 0:3). SC 
Malacky – FBK Kysucké Nové Mesto 
4:9 (2:1, 2:3, 0:5).

TABUĽKA
1. Kysucké Nové Mesto              12   10   0   2    93:37   20
2. FBK Harvard Partizánske     14    9   1    4    73:45 19
3. 1.FBC Trenčín                         12    8   2    2    58:31   18
4. Rebels 91 Topoľčany               12    7   0    5    55:44   14
5. 1.SC Malacky                          12    6   1    5    59:51   13
6. LIDO Bratislava                       12    5   2    5    52:61   12
7. Quick Sport B. Bystrica           12    5   0    7    65:63   10
8. Eastern wings Michalovce     12   3   0    9    47:58     6
9. Starlight Zalužice                     14   0   0   14   38:150   0

 Program 8. dvojkola – 1.3. o 9. h: 1.FBC 
Trenčín – FBK Kysucké Nové Mesto, o 11. 
h: 1.SC Malacky – FBK Harvard Partizán-
ske, o 15. h: 1.FBC Trenčín – 1.SC Malac-
ky, o 15. h: FBK Harvard Partizánske – FBK 
Kysucké Nové Mesto (v Mestskej športo-
vej hale v Partizánskom). 

 HARVARD PARTIZÁNSKE – MALACKY 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Od úvodných minút sa obe družstvá na malom ihrisku len hľadali. V 16. min sa cez 
celé ihrisko prehnala Vaseková a jej prienik skončil až v bránke Harvardu. Po bezrad-
nej prvej časti Partizánčanky chceli v druhej tretine stav otočiť, ale nevedeli nájsť re-
cept na prekonanie súperovej obrany a len veľmi ťažko sa dostávali do zakončenia. 
Až v 37. min sa to podarilo v presilovej hre Súkenníkovej. V poslednej tretine si har-
varďáčky vytvorili viacero výborných šancí, ale ani tutovky Horváthovej a v dvoch prí-
padoch Kurucárovej, neskončili v bránke Malaciek. Päť minút pred koncom sa faulom 
previnila Púškáčová, a harvarďáčky tak mali výbornú príležitosť na strelenie víťazné-
ho gólu. Opak bol však pravdou, po špatnej rozohrávke sa do šance dostal súper a Le-
peyová v snahe spomaliť rodiacu sa hrozbu faulovala, za čo si od rozhodcov vyslúžila 
prísny päťminútový trest. Pri hre štyroch proti štyrom poslala Malacky do vedenia Va-
seková, ktorá v následnej presilovke, v rozpätí troch minút, vsietila spolu s Páleníko-
vou ďalšie tri góly, čím upravili na 1:5.
 GÓLY: 37. D. Súkeníková (A. Klapková) – 16., 57., 58. a 60. A. Vaseková, 59. 
Páleníková.  FBK HARVARD: P. Hačková – D. Súkenníková, A. Klapková, P. Vál-
lová, K. Lepeyová – M. Kurucárová, N. Horváthová, M. Bajanová – L. Ďuríčková, 
V. Kližanová, D. Krajčovičová – Martina Vavrincová, K. Centárová, L. Guštarová, 
tréner: D. Ďuríček.
 
LIDO BRATISLAVA – HARVARD PARTIZÁNSKE 4:7 (1:2, 2:2, 1:3)

Harvard mal vydarený vstup do zápasu, keď v 7. min otvorila skóre Súkenníková. O tri 
minúty však Macová vyrovnala a začínalo sa od znovu. Vyrovnaný stav vydržal len se-
dem sekúnd a Kurucárová strhla vedenie opäť na stranu Partizánskeho. V 16. min mohla 
Bajanová z trestného strieľania zvýšiť vedenie, no namierila len  do tyčky. Všetko si ale 
vynahradila v presilovej hre na začiatku druhej tretiny, keď presnou prihrávkou nabila 
na gól Kurucárovej. O dve minúty využila ďalšiu presilovku strelou do šibenice kapitán-
ka Ďuríčková a Harvard viedol 1:4. V polovici zápasu sa Lido dvomi úspešnými strelami 
dotiahlo na rozdiel jedného gólu – 3:4 – a zápas sa znova zdramatizoval. V poslednej tre-
tine padli v priebehu siedmich minút štyri góly, keď najskôr Kližanová a po nej Klapková 
zvyšovali na 3:6. Potom Bratislavčanky zásluhou Vránkovej znižovali na 4:6, ale posledné 
slovo mala Centárová, ktorá uzavrela na konečných 4:7.
 GÓLY: 10. Macová, 31. Karásková, 34. Shawkatová, 43. Vranková – 7. D. Súken-
níková (M. Kurucárová), 10. M. Kurucárová (N. Horváthová), 23. M. Kurucárová (M. 
Bajanová), 25. L. Ďuríčková (P. Vállová), 42. V. Kližanová (D. Krajčovičová), 43. A. 
Klapková, 45. K. Centárová (N. Horváthová).  FBK HARVARD: P. Hačková – D. Sú-
kenníková, A. Klapková, P. Vállová, K. Lepeyová – M. Kurucárová, N. Horváthová, 
M. Bajanová – L. Ďuríčková, V. Kližanová, D. Krajčovičová – Martina Vavrincová, K. 
Centárová, L. Guštarová, tréner: D. Ďuríček. (mp, dď)

I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN

Regionálna florbalová liga starších žiakov 
skupina Západ pokračovala tretím tur-
najom v Mestskej športovej hale v Par-
tizánskom. Florbalisti FBK Harvard Par-
tizánske nestačili na lídra súťaže 1.FBC 
Trenčín, ktorému podľahli 1:6. Zverenci 
trénera Dušana Ďuríčeka si napravili chuť 
v stretnutí s Novou Dubnicou, ktorú pora-
zili 7:1 a naďalej si držia druhú postupovú 
priečku do záverečných bojov o majstra 
Slovenska.  

 LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD 
 VÝSLEDKY 3. TURNAJA: FBK Harvard 
Partizánske – 1. FBC Trenčín 1:6 (1:1, 
0:2, 0:3), gól FBK Harvard: L. Hatala (J. La-
cika). Nová Dubnica – ŠK Rebels Topoľ-
čany 1:7 (0:2, 1:2, 0:3). DFA Nitra – FBC 
11 Trnava 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). FBC 11 Tr-
nava – ŠK Rebels Topoľčany 1:6 (0:4, 
0:1, 1:1). 1.FBC Trenčín – DFA Nitra 11:1 

(4:1, 5:0, 2:0). FBK Harvard Partizánske 
– Nová Dubnica 7:1 (4:0, 1:0, 2:1), góly 
FBK Harvard: M. Nižňanský (M. Žiško), J. 
Měchura, J. Kukla (A. Krasula),  J. Kukla, O. 
Krajčovič (E. Béreš), M. Žiško (M. Nižňan-
ský), R. Berešík (A. Krasula).

TABUĽKA
1. 1.FBC Trenčín               6  6  0  0   49:10  12
2. Harvard Partizánske    6  4  0  2  22:17   8
3. Rebels 91 Topoľčany     3  3  0  0  22:2     6
4. FBC 11 Trnava               5  1  0  4   6:21   2
5. VS Nová Dubnica          6  0  0  6   6:43 0 
6. ŠK SPU DFA Nitra         2  0  0  2   1:13   0

FBK Harvard Partizánske reprezentova-
li: J. Lacika, M. Bezák – A. Krasula, J. 
Kukla, R. Ferai, E. Béreš, M. Nižňanský, 
M. Riziky, A. Zubatý, E. Paško, J. Mě-
chura, R. Berešík, M. Košík, L. Hatala, O. 
Krajčovič, M. Žiško, tréner: D. Ďuríček.                                                                                               
 mp

FLORBALOVÁ MLÁDEŽ

V dohrávke 12. kola premiérového ročníka regionálnej ligy vo florbale mix-družstvo Ni-
bie zdolalo Osobitnú delegáciu až po samostatných nájazdoch 5:4. V stretnutí o štvrtú 
– poslednú postupovú priečku, dokázala Nibia otočiť z 1:2 na 4:2. Bratia Majerčíkovci z 
Osobitnej delegácie však v poslednej tretine poslali zápas do samostatných nájazdov, v 
ktorých Peter Klačanský rozhodol o víťazstve Nibie.  

 DOHRÁVKA 12. KOLA: OSOBITNÁ DE-
LEGÁCIA Partizánske – NIBIA Parti-
zánske 4:5 s.n. (1:1, 1:3, 2:0), 5. P. Gaš-
parík (M. Hrivnák), 17. M. Igaz (J. Majer-
čík), 38. J. Majerčík (M. Igaz), 41. T. Ma-
jerčík (J. Majerčík) – 11. D. Zvalo (P. Kla-
čanský), 24. D. Zvalo, 26. I. Skukálek (D. 
Ďuríček), 28. M. Ondruška (I. Skukálek), 
rozhodujúci nájazd premenil Peter Kla-
čanský.

TABUĽKA
1. PUEBLO PE               12   10   0   0   2   78:38  30
2. DARK DUCKS PE      12     6   1   2   3   62:46    22
3. WAY TO WIN PD        12     6   1   1   4   61:62    21
4. O-DELEGÁCIA PE     12     5   0   3   4   44:41    18
5. REBELS 91 TO           11     5   1   0   5   47:43   17
6. BLADES Bn/B. 11     5   1   0   5   44:46    17
7. FALCONS Dn/V.         12     4   2   1   5   61:67   17 
8. NIBIA FT PE               12     5   1   0   6   48:57 17
9. HELLO KITTY VK      11     3   1   0   8  44:62 11
10. BENORS Bn/B. 12     2   0   1   9  43:70 7

 KANADSKÉ BODOVANIE: 1. M. Nechala 
(Pueblo) 28 bodov /23 gólov + 5 asisten-
cie/, 2. J. Kuric (Benors) 22 /11+11/, 3. O. 
Školka (Pueblo) 21 /7+14/, 4. P. Michalík 
(Benors) 20 /12+8/, 5. P. Botka (Way to 
Win) 18 /11+7/...
 KANONIERI: 23 gólov – M. Nechala 
(Pueblo), 12 – L. Poliak (Way to Win), 11 
– M. Zajac (Dark Ducks), J. Kuric (Benors), 
M. Masaryk (Falcons), A. Botka (Way to 
Win)... 
 NAHRÁVAČI: 14 asistencií – O. Škol-
ka (Pueblo), 11 – J. Kuric (Benors), 10 – 
R. Hudok (Pueblo), 9 – J. Šimončič (Pue-
blo), Marek Uhlár (Falcons), M. Beňo 
(Falcons)... 
 BRANKÁRI: 1. M. Jursa (Dark Ducks) 
priemer 3,25 gólu na zápas, 2. T. Belica 
(Osobitná delegácia) 3,27, 3. M. Sklenár 
(Pueblo) 3,33, 4. I. Chalitovič (Blades) 4,00, 
5. M. Struhačka (Blades) 4,33... (mp, jv)

Valentínsky triumf v šípkach 
pre Drndzíka s Lasabovou

Valentínsky turnaj dvojíc v hádzaní šípok 
na terč v hre 301 double out, ktorý pre-
biehal v Charlie pube na sídlisku Šípok v 
Partizánskom na Deň zaľúbených, má za 
sebou premiérový ročník. Do súbojov v 
súťaži, ktorá v prvom rade priniesla ko-
pec zábavy, sa zapojilo desať dvojíc. Tie 
boli rozlosované do dvoch päťčlenných 
skupín, z ktorých štyri najlepšie postu-
povali do štvrťfinále. Po napínavých sú-
bojoch, zaujímavých ženských výko-
noch sprevádzaných spontánnymi vý-
krikmi radosti, ale aj prejavmi smútku, 
ostal nepostupový čierny Peter dvoji-
ciam Ivan Salinka – Beáta Kollárová a 
Jaroslav Panák – Alexandra Mlyneková. 
Príjemným prekvapením turnaja boli 
Peter Varga s Agátou Hlavačkovou, 
ktorí skončili tretí. Víťazom sa stal Ivan 
Drndzík so Slávkou Lasabovou, ktorá 
ukončila finále hneď prvou zlatou šíp-
kou do dvojitej dvadsiadky. Nad druhej 
priečke sa umiestnili Milan Guba so Sel-
mou Blažekovou. Hlavný organizátor 
turnaja Michal Trčo v závere vyjadril pria-
nie, aby podujatie malo pokračovanie 
aj v budúcnosti a vytvorilo si svoju tra-

díciu a všetky zúčastnené ženy obdaro-
val kvetom. 

 Výsledky – štvrťfinále: I. Drndzík-S. La-
sabová – J. Števica-A. Dobišová 2:0, P. 
Varga-A. Hlavačková – L. Boszorád-M. 
Boszorádová 2:0, R. Fereje-B. Penze-
šová – M. Guba-S. Blažeková 1:2, L. Gu-
ba-Z. Repiarová – B. Bederka-R. Beder-
ková 2:0, semifinále: P. Varga-A. Hlavač-
ková – I. Drndzík-S. Lasabová 0:3, M. 
Guba-S. Blažeková – L. Guba-Z. Repia-
rová 3:2, o 3.miesto: P. Varga-A. Hlavač-
ková – L. Guba-Z. Repiarová 3:1, finá-
le: I. Drndzík-S. Lasabová – M. Guba-S. 
Blažeková 4:0.

 Konečné poradie: 1. Ivan Drndzík-Sláv-
ka Lasabová, 2. Milan Guba-Selma Bla-
žeková, 3. Peter Varga-Agáta Hlavačko-
vá, 4. Lukáš Guba-Zuzana Repiarová, 5. 
Bronislav Bederka-Ružena Bederková, 
6. Ladislav Boszorád-Marika Boszorá-
dová, 7. Rado Fereje-Barbora Penze-
šová, 8. Július Števica-Andrea Dobišo-
vá, 9. Ivan Salinka-Beáta Kollárová, 10. 
Jaroslav Panák-Alexandra Mlyneková.
 (mp, mt)

V 22. kole II. ligy šesťčlenných družstiev si 
kolkári BKK Bánovce nad Bebravou pora-
dili na domácich dráhach s Tlmačmi v po-
mere 6:2 na body. Bánovčania poslali na 
zem o rovných 80 kolov viac ako Tlma-
če – 3089:3009. Darilo sa aj kolkárom KK 
Hustra Uhrovec, ktorí na bánovských drá-
hach zdolali rezervu Pobedima vysoko 
7:1 na body. Uhrovčania boli úspešnejší aj 
na koly, ktorých zvalili o 165 viac. V drese 
Hustry zaznamenal Juraj Mišina s 556 kol-
mi šiesty najlepší výkon kola. Tretieho ví-
ťazstva v III. lige štvorčlenných družstiev 
sa dočkali kolkári rezervy KK Hustra Uhro-
vec. Na domácich dráhach vo vyrovna-
nom stretnutí porazili družstvo Extrémisti 
Trenčín o 9 kolov – 1939:1930. O najlep-
ší výkon kola sa postaral Ivan Orságh z 
Uhrovca, ktorý zvalil 506 kolov, kým jeho 
oddielovému spoluhráčovi Pavlovi Petre-
jemu (496) patrila štvrtá priečka.

II. LIGA MUŽOV – ZÁPAD
 22. KOLO: BKK Bánovce n/B. – ŠKK 
Tlmače 6:2 (3089:3009), ako hrali: J. 
Bročko 511/0 – Fábik 522/1, J. Podolák 
546/1 – Gálet 511/0, I. Žitňan 479/0 – F. 
Zajko 529/1, M. Vujičič 503/1 – J. Zajko 
ml. 499/0, M. Papšo 523/1 – J. Zajko st. 
468/0, P. Bročko 527/1 – Pitter 480/0. KK 
Hustra Uhrovec – KK Pobedim B 7:1 
(3104:2939), ako hrali: V. Danaj 521/1 – 
Dekan 500/0, R. Janega 506/1 – Mrekaj 
445/0, P. Petreje 491/0 – Hesko 531/1, J. 
Mišina 556/1 – Žitňanský 526/0, M. Miši-
na 526/1 – Dudík 473/0, P. Sirotný 504/1 
– Lednický 464/0. TKK Trenčín B – Tat-
ran Bratislava 1,5:6,5 (3136:3197). 
DKK Nové Mesto n/V. – Slávia Nitra 

1:7 (3169:3268). TJ Rakovice B – Kar-
paty Limbach 7:1 (3089:3043). Zla-
té Klasy B – ZKK Nové Mesto n/V. 
2,5:5,5 (3139:3210). Slavoj Sládkovi-
čovo – Slovan Šaľa B 7:1 (3160:2994). 
MKK Stará Turá B – MKK Galanta B 4:4 
(3244:3238). 

TABUĽKA
1. MKK Stará Turá B 21   14  3   4    102,0:66,0   3189   31
2. ZKK Nové Mesto n/V. 21   15  0   6   103,5:64,5   3182   30
3. Slávia Nitra 21   13  1   7     97,5:70,5   3153   27
4. TJ Rakovice B    21   13  1   7     97,0:71,0   3174   27
5. Sládkovičovo 21   12  1   8     90,0:78,0   3120   25
6. DKK Nové Mesto n/V. 21   10  4   7     90,0:78,0   3136   24
7. BKK Bánovce n/B.    21 10  3   8   90,5:77,5   3084   23
8. Duslo Šaľa B 21   11  1   9 88,5:79,5   3172   23
9. KK Zlaté Klasy B 21    9  1  11     79,0:88,0   3147   19
10. KK Hustra Uhrovec 21    8  2  11    78,0:90,0    3048   18
11. KK Pobedim B 21    8  1  12    80,5:87,5    3102   17
12. Karpaty Limbach 21    7  2  12    71,0:97,0    3122   16
13. MKK Galanta B 21    5  5  11    72,5:95,5     3158  15
14. Tatran Bratislava 21    7  1  13    65,0:103,0   3137  15
15. ŠKK Tlmače 21    6  2  13    72,5:95,5    3099   14
16. TKK Trenčín B 21   5  2  14    65,5:103,5   3101   12

III. LIGA – TRENČÍN
13. KOLO: KK Tatran Uhrovec B – Ex-
trémisti Trenčín 1939:1930 (+9-), ako 
hrali: J. Dúbravický 474 – Bredschneider 
445, P. Petreje 496 – Kellner 503, I. Orságh 
506 – M. Mikuš 488, V. Kušnier 463 – Š. Mi-
kuš 494. Moravské Lieskové – MKK Sta-
rá Turá C 1773:1830 (-57+). ZKK Nové 
Mesto n/V. B – voľno.     

TABUĽKA
1. MKK Stará Turá C  10  8  0  2   1977   16
2. ZKK Nové Mesto n/V. B    10  7  0  3   1971   14
3. Extrémisti Trenčín              11   5  0  6   1931  10
4. Moravské Lieskové            10   3  0  7   1822    6
5. KK Hustra Uhrovec B     11  3  0  8   1784    6
 (mp, kk, lg) 

FLORBAL (I. LIGA – ŽENY) 1.3. o 9. h: 
1.FBC Trenčín – FBK Kysucké Nové Mesto, 
o 11. h: 1.SC Malacky – FBK Harvard Parti-
zánske, o 15. h: 1.FBC Trenčín – 1.SC Malac-
ky, o 15. h: FBK Harvard Partizánske – FBK 
Kysucké Nové Mesto (MŠH Partizánske).

MALÝ FUTBAL (TURNAJ – ŽENY) 1.3. 
od 9. do 14. h: 2. ročník turnaja O po-

hár primátora Bánoviec nad Bebravou a 
Pohár Slovenského orla v Miezgovciach. 
Štartujú: ŽFK Bánovce n/B., Myjava, Hor-
ná Nitra, Prievidza, Beluša a Bziny (Mest-
ská športová hala v Bánovciach n/B.).

FUTBAL-MUŽI (PRÍPRAVA – MUŽI) 
1.3. o 14.30 h: Tempo Partizánske – To-
poľčany.

KAM ZA ŠPORTOM

Medailoví bratia Jánošíkovci
Celkom 414 pretekárov zo štyridsiatich ôsmich klubov zo Slovenska, Česka, Srbska, 
Rumunska a Poľska štartovalo na 24. ročníku turnaja v športovom karate – Karate 
Zvolen Cup. Paralelne s podujatím prebiehali otvorené Majstrovstvá Stredosloven-
ského zväzu karate mužov a žien a zároveň otvorené 2. kolo Stredoslovenského po-
hára mládeže. Z našich karate klubov mal na turnaji zastúpenie len TREND Bánov-
ce nad Bebravou prostredníctvom súrodencov Jánošíkovcov. Najúspešnejší z trojice 
bratov bol najmladší Matúš Jánošík, ktorý obsadil tretie miesto v súbornom cvi-
čení kata chlapcov a v športovom zápase kumite v hmotnosti +24 kg skončil tretí. 
Bronzovou priečkou v kumite skončilo aj vystúpenie Dominika Jánošíka v kategórii 
mladších žiakov vo váhe +30 kg a rovnako Benedikta Jánošíka medzi staršími žiak-
mi do 35 kg. V medailovej štatistike klubov sa najúspešnejším stal CMK Banská Bys-
trica s bilanciou 8 zlatých, 1 striebornej a 2 bronzových medailí, pred druhým Rapi-
dom Bratislava (6-4-5) a tretím MŠK Žiar nad Hronom (6-3-5). Bánovský MZK (0-1-3) 
obsadil 21. miesto.  mp

Druhý ročník Foosballovej ligy v Partizánskom (súťaž prebieha v Dubliner Irish Pube a 
Spy Clube) pokračoval ďalšími stretnutiami. Obhajca prvenstva Shock! naďalej kraľuje v 
súťaži bez straty bodu.

 VÝSLEDKY: PÁRKY – Miki a Tono 
33:55. PIVÁREŇ – PÁRKY 46:42. SHOCK! 
– 06 47:41. PÁRKY – SHOCK! 30:58. PI-
VÁREŇ – MuFuZa 39:49.

TABUĽKA
1. SHOCK!                          13  13  0   0    826:494   30
2. MuFuZa                          20   12  1   7    922:838    25 
3. OLD VIRGINS                 11   9   0   2    608:360 18
4. 06 10   7   0    3    494:386   14
5. Miki a Tono 16   7   0    9    703:705   14    
6. BEGINNERS 9   4   0    5    389:403 8
7. PIVÁREŇ 11   4   0    6    448:520    8
8. PIPER’S TEAM 2   1   1    0      97:79       3
9. BUGANE 3   1   0    2    121:143     2
10. PÁRKY 9   1   0    8    322:470     2 
11. NEMCI 10   1   0    9    356:524    2
12. THE UNDERTAKERS   10   0   0   10   258:622    0 

 Zostavy družstiev: SHOCK! Partizán-
ske (Karol Nógli, Juraj Kopál), MuFuZa 

Partizánske (Jakub Johann, Adam Uhrín 
– juniori), OLD VIRGINS Partizánske 
(Jozef Zvalo, Anton Riška), 06 Partizán-
ske (Jaroslav Panák, Juraj Henteš), Miki 
a Tono Partizánske (Marek Miklas, To-
máš Beláň), BEGINNERS Partizánske 
(Tomáš Adamec, Peter Grňo), PIVÁREŇ 
Partizánske (Miroslav Chovan, Ľubo-
mir Krpelan), PIPER’S TEAM Prievidza 
(Peter Dubec, Michal Radba), BUGANE 
Zlaté Moravce (Marek Kováč, Jozef Lau-
rinec), PÁRKY Chynorany (Marek Micha-
lík, Martin Paliatka – juniori), NEMCI Chy-
norany (Rastislav Kollárik, Lukáš Príslup-
ský – juniori) a THE UNDERTAKERS Par-
tizánske (Imrich Bujna, Matúš Ivančík).
 (mp, kn)

FOOSBALLOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
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ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

KATEGÓRIA
do 15 rokov

KATEGÓRIA 
15-19 rokov

KATEGÓRIA 
nad 19 rokov

KATEGÓRIA

ŠPORTOVEC Partizánskeho 
za rok 2013

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

KATEGÓRIA 
DO 15 ROKOV
Ivana BITAROVÁ 
atletika – ZŠ Veľká okružná 
Partizánske

Dominik BUDAY 
športové karate – DRAP Par-
tizánske

Róbert GÁLIS 
športová streľba – ZŠ Radova-
na Kaufmana Partizánske:

Sebastián GREGUŠKA 
futbal – FK Tempo Partizánske

Zina HLAVAČKOVÁ 
bedminton – BK Gymnázium 
Partizánske

Radovan HRČKA 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Martina HULLMANOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Alexander HVIZDOŠ 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

Matej SKLENÁR 
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske

Matej ŠADIBOL 
basketbal – TJ Iskra Parti-
zánske

Andrea ŠVECOVÁ 
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka 
Partizánske

Nia VACULČIAKOVÁ 
zjazdové lyžovanie – ZŠ Mali-
novského Partizánske

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV
Tibor ĎURČEK 
športové karate – DRAP Par-
tizánske

Veronika GAJDOŠOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Milan HABRMAN 
tenis – TENNIS CLUB Parti-
zánske

Samuel IVANKA 
bedminton – BK ŠŠK Gymná-
zium Partizánske

Ondrej JURÍK 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Michaela KURUCÁROVÁ 
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske

Jana MITALOVÁ 
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka 
Partizánske

Bohumil NOVÝ 
futbal – FK Tempo Partizánske

Natália ŠVECOVÁ 
atletika – Gymnázium Parti-
zánske

Patrícia VLKOVÁ 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV
Stanislav KORYTÁR 
autokros – STANLEY TEAM Ši-
monovany

Róbert NÉMA 
stolný tenis – KŠK HELLER/
STK TEVOS Partizánske

Matúš NOVOTNÝ 
basketbal – TJ Iskra Parti-
zánske

Ivan SKUKÁLEK 
florbal – ŠK Harvard Parti-
zánske

Mária STANOVIČOVÁ 
horská cyklistika/atletika/triat-
lon – Honeywell Partizánske

Simona SÚLOVSKÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Juraj ŠIMONČIČ 
futbal – FK Tempo Partizánske

Ondrej ŠKOLKA 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

Marek ŠVEC 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Bohumil VAŠEK 
športové bezmotorové lietanie 

– Aeroklub Partizánske

Jozef ZELENÍK 
atletika – Honeywell Parti-
zánske)

Trinásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKE-
HO ZA ROK 2013, ktorú poriada komisia športu a spoločenských 
organizácií pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spo-
lupráci s našou redakciou Tempo, pokračuje vo svojej hlavnej – 
hlasovacej fáze.

Do ankety, ktorá je tak ako vlani opäť rozdelená do troch vekových kategórií – 1. KATEGÓ-
RIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV – boli 
nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2013 úspešne reprezentovali svoje 
kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci, reprezentujúci 
Partizánske a jeho prímestské časti. Bohužiaľ, do ankety tak opäť nemohli byť zaradení takí 
športovci, ako futbalisti Denis Vavro (MŠK Žilina), Igor Obert (Michalovce), triatlonistka Svet-
lana Lipárová (TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica), hádzanárka Petra Beňušková (Baník Most), 
hokejbalista Miroslav Behúl (Ružinov Bratislava), hokejista Juraj Jankula (Dukla Trenčín)..., 
pretože hoci sú Partizánčanmi, reprezentujú, a treba dodať, že veľmi úspešne, nielen kluby 
mimo Partizánskeho, ale aj v zahraničí.

Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami športovcov z uvedenej no-
minácie, ktorým mienite dať svoj hlas, poslali (prípadne osobne priniesli) na adresu našej re-
dakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske. Uzávierka ankety je 6. marca 2014! Každé vami 
vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená pre nominan-
ta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej z troch kolóniek na anke-
tovom lístku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrej-
me, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa 
zapoja do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení. Ceny však budú oveľa honosnejšie, než 
v predošlých ročníkoch ankety.

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu Večer športovcov, ktorý je 
na programe 21. marca od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom.

ŠPORTOVEC      VEC      ORTOVEC      ORTO
PARTIZPARTIZP ÁNSKEHO  

XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

To, o čom sa vo futbalových kuloá-
roch nahlas šepkalo, sa naplnilo. Naj-
úspešnejší tím prievidzkého oblastné-
ho futbalového zväzu posledných ro-
kov opúšťa futbalové vody. Družstvo 
mužov OFK Nedanovce, ktoré svojou 
hernou dominanciou kraľovalo v súťa-
žiach dospelých a majstrovské vavríny 
zbieralo ako huby po daždi, končí. Mini-
málne do konca aktuálneho ročníka. Na 
Slovensku v ostatných rokoch vonkon-
com nie výnimočný jav. Klub už zaslal 
na Oblastný futbalový zväz Prievidza aj 
oficiálne stanovisko, v ktorom za hlav-
ný dôvod odhlásenia družstva mužov 
zo súťaže uvádza ,,ekonomický“. Potvr-
dil nám to aj predseda klubu a dlhoroč-
ný sponzor Roman Oravec, ktorý však 
toto radikálne riešenie nechcel bližšie 
komentovať. Jednoznačne však garan-
toval, že z futbalovej mapy klub nemiz-
ne nadobro. OFK Nedanovce bude mať 
naďalej zastúpenie v mládežníckych sú-
ťažiach – v  III. triede žiakov a v D-sku-
pine mixprípravky, ktorá sa hrá turnajo-
vým spôsobom. 
Podľa reglementu súťaže sa OFK Neda-
novce automaticky stáva vypadávajú-
cim družstvom z Majstrovstva oblasti 
Prievidza dospelých, ktorej začiatok od-
vetnej časti je stanovený na 16. marca 
a výsledky ním dosiahnuté v jesennej 
časti sa anulujú. A čo ďalej? Klub pod-
ľa dostupných informácií znovu začne 
od piky, teda od najnižšej súťaže mu-
žov. Ako to mu bolo v roku 2009. Aj keď 
Roman Oravec, ktorý, ako je známe, je 
veľkým fanúšikom futbalu, vidí aj iné 
možnosti. ,,Či to bude najnižšia sú-
ťaž, alebo iná, nechcem v tejto chví-
li konkretizovať. Uvidíme, aké mož-
nosti sa v tomto reorganizačnom 
ročníku naskytnú.“ Obdobná situácia 
nastala v Nedanovciach aj po odohra-
tí sezóny 2004/2005. Družstvo mužov, 
ktoré bolo označované ako rezerva vte-
dy štvrtoligových Chynorian, obsadi-
lo v I. triede MO Partizánske a Bánov-
ce n/B. šieste miesto. V nasledujúcom 
ročníku však už Nedanovce v majstrov-
ských súťažiach dospelých nefigurova-
li. Až po štvorročnej odmlke klub znovu 
postavil družstvo mužov. A Nedanovce 
v sezóne 2009/2010 vyhrali II. triedu, 
následne získali titul aj v I. triede a be-
hom dvoch ročníkov sa prebojovali do 
najvyššej oblastnej súťaže. V nej kraľo-
vali až do aktuálnej sezóny, v ktorej po 
jeseni figurovali na tretej priečke. Hráči 
OFK Nedanovce vsietili na jeseň 41 gó-
lov (zostávajúce dva do celkového poč-
tu 43 si strelili hráči súpera), o ktoré sa 
postaralo deväť strelcov: Martin Rus-
ňák (14 gólov), Ján Boldiš (7),  Andrej 

Sák (5), Marek Oravec (5), Erik Škarba 
(5), Michal Masarovič (2), Boris Baniat 
(1), Juraj Gašparík (1) a Daniel Krošlák 
(1). Nedanovský dres v prvej polovici 
súťažnej sezóny obliekali aj Martin Gr-
man, Michal Štálnik, Mário Borcha, An-
drej Královič, Marek Mozola, Bystrík Pe-
ciar a Michal Košík.

Tabuľka s OFK Nedanovce
1. Uhrovec        15 10 4 1 44:15  34 (+10)
2. Nitr. Rudno 15 9 2 4 28:17  29 (+5)
3. Nedanovce 15 8 3 4 43:22  27 (+6)
4. Chynorany 15 7 4 4 30:20  25 (+4)
5. Rudn. Lehota 15 8 1 6 35:33  25 (+1)
6. Skačany       15 6 4 5 28:24  22 (+1)
7. Dežerice      15 6 3 6 26:22  21 (-3)
8. Dolné Naštice 15 6 3 6 30:33  21 (-3)
9. Ráztočno  15 5 5 5 19:21  20 (-4)
10. Diviacka N. Ves 15 5 3 7 22:42  18 (-3)
11. Pravenec 15 6 0 9 22:43  18 (-6)
12. Veľké Bielice 15 4 5 6 19:18  17 (-4)
13. Sebedražie 15 5 2 8 29:36  17 (-4)
14. Malinová 15 4 3 8 29:37  15 (-6)
15. Opatovce n/N. 15 3 5 7 30:42  14 (-10)
16. Veľký Klíž 15 3 3 9 28:37  12 (-9)

Tabuľka bez OFK Nedanovce
1. Uhrovec       14 10 3 1 42:13  33 (+12)
2. Nitr. Rudno 14 9 1 4 26:15  28 (+4)
3. Rudn. Lehota 14 8 1 5 35:32  25 (+4)
4. Chynorany 14 6 4 4 26:18  22 (+4)
5. Skačany     14 6 4 4 28:22  22 (+1)
6. Dežerice       14 6 3 5 25:19  21 (-3)
7. Dolné Naštice 14 6 3 5 29:28  21 (0)
8. Ráztočno  14 5 4 5 19:21  19 (-5)
9. Diviacka N. Ves 14 5 3 6 21:33  18 (-3)
10. Pravenec 14 6 0 8 21:37  18 (-6)
11. Sebedražie 14 5 2 7 28:30  17 (-4)
12. Veľké Bielice 14 4 5 5 19:16  17 (-1)
13. Malinová 14 3 3 8 26:36  12 (-6)
14. Opatovce n/N. 14 2 5 7 27:40  11 (-10)
15. Veľký Klíž 14 2 3 9 25:37  9 (-9)

Výsledky dosiahnuté OFK Nedanovce 
počas jesennej časti aktuálneho fut-
balového ročníka 2013/2014, ktoré sa 
budú anulovať – 1. kolo: Rudnianska 
Lehota – Nedanovce 0:1, 2. kolo: Ne-
danovce – Pravenec 6:1, 3. kolo: Opa-
tovce nad Nitrou – Nedanovce 3:2, 
4. kolo: Nedanovce – Dežerice 3:1, 5. 
kolo: Dolné Naštice – Nedanovce 1:5, 
6. kolo: Nedanovce – Nitrianske Rud-
no 2:2, 7. kolo: Veľký Klíž – Nedanovce 
3:0, 8. kolo: Nedanovce – Sebedražie 
6:1, 9. kolo: Veľké Bielice – Nedanov-
ce 0:2, 10. kolo: Nedanovce – Skačany 
2:0, 11. kolo: Malinová – Nedanovce 
3:1, 12. kolo: Chynorany – Nedanov-
ce 4:2, 13. kolo: Nedanovce – Diviac-
ka Nová Ves 9:1, 14. kolo: Uhrovec – 
Nedanovce 2:2, 15. kolo: Nedanovce 
– Ráztočno 0:0. mp

 MUŽI: ŠÚROVCE – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 2:1, gól Spartaka: 
Doknič. SLOVAN ŠIMONOVANY – VLČANY 0:3 (0:0), na umelej 
tráve v Topoľčanoch. HRUŠOVANY – SLOVAN ŠIMONOVANY 3:1 
(0:1), gól Slovana: M. Švec, na umelej tráve v Topoľčanoch. TEMPO 
PARTIZÁNSKE – UHROVEC – nehralo sa kvôli maródke hráčov. NŽ 
VEĽKÉ UHERCE – SOLČANY – nehralo sa (hostia nepricestovali). SO-
KOL BISKUPICE – MELČICE-LIESKOVÉ 7:3 (6:1), góly Sokola: P. Ma-
čas 3, P. Valíček 2, R. Grunta, J. Jánošík. BISKUPICE – VEĽKÉ BIELICE 
4:3 (2:1), P. Valíček 2, P. Zajac, P. Mačas – P. Turčan, M. Olach, O. Beleš. 
MACHULINCE – OŠK VEĽKÝ KLÍŽ 1:6 (1:4), góly OŠK: Š. Kučera 3, 
M. Kučera, S. Hollák, J. Bielich. TOVARNÍKY – CHYNORANY 2:0 (2:0). 
VEĽKÉ KRŠTEŇANY – SKAČANY 2:5 (1:2), J. Straka, J. Sagan – Ma-
roš Ďuriš, M. Borcha (11 m), B. Krajčo, J. Galus, L. Beňačka. OFK MALÉ 
KRŠTEŇANY – ČEREŇANY 2:4 (0:3), góly OFK: A. Kováč, T. Dubina. 
KOLAČNO – VEĽKÉ UHERCE /dorast/ 7:2 (6:0), T. Martoš 3, Š. Čepko 
2, P. Duchovič, Jozef Vlčko – P. Chochula, Maťašeje, hralo sa v Pažiti. 
NEMČICE – SLOVAN BRODZANY 2:1 ((0:1), góly Slovana: Martin Jan-
čich, na umelej tráve v Topoľčanoch. HOSTIE – OFK KLÁTOVA NOVÁ 
VES 3:1 (1:1), gól OFK: R. Borčin. KRÁSNA VES – MOTEŠICE 3:1 (1:1), 
góly KV: P. Fidrik 2, L. Vlnka. DOLNÉ NAŠTICE – HORNÁ VES 3:2, góly 
HV: V. Poliak 2. DVOREC – TJ ŽABOKREKY NAD NITROU 4:1 (3:0), gól 
TJ: R. Paľák.
 DORAST: KLÁTOVA NOVÁ VES – TEMPO PARTIZÁNSKE 1:1 (0:0), 
M. Zajic – T.  Igaz. BISKUPICE – ŽFK BÁNOVCE N/B. /ženy/ 5:3 (1:1), 
góly ŽFK: N. Griačová, K. Beňadiková, A. Domčeková.
 STARŠÍ ŽIACI: POVAŽSKÁ BYSTRICA – TEMPO PARTIZÁNSKE 6:2 
(5:2), góly Tempa: O. Vrábel, Mário Mano, hralo sa vo Futbalovej aré-
ne v Korni. TEMPO PARTIZÁNSKE – NOVÁKY 5:3 (3:1), góly Tempa: 
O. Vrábel 2, Mário Mano, F. Ondruška, D. Ďuriš, hralo sa v Brodzanoch.

Futbalistky Bánoviec 
na sústredení

Bez straty bodu suverén jesennej časti II. futbalovej ligy žien skupi-
na Západ – ŽFK  Bánovce nad Bebravou nenecháva nič na náhodu. V 
rámci zimnej prípravy najskôr Bánovčanky štartovali na halových tur-
najoch v Myjave a v Trnave. Následne si odskočili do neďalekého re-
kreačného zariadenia Striebornica pri Uhrovci, kde od 6. do 9. febru-
ára absolvovali štvordňové sústredenie. Bolo zamerané prevažne na 
kondičnú prípravu, ktorú naháňalo šestnásť hráčok. V priebehu za-
beračky na odvetnú časť ligy absolvovali futbalistky Bánoviec sedem 
tréningových jednotiek. V závere sústredenia odohrali na umelej trá-
ve multifunkčného ihriska v Uhrovci prípravný zápas s domácimi do-
rastencami, ktorým podľahli 3:9. ,,V programe sústredenia bola za-
hrnutá aj videoprojekcia a analýza našich vybraných zápasov z 
predošlého roku a nechýbala ani psychologická príprava. Hráč-
ky mali zabezpečenú regeneráciu v krytej plavárni v Bánovciach 
nad Bebravou,“ približoval viac zo sústredenia tréner bánovského 
ŽFK Miloš Šagát, ktorý pokračoval: ,,Sústredenie prispelo hlavne 
k zvýšeniu kondičnej, ale aj hernej pripravenosti družstva, ako 
aj k utuženiu kolektívu. Svoj účel splnil aj prípravný zápas, kto-
rý poukázal na naše herné nedostatky. Tie sa budeme snažiť v 
prípravnom období postupne odstraňovať. Hráčky mali naozaj 
zodpovedný prístup k tréningovým povinnostiam. Chcel by som 
sa poďakovať starostovi obce Miezgovce (ŽFK hráva domáce zá-
pasy v Miezgovciach – pozn. red.) a taktiež pomocnému personálu 
za vytvorené podmienky a starostlivosť počas sústredenia.“ mp

Futbalová jar bez mužstva
OFK NEDANOVCE

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Výbor ŠK Slovan Šimonovany si vás dovoľuje po-
zvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude 
konať v nedeľu 2. marca 2014 o 15. h v budove 
pošty (na 1. poschodí) v Šimonovanoch.

Futbalistka Ľudmila Maťavková,
z Chynorian až do bundesligy?

V prvý februárový deň si na vyhláse-
ní ženskej Jedenástky roka 2013 v Po-
prade prevzala ocenenie Talent roka 
2013. A vzápätí slovenská futbalová 
reprezentantka Ľudmila Maťavko-
vá (na foto) z Chynorian absolvovala 
skúšku v jednom z najslávnejších fut-
balových klubov planéty, v nemec-
kom Bayerne Mníchov. Už v minulom 
roku bola útočníčka ženského dru-
holigistu FC Baníka Horná Nitra, kam 
prešla z materského OŠK Chynorany, 
na skúške v nemeckom 1. FFC Frank-
furt. O jej služby ale najnovšie prejavil 
záujem aj slávny Bayern Mníchov, s 
ktorým si aj zatrénovala. ,,V Mnícho-
ve som absolvovala dva tréningy. 
Tie baby boli buď na mojej úrovni, 
alebo aj o niečo lepšie. Podmienky 
v Bayerne sú neskutočné. Tréning 
sa tiež nedá porovnať s našim, aj 
disciplína je na inej úrovni. Je to 
obrovský rozdiel, tam sa už netré-
nujú iba základné veci, ako spra-
covanie a prihrávky na päť met-
rov, ale všetko sa robí v rýchlosti. 
Do toho sa pridajú atletické cviče-

nia, ktoré sú o päť úrovní vyššie, 
ako u nás,“ vyjadrovala prvé dojmy 
z bavorského klubu Ľudmila Maťav-
ková, ktorá však jedným dychom do-
dala: ,,Nechcem sa zatiaľ konkrét-
ne vyjadrovať na adresu Bayernu, 
no môžem potvrdiť, že majú o mňa 
záujem. Teraz som na ťahu ja, mu-
sím sa rozhodnúť, čo ďalej. Zatiaľ 
by som hrala juniorskú bundesli-
gu. Rok by som mala na to, aby 
som sa presadila do kádra žien. Až 
potom môžem uvažovať o nejakej 
zmluve a plate. Cesta do Bayernu 
má ale stále veľa prekážok.“ Pät-
násťročná futbalistka má však v ta-
lóne ešte jeden bundesligový klub. 
„Keď mi nevyjde Bayern, mám už 
istý Frankfurt, kde som bola na 
skúške ešte minulý rok. Frankfurt 
je prakticky to isté, hrá v rovna-
kej súťaži,“ vysvetľuje rýchlonohá 
forvardka slovenského národného 
tímu do 17 rokov, ktorá sa snaží voľ-
ný čas venovať tréningu. „Dôležitá 
je kondícia i rýchlosť, bez beha-
nia sa futbal hrať nedá. Po tech-

nickej stránke to mám už v nohe, 
keďže som odmalička kopala do 
lopty s chalanmi,“ pokračuje sym-
patická futbalistka, ktorú priviedli 
k futbalu otec so starým otcom. Jej 
najbližší cieľ je jasný – prestup do za-
hraničia. „Budem na sebe makať 
a tvrdo trénovať. Ak budem tré-
novať viacej ako ostatné dievča-
tá, myslím si, že je šanca zahrať si 
ženskú bundesligu. Samozrejme, 
nie na úkor školy. Žiaľ, ženský fut-
bal nie je tak hodnotený ako muž-
ský. Dokonca aj špičkové hráčky 
bundesligy sú popri futbale za-
mestnané, takže to nemôžem ne-
chať na náhodu. Prestup do zahra-
ničia je však šancou napredovať,“ 
triezvo uvažuje Ľudmila Maťavko-
vá, ktorá v mníchovskej Allianz aré-
ne videla aj tréning mužskej druži-
ny španielskeho trénerského mága 
Pepa Guardiolu. ,,Tréning A-tímu 
mužov Bayernu som si nenechala 
ujsť. Mala som tak možnosť vidieť 
aj jeho veľké hviezdy, Riberyho, 
Robbena, Götzeho a ďalších,“ do-

dala futbalistka z Chynorian, ktorú v 
dňoch 4. a 5. marca čaká v seneckom 
Národnom tréningovom centre kon-
trolný zraz ženskej reprezentácie do 
17 rokov, v rámci ktorého mladé re-
prezentantky absolvujú testy, aj mo-
delovaný zápas. V nominácii tréne-
ra Branislava Petroviča nechýba ani  
Maťavkovej klubová spoluhráčka z 
FC Baník Horná Nitra Kristína Hráde-
ľová z Klátovej Novej Vsi. mp
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STOLNÝ TENIS – MUŽI 

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

II. LIGA (TN+NR)
 19. KOLO: Trnovec B – STK TEVOS Par-
tizánske 2:12, body STK TEVOS: J. Holic-
ký 3,5, R. Néma 3,5, P. Herel 1,5. STK Veľké 
Uherce – Nová Dubnica 2:12, body STK: 
M. Gubka 1, L. Győri 1. ŠKST Bošany – To-
poľčany 6:8, body ŠKST: Š. Jakubík 2,5, O. 
Bralušič 2,5, I. Ondruška 0,5, M. Michal-
ka 0,5. ŠOG Nitra C – Rybník B 9:5. Bá-
nov – 1. ZŠ Vráble 10:4. Nové Zámky B 
– Nové Mesto n/V. 7:7. Nová Baňa-Pod-
lužany – Keraming Trenčín 7:7.
 20. KOLO: Nové Zámky B – STK TE-
VOS Partizánske 7:7, body STK TEVOS: J. 
Holický 3, R. Néma 2,5, T. Rajtík 1, P. Herel 
0,5. STK Veľké Uherce – Keraming Tren-
čín 6:8, body STK: Ľ. Mikloš 2,5, L. Győri 
2,5, M. Gubka 1. Bánov – Rybník B 11:3. 
ŠOG Nitra C – 1. ZŠ Vráble 4:10. Trno-
vec B – Nové Mesto n/V. 1:13. Nová Ba-
ňa-Podlužany – Nová Dubnica 2:12.
1. 1. ZŠ Vráble     9  8  0  1  0  82:44  33
2. Bánov 8  7  1  0  0  74:38  30
3. Nová Dubnica 8  7  0  1  0  93:19  29
4. TEVOS Partizánske 9  5  3  1  0  80:46  27
5. STK Veľké Uherce 8  5  1  2  0  62:50  24
6. Nové Mesto n/V. 9  4  1  4  0  61:65  22
7. ŠOG Nitra C 8  3  1  4  0  52:60  18
8. Topoľčany 8  3 1  4  0  59:53  18
9. Rybník B 9  2  3  4 0  58:68  18
10. Nové Zámky B 9  2  2  5  0  48:78  17
11. ŠKST Bošany 8  1  3  4  0  51:61  14
12. Keraming Trenčín 8  1  3  4  0  50:62  14
13. Nová Baňa-Podlužany 8  1  1  6  0  42:70  12
14. Trnovec B    9  0  0  9  0  14:112  9

III. LIGA (TN)
 19. KOLO: Bystričany B – STK TEVOS 
Partizánske B 11:7, body STK TEVOS: Ra-
dovan Eliáš 2, T. Hoffmann 2, P. Mozola 2, 
L. Staňák 1. Stará Turá – STK Malé Chlie-
vany 12:6, body STK: Ján Dvořák 2,5, P. 
Bujna 2, M. Škultétyová 1, M. Mikuš 0,5. 
Nová Dubnica B – Drietoma 8:10. Laza-
ny – TTC Považská Bystrica 5:13. Laza-
ny B – Dubnica n/V. 11:7. Karpatia Prie-
vidza – STK Prievidza 11:7. Nové Mesto 
n/V. B – Keraming Trenčín B 15:3.
 20. KOLO: Karpatia Prievidza – STK 
TEVOS Partizánske B 16:2, body STK 
TEVOS: Radovan Eliáš 2. Nové Mesto 
n/V. B – STK Malé Chlievany 10:8, body 
STK: M. Škultétyová 4, M. Mikuš 2,5, David 
Petrík 1, Ján Dvořák 0,5. Lazany B – TTC 
Považská Bystrica 7:11. Lazany – Dub-
nica n/V. 11:7. Bystričany B – STK Prie-
vidza 11:7. Stará Turá – Keraming Tren-
čín B 12:6.
1. TTC Pov. Bystrica 19  16  2  1  0 230:112  69
2. Stará Turá 19  14  3  2  0    199:143  64
3. Drietoma 18  14  3  1  0 221:103  63
4. Karpatia Prievidza 19  14  1  4  0    191:151  62
5. Nové Mesto n/V. B   19   8  1  10  0   165:177  44
6. Nová Dubnica B 18   8  1  9   0 173:151  43
7. STK Malé Chlievany 18   8  0  10  0   165:159  42
8. STK Prievidza 19   7  1  11  0   158:184  41
9. Lazany 18   6   3  9   0  148:176  39
10. Lazany B 18   6  2  10  0  132:192  38
11. Dubnica n/V. 19   5  0  14  0  157:185  34
12. TEVOS Partizánske B   19   4  3  12  0  145:197  34
13. Bystričany B 19   5  0  14  0  131:211  34
14. Keraming Trenčín B 18   4  2  12  0  125:199  32

 IV. LIGA TRENČÍN
 19. KOLO: STK Veľké Uherce B – STK 
TEVOS Partizánske C 14:4, M. Truska 
4,5, D. Kršiak 3,5, L. Bučko 3,5, Jozef Be-
lianský 2,5 – P. Mozola 3, J. Špeťko 1. Osla-
ny – ŠKST Bošany B 4:14, body ŠKST: O. 
Bralušič 4,5, J. Krchník ml. 4,5, M. Šútora 
3,5, L. Beňačka 1,5. Trenčianske Jastra-
bie – STK Orol Otrhánky 2:16, body STK 
Orol: J. Janáč 4,5, M. Blaniar 4,5, S. Habala 
4,5, D. Floro 2, P. Gašparík 0,5. Handlová 
– Ladce 11:7. Nové Mesto n/V. C – Kera-
ming Trenčín C 16:2. STK Prievidza B – 
TTC Považská Bystrica B 13:5.
 20. KOLO: STK Veľké Uherce B – ŠKST 
Bošany B 13:5, M. Truska 4,5, Jaroslav 
Gubka 3,5, D. Kršiak 2,5, V. Jordanov 2,5 
– J. Krchník ml. 2, O. Bralušič 2, M. Šúto-
ra 1. Oslany – STK TEVOS Partizánske C 
9:9, body STK TEVOS: T. Hofmann 3,5, P. 
Vácval 3, P. Mozola 2,5. Handlová – TTC 
Považská Bystrica B 12:6. Nové Mesto 
n/V. C – Trenčianska Teplá B 0:18. STK 
Prievidza B – Ladce 9:9.
1. Trenčianska Teplá B 17  16  0  1  0  227:79  65
2. STK Veľké Uherce B    17  15  2  0  0  215:91  64
3. ŠKST Bošany B 16  12  1  3  0  194:94  53
4. Handlová 17  11  2  4  0  184:122  52
5. TTC Pov. Bystrica B 18   7  3  8  0  160:153  42
6. STK Orol Otrhánky 17   7  3  7  0  156:150  41
7. STK Prievidza B 17   7  3  7  0  154:154  41
8. Ladce 18   6  4  8  0  171:153  40
9. TEVOS Partizánske C 16   5  3  8  0  114:174  34

10. Nové Mesto n/V. C 18   5  0  13  0  116:208  33
11. Oslany 17   3  4  10  0  121:185  30
12. Keraming Trenčín C 17   3  1  13  0  107:199  27
13. Trenč. Jastrabie 17 1  0  16  0    78:228  20

V. LIGA
 20. KOLO: Tužina – BELMONT KLI-
MA Partizánske – odložené. STK Veľké 
Uherce C – STK Malé Chlievany B 12:6, 
D. Kršiak 4,5, P. Kršiak 3,5, T. Valášek 1,5, M. 
Gubka 1,5, T. Vlčko 1 – B. Kolembus 2, M. 
Valient 2, I. Filin 2. ŠKST Bošany D – Han-
dlová B 10:8, P. Matloň 3,5, J. Repka st. 
2,5, J. Bezák 2,5, J. Deviatka 1,5 – Z. Gaf-
rik 3, M. Čenteš 3, G. Ratkovský 2. Diviaky 
n/N. – ŠKST Bošany C 6:12, R. Vajda 2,5, 
P. Ševce 1,5, T. Masaryk 0,5, D. Hnát 0,5 – 
Jakub Jakubík 4, J. Repka ml. 3, A. Feku-
la 3, L. Beňačka 2. Kamenec p/V. – STK 
Žabokreky n/N. 9:9, Bajzík 3,5, Stančiak 
3,5, Janovič 1, Michalovič 1 – J. Blaniar 3,5, 
M. Magát 3, R. Blaniar 2,5. Oslany B – Ka-
nianka 11:7, R. Šandrik 4,5, E. Hýrošš 2,5, 
J. Tvrdoň 2,5, M. Mikoláš st. 1,5 – O. Kuš-
nír 3, J. Perniš 3, D. Píš 1. Nitrica – Laza-
ny C 9:9, L. Rybanský 4,5, L. Kleman 3,5, 
Foltán 1 – Brodzianský 3,5, Rybár 2, Obo-
ňa 2, Čikes 1,5.
1. ŠKST Bošany C  20 18 0 2 244:116 74
2. Priehrada Kanianka  20 16 0 4 214:146 68
3. STK Tužina         19 14 1 4 226:116 62
4. KST Diviaky n/N.  20 12 4 4 221:139 60
5. UNIMAT Lazany C  20 12 2 6 192:168 58
6. STK Veľké Uherce C  20 10 1 9 191:169 51
7. STK Malé Chlievany B  20 9 1 10 166:194 48
8. STK Žabokreky n/N.  20 7 4 9 180:180 45
9. SOKOL Handlová B  20 8 1 11 174:186 45
10. Žarnov Oslany B  20 7 3 10 161:199 44
11. Kamenec p/Vt.  20 7 2 11 162:198 43
12. BK Partizánske  19 4 1 14 146:196 32
13. ŠKST Bošany D  20 3 1 16 135:225 30
14. STO Nitrica          20 1 1 18   90:270 24

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 12. KOLO: BELMONT KLIMA Parti-
zánske B – MK SO Nadlice 9:9, J. Jaššo 
4, P. Behúl 3, Š. Jambor 1, M. Tomiš 1 – J. 
Magdolen 3,5, Mário Marko 2,5, P. Ryban-
ský 1,5, L. Beko 1,5. Stretnutia STK Veľké 
Uherce D – ŠKST Bošany E a STK Veľké 
Uherce E – STK Žabokreky n/N. B boli 
odložené. Horná Ves – voľno.
1. STK Veľké Uherce D  9 9 0 0 127:35 36
2. ŠKST Bošany E  10 8 1 1 127:53 35
3. BK Partizánske B  10 4 3 3 107:73 25
4. STK Žabokreky n/N. B  9 5 1 3   92:70 25
5. MK SO Nadlice  11 4 1 6 107:91 24
6. STK Veľké Uherce E  9 1 0 8   28:134 12
7. Horná Ves          10 0 0 10   24:156 10

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 15. KOLO: STO Uhrovec – STO Prusy 
4:14, J. Velčický 2, J. Sliepka 2 – R. Praže-
nec 3,5, J. Kutiš 3,5, J. Tomášik 3,5, V. Luka-
čovič 3,5. STO Biskupice – STO Prusy B 
5:13, M. Ďuračka 3,5, M. Václavík 1, P. Igaz 
0,5 – T. Kutiš 4,5, Ľ. Kutiš 4, M. Kutiš 3,5,  V. 
Kutiš 1. STK Orol Otrhánky B – OcÚ De-
žerice 3:15, body STK Orol: N. Tran 1, Mi-
lan Strempek 1, Hulák 1. STK Malé Chlie-
vany C – OcÚ Žitná-Radiša 2:16, J. Kole-
no 1, M. Sečanský 1 – H. Horníková 4,5, J. 
Horník 4,5, J. Botka 4,5, I. Horník 1,5, Ľ. Šiš-
miš 1. SO Miezgovce – SK Bánovce n/B. 
12:6, Radomír Zradula 3,5, J. Sečkár 3,5, 
Rastislav Zradula 3, F. Václavík 2 – J. Her-
gezel 3,5, Ľ. Búlik 2,5.
1. OcÚ Dežerice     15 12 3 0 201:69 54
2. OcÚ Žitná-Radiša  15 11 2 2 175:95 50
3. STO Prusy B        15 9 0 6 144:126 42
4. SO Miezgovce    15 7 2 6 144:126 38
5. SK Bánovce n/B.  15 6 3 6 132:138 36
6. STO Uhrovec       15 6 3 6 131:139 36
7. STO Prusy          15 5 3 7 134:136 33
8. STK Malé Chlievany C  15 4 1 10 107:163 28
9. STK Orol Otrhánky B  15 4 1 10   94:176 28
10. STO Biskupice  15 1 2 12   88:182 20

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 17. KOLO: TJ Horné Ozorovce – STK 
Orol Otrhánky C 11:7, J. Janech 4,5, B. 
Sabo 3,5, P. Darmo 3 – T. Srnec 2,5, M. Le-
dajová 2, T. Ledaj 1,5, J. Flimel 1. SK Bá-
novce n/B. B – OcÚ Krásna Ves 4:14, I. 
Božik ml. 2, J. Lutka 1, V. Praženec 1 – M. 
Došek 4,5, J. Mišák 4,5, T. Valach 3,5, S. 
Došek 1,5. STO Podlužany – STK Malé 
Chlievany D 10:8, M. Zajac 3,5, J. Podluc-
ký 2,5, M. Žubor 2,5, Ľ. Černo 1,5 – Domi-
nik Petrík 4, P. Bauer 3, A. Mitala 1. 
1. STK Malé Chlievany D  17 14 1 2 208:98 60
2. SK Bánovce n/B. B     16 11 0 5 174:114 49
3. OcÚ Krásna Ves          17 6 3 8 159:147 38
4. STO Podlužany           16 6 1 9 119:169 35
5. TJ Horné Ozorovce      17 4 3 10 118:188 32
6. STK Orol Otrhánky C  17 4 2 11 122:184 31
  (mp, jdz, mb, lg)

V 17. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy Genta poriadne potrápila Papejo. O tesnom 
víťazstve druhého tímu súťaže rozhodol až Peter Vácval výhrou 3:1 na sety  nad Ladisla-
vom Rybanským. Ešte vyrovnanejší priebeh mal šláger kola medzi obhajcom triumfu 
B+B a družstvom Belmont Klima. Plný bodový zisk lídrovi súťaže zachraňoval Jozef Bla-
niar, ktorý v poslednom dueli zdolal Jána Belianského v pomere 3:1 na sety.

 17. KOLO: B+B – BELMONT KLIMA 
3:2 (sety – 9:8), ako hrali: R. Blaniar-J. Bla-
niar – N. Chudý-A. Klapka 3:1, R. Blaniar 
– Ján Belianský 3:0, J. Blaniar – N. Chudý 
0:3, R. Blaniar – Chudý 0:3, J. Blaniar – Be-
lianský 3:1. 
PREMA – HAJAKLA 5:0 (sety – 15:4), 
ako hrali: J. Preťo-Ľ. Macho – P. Klapka-Š. 
Jambor 3:1, Preťo – Klapka 3:0, M. Magát 
– Jambor 3:1, Preťo – P. Behúl 3:0, Magát 
– Behúl 3:2. 
CHLADMONT – PRINTSERVIS 4:1 (sety 
– 12:7), ako hrali: P. Rajčányi-M. Mikoláš 
st. - M. Tomiš-F. Staňo 3:2, Mikoláš – Staňo 
3:0, Rajčányi – Tomiš 3:0, P. Paliatka – To-
miš 0:3, Paliatka – Staňo 3:2. 
BAR MAJÁK – PREDPOSLEDNÍ 1:4 (sety 
– 6:14), ako hrali: J. Kováčik-J. Valášek – 
Ján Vlčko-Ivan Gembický 0:3, Valášek – 
Vlčko 3:2, Kováčik – Gembický 1:3, Valá-
šek – Gembický 1:3, Kováčik – Vlčko 1:3. 
GENTA – PAPEJO 2:3 (sety – 9:12), ako 
hrali: M. Kleman-L. Rybanský – P. Vácval-J. 
Špeťko 2:3, Kleman – Vácval 3:2, Ryban-
ský – Špeťko 3:1, Kleman – Špeťko 0:3, Ry-
banský – Vácval 1:3. 

TEAM GSM – EXPRES PRINT 1:4 (sety 
– 7:13), ako hrali: Horník-T. Duda – P. Kr-
šiak-J. Jaššo 1:3, Duda – Jaššo 1:3, Horník 
– Kršiak 1:3, Duda – Kršiak 1:3, Horník – 
Jaššo 3:1. 

TABUĽKA
1. B+B                      17 14 3 68:17  45
2. PAPEJO                17 13 4 59:26  43
3. BELMONT KLIMA   17 12 5 55:30  41
4. EXPRES PRINT   17 12 5 52:33  41
5. CHLADMONT         17 12 5 49:36  41
6. GENTA                   17 11 6 51:34  39
7. PREMA                   17 9 8 47:38  35
8. TEAM GSM          17 9 8 45:40  35
9. BAR MAJÁK         17 4 13 27:58  25
10. PREDPOSLEDNÍ   17 3 14 26:59  23
11. HAJAKLA           17 3 14 19:66  23
12. PRINTSERVIS   17 0 17 12:73  17

 PROGRAM 18. KOLA – 25.2. o 17.30 
h: EXPRES PRINT – GENTA, PREDPO-
SLEDNÍ – TEAM GSM, BELMONT KLI-
MA – BAR MAJÁK, o 19. h: PRINTSER-
VIS – B+B, HAJAKLA – CHLADMONT, 
PAPEJO – PREMA, (stretnutia sa hrajú 
v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).                                
 (mp, ls)

Najúspešnejším oddielom na ha-
lových juniorských majstrovstvách 
Slovenska v atletike v bratislavskom 
Eláne sa stal ŠK ŠOG Nitra s deviati-
mi titulmi. Nitrianske nádeje trium-
fovali štyrikrát v kategórii juniorov a 
päťkrát v kategórii junioriek. Druhou 
najúspešnejšou účastníčkou šampi-
onátu bola Natália Švecová s dvo-
mi titulmi a jedným striebrom. ,,Pred 
pretekmi som bola dobre psychic-
ky pripravená. Moja vnútorná vy-
rovnanosť zatláčala všetky po-
chybnosti a na majstrovstvá som 
išla s odhodlaním bojovať. Dúfala 
som aspoň v bronz, keďže moje sú-
perky sa v atletike pohybujú dlhšie 
ako ja,“ vysvetľuje šprintérka z Parti-
zánskeho štartujúca za ŠK ŠOG Nitra. 
V behu na 60 m, kde nastupovala v 
pozícii štvrtej najrýchlejšej pretekár-
ky, zvíťazila v novom osobnom re-
korde. Ten najskôr vylepšila o 13 sto-
tín sekundy na 7,93 s, ktorý zname-
nal víťazstvo v treťom rozbehu šesť-
desiatky. Vo finále však bežala ešte 
o stotinu sekundy rýchlejšie a v čase 7,92 s sa stala slo-
venskou halovou majsterkou, keď zdolala obhajkyňu tri-
umfu Natáliu Ostrožlíkovú. ,,Jedným z mojich hlavných 
cieľov bolo po štyroch nevydarených pretekoch ko-
nečne prekonať na šesťdesiatke pre mňa ,začarova-
ný’ osobný rekord. Bola som veľmi šťastná, že sa mi 
to podarilo už v rozbehu. Musím však priznať, že aj 
keď som do finále išla s najrýchlejším časom spome-
dzi všetkých, stále som neverila, že toto prvenstvo 
môžem ustáť. Finále bolo riadne nabité kvalitnými 
a hlavne skúsenejšími súperkami, ktoré znášali tlak 
oveľa lepšie ako ja. Prejavilo sa to na mojom štarte, 
keď som zaznamenala jeden z najhorších reakčných 
časov. Dokázala som však túto stratu dohnať a keď 
som preťala cieľovú čiaru, neverila som, že som si pre 
titul dobehla ja, dievča z malého mesta, odchovan-
kyňa škváry, lesných chodníčkov a mestského pod-
chodu, a opäť v osobnom rekorde,“ netajila radosť 
najrýchlejšia slovenská juniorka v hale Natália Švecová. 
Sympatická Partizánčanka sa predstavila aj na dvestov-

ke, kde v čase 26,02 s, znamenajúcom osobný rekord v 
hale, získala striebro. Za víťaznou Danielou Ledeckou 
(ŠK ŠOG Nitra), ktorá sa s tromi titulmi stala najúspešnej-
šou juniorkou šampionátu, zaostala o 29 stotín sekundy. 
,,Na dvestovku som nastupovala s rešpektom, keď-
že táto trať nikdy nebola mojim tromfom. V štartovej 
listine som figurovala s druhým najlepším tohtoroč-
ným časom, no výkonnosť súperiek sa nedá vždy pa-
pierovo porovnávať. Bežala som v dosť nevýhodnej 
štvrtej dráhe, v ktorej sa musí prekonať najstrmší vý-
beh a rovnako aj zbeh, keďže dráha je klopená. Na 
zákrute som dvakrát podskočila, čím som stratila ne-
jaké tie stotinky.“ Druhú zlatú medailu si Natália Šveco-
vá, ktorá bola členkou víťaznej nitrianskej štafety na 4 x 
200 m v slovenskom klubovom rekorde 1:44,65 minúty. 
„Ak mám byť úprimná, v jedinú medailu, v ktorú som 
verila, bola určite tá zo štafety. Keďže náš nitriansky 
dievčenský oddiel výrazne vyniká, nad inou, ako zla-
tou medailou sme ani neuvažovali. S dievčatami sme 
dúfali aj v slovenský halový rekord. Mojou úlohou 

bolo dobre rozbehnúť štafetu, čo 
som splnila, keďže kolík som odo-
vzdávala ako prvá. A náš náskok 
sa na každom úseku len zväčšoval. 
Spolu s Dankou Ledeckou, Zuzkou 
Karaffovou a Natáliou Ostrožlíko-
vou sme nakoniec dosiahli nielen 
prvenstvo, ale aj nový slovenský re-
kord v kategórii žien. Domov som 
teda odchádzala veľmi šťastná a 
vďačná. Môjmu trénerovi Vladimí-
rovi Ištvánovi za obrovskú trpez-
livosť a mojim rodičom za lásku a 
podporu, rovnako aj mojej mladšej 
seste Andrei, ktorá je obrovským 
atletickým talentom. A nepochyb-
ne, kus vďaky patrí aj tam hore,“ vy-
znávala svoje pocity trojnásobná me-
dailistka z juniorského halového šam-
pionátu Natália Švecová. Výborný vý-
kon predviedla aj ďalšia Partizánčanka 
v službách nitrianskeho ŠK ŠOG, ve-
kom ešte dorastenka Ivana Bitarová. 
V premiére medzi juniorkami si v behu 
na 1500 m zlepšila osobný rekord o 
takmer sedem sekúnd a v čase 5:09,53 

minúty získala bronz. V behu na 200 m sa predstavil Par-
tizánčan Adrián Hvojník, reprezentujúci ŠK ŠOG Nitra, 
ktorý časom 25,60 s obsadil 22. miesto.
V druhý súťažný deň bojovalo o slovenské tituly žiactvo. 
Klub ŠK ŠOG Nitra mal vo svojich radoch znovu tri atlét-
ky z Partizánskeho. Na šesťdesiatke sa Andrei Švecovej 
(8,85 s) a Petre Točíkovej (8,61 s) nepodarilo postúpiť do 
finále. V ďalšej individuálnej disciplíne, v behu na 150 m, 
Švecová vo vyrovnanom osobnom rekorde 21,47 s skon-
čila medzi staršími pretekárkami pätnásta, kým Točíková 
výkonom 477 cm obsadila v skoku do diaľky ôsme miesto. 
Obe štartovali aj v štafete na 4 x 200 m, kde Švecová na 
prvej odovzdávke mala šesťmetrový náskok, ktorý ná-
sledne Točíková natiahla o ďalší meter. Zostávajúca dvoji-
ca nitrianskeho  kvarteta Chalupová so Zapletalovou tem-
po neudržali a ŠOG skončilo druhé v čase 1:52,52 min, keď 
za víťazným dubnickým Spartakom zaostalo o dve stotiny 
sekundy. Osobný rekord si zlepšila aj ďalšia Partizánčan-
ka v službách ŠK ŠOG Nitra Romana Ondrušová, ktorá v 
čase 5:33,54 min dobehla piata. mp

Medailové juniorky z Partizánskeho – zľava: Ivana Bitarová a Natália Švecová

Natália Švecová najrýchlejšou slovenskou juniorkou

Habrman slovenským vicemajstrom 
O prenikavý úspech sa na halových majstrov-
stvách Slovenska dorastencov v tenise posta-
ral reprezentant Tennis clubu Partizánske Milan 
Habrman (na foto).
Na šampionát, na ktorý sa nominovalo tridsaťdva 
najlepších slovenských dorastencov, nastupoval 
Habrman v pozícii úradujúceho halového majstra 
Západoslovenského tenisového regiónu, avšak 
ako nenasadený hráč. V úvodnom kole dvojhry 
skončil na jeho rakete Ivan Pouš z prešovskej te-
nisovej akadémie, ktorého zdolal 6:3 a 6:1. V dru-
hom kole narazil Habrman na turnajovú jednotku 
Patrika Nému zo Slávie STU Bratislava. Po trojseto-

vej bitke 6:4, 4:6 a 6:4 postupoval ďalej Habrman, ktorý následne v štvrťfinále vyradil 
Patrika Obala zo Slovana Bratislava hladko 6:1 a 6:2. V semifinále ho nezastavil ani Oli-
ver Nagy z EMPIRE Trnava, ktorého zdolal v dvoch setoch 6:3 a 6:1 a putoval do finá-
le, kde ho čakala turnajová šestka Michal Marko z ŠKT Kremnica. O víťazovi úvodného 
setu, ktorý priniesol obojstranne vyrovnaný tenis, sa rozhodovalo až v tajbrejku. Ten do 
víťaznej koncovky 7:4 dotiahol Marko, ktorý tak vyhral prvý set 7:6, následne aj druhý 
6:1 a stal sa halovým majstrom Slovenska, kým Habrman sa mohol tešiť z titulu sloven-
ského vicemajstra. V debli Habrman po boku Filipa Šobáňa z Kúpelov Piešťany vypad-
li hneď v prvom kole, keď dvojici Roman Sentivanyi-Erik Chren (Vysoké Tatry-Mladosť 
Košice) podľahli v trojsetovej dráme 3:6, 6:4 a 9:11. mp

Kufel má slovenské striebro
Šamorín bol dejiskom prvého slovenské-
ho šampionátu v zápasení v novom ka-
lendárnom roku. O juniorské tituly v gréc-
ko-rímskom štýle sa v ôsmich hmotnost-
ných kategóriách pobilo 51 zápasníkov zo 
štrnástich klubov. Do súbojov na šamorin-
ských žinenkách zasiahla aj trojica repre-
zentantov Mestského zápasníckeho klubu 
Bánovce nad Bebravou, ktorým sa vcelku 
darilo. V hmotnostnej kategórii do 84 kg si 
Adrián Kufel (na foto) vyzápasil striebor-
nú medailu, Patrik Janáč obsadil vo váhe 
do 66 kg štvrté miesto a Ľuboš Štefanko-
vič skončil v hmotnosti do 74 kg šiesty. 
Najviac titulov – tri – získali  zápasníci do-
máceho Gladiátoru Šamorín (štartovali 
siedmi), ktorí zvíťazili v klubovej súťaži s 
38 bodmi. Druhé miesto obsadil TJ AC Nit-
ra (7 pretekárov – 24 bodov), tretí skončil 
ZŠK Gabčíkovo (3 – 23), kým bánovskému 
MZK patrí s 12 bodmi ôsma priečka. mp

Premiéra gladiátorov z Partizánskeho
ŽIACKA ZÁPASNÍCKA LIGA DRUŽSTIEV 

V Bratislave sa úvodným kolom rozbe-
hol nový súťažný ročník Žiackej ligy v zá-
pasení voľným štýlom družstiev oblasti 
Západ. Na bratislavských žinenkách sa 
predstavilo v troch vekových kategóri-
ách 118 mladých borcov z ôsmich klu-
bov. Premiéru má za sebou klub GLA-
DIATORS TEAM z Partizánskeho, ktorý v 
1. kole nasadil dvoch zápasníkov. Tí spo-
lu s mladými reprezentantmi MZK Bá-
novce n/B. dosiahli v jednotlivých veko-
vých a hmotnostných kategóriách na-
sledovné umiestnenia – prípravka do 22 
kg: 4. Veronika Ondrušková, do 24 kg: 
5. Samuel Paraskov, 6. Nina Davidová 
(všetci MZK Bánovce n/B.), do 26 kg: 4. 
Tomáš Špidlík (GLADIATORS TEAM Par-
tizánske), do 30 kg: 3. Filip Adamov, 4. 
Matyaš Filo, do 33 kg: 5. Michal Káčer, 
do 36 kg: 2. Matúš Karas, 5. Marko So-
chora, 10. Michal Dančiak, do 40 kg: 6. 
Martin Viselka, do 44 kg: 5. Ivan Baško, 
do 48 kg: 1. Adam Stepien, do 65 kg: 1. 
René Bridzik (všetci MZK Bánovce n/B.), 
mladší žiaci – do 48 kg: 5. Alan Duchoň 
(GLADIATORS TEAM Partizánske), do 57 
kg: 2. Henrich Čukan, 4. Samuel Loj-
ška, do 62 kg: 2. Christian Durandzia, 
do 68 kg: 2. Tomáš Miškolci, 4. Samuel 
Cibri, starší žiaci do 42 kg: 3. Peter Du-
cho, do 53 kg: 1. Samuel Karas, do 59 
kg: 4. Martin Broniš, do 66 kg: 1. Ju-

raj Bočák, do 85 kg: 1. Michal Miškolci 
(všetci MZK Bánovce n/B.).
V súťaži družstiev v kategórii prípravky 
sa zrodilo nasledovné poradie: 1. Dunaj-
ská Streda (47 bodov), 2. Trenčianska Tur-
ná (43), 3. MZK Bánovce n/B. (36), 4. Baník 
Prievidza (35), 5. AC Nitra (34), 6. Dunaj-
plavba Bratislava (30), 7. Považská Bystri-
ca (12), 8. GLADIATORS TEAM Partizán-
ske (3), u mladších žiakov: 1. Dunajplav-
ba Bratislava (25 bodov), 2. AC Nitra (22), 
3. MZK Bánovce n/B. (16), 4. Trenčianska 
Turná (14), 5. Dunajská Streda (10), 6. Ba-
ník Prievidza (9), 7. GLADIATORS TEAM 
Partizánske (2), 8. Považská Bystrica (0) a 
nakoniec u starších žiakov: 1. Dunajplav-
ba Bratislava (41 bodov), 2. MZK Bánovce 
n/B. (30), 3. AC Nitra (16), 4. Trenčianska 
Turná (16), 5. Baník Prievidza (6), 6. Du-
najská Streda (3), 7.-8. 7. GLADIATORS 
TEAM Partizánske a Považská Bystrica 
(0). Klubové prvenstvo si po sumári všet-
kých troch vekových kategórií vybojova-
la Dunajplavba Bratislava, ktorej zápasní-
ci si pripísali na konto 96 bodov. Druhé 
miesto patrí MZK Bánovce nad Bebravou 
(82), kým tretia skončila Trenčianska Tur-
ná (73). Ďalšie poradie: 4. AC Nitra (72), 5. 
Dunajská Streda (60), 6. Baník Prievidza 
(50), 7. Považská Bystrica (12) a 8. GLA-
DIATORS TEAM Partizánske (5).
 (mp, mu)
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 HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga se-
niorov mala na programe stretnutia pred-
posledného 20. kola. Pre hokejistov Iskry 
Partizánske a HK Levice to bola rozlúčka 
s hokejovou sezónou, keďže oba celky si 
predohrali vzájomné stretnutie posledné-
ho kola. Iskra hostila na domácom ľade HC 
Nové Zámky a so svojimi fanúšikmi sa chce-
la rozlúčiť, samozrejme, víťazstvom. Tento 
zámer však domácim nevyšiel a hoci hostia 
nastúpili len s dvomi kompletnými formá-
ciami, odniesli si prekvapivé víťazstvo 4:2. 
Domácim nevyšla ani záverečná 75 sekun-
dová snaha o zvrátenie výsledku pri power 
play. Partizánske sa touto prehrou pripra-
vilo o šancu skončiť na medailovej prieč-
ke. Iskra nastúpila s pozliepanou zostavou, 
keď do útoku museli naskočiť aj obranco-
via. Topoľčanci Libor Káčer s Lukášom Tvrdí-
kom museli sledovať zápas len zo striedač-
ky, keďže im materský klub nepovolil štart. 
Prvý raz si tak na krídlach zahrali v jednej laj-
ne bratia Tomáš a Ján Majerčíkovci.

 Zostávajúce výsledky 20. kola: HC Ri-
verBlades Bratislava – MHK Dubnica n/V. 
5:9. HAMIKOVO Hamuliakovo – HK Le-
vice 7:2 (1:0, 3:1, 3:1). HK 96 Nitra – HC 
05 Banská Bystrica B 5:4 sn (3:2, 1:0, 0:2 
– 0:0).  

TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 20   19   1   0   0    119:43     59
2. HK 96 Nitra 20   10   2   1   7      90:68 35
3. HAMIKOVO Hamuliakovo   20   10   1   1   8 96:94 33
4. Iskra Partizánske 21   10   1   0  10    114:111  32
5. HC 05 Banská Bystrica B    20    9   1   1    9 92:69 30
6. HC Nové Zámky 20    8   0   1   10    93:116    25
7. RiverBlades Bratislava 20    7   0   2   11   103:149  23
8. HK Levice 21   1   0   0   20 63:122 3 

 PROGRAM 21. (POSLEDNÉHO) KOLA 
– 1.3. o 15. h: HC Nové Zámky – HC Ri-
verBlades Bratislava, o 17. h: MHK Dubni-
ca n/V. – HK 96 Nitra, o 18. h: HC 05 Ban-
ská Bystrica B – HAMIKOVO Hamuliako-
vo, predohraté: HK Levice – HK Iskra Par-
tizánske (4:5).

ISKRA PARTIZÁNSKE – NOVÉ ZÁMKY 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Po vlažnom úvode sa v prvej veľkej príležitosti ocitol v 12. min počas presilovky Gráčik, ale 
ležiaceho Konobryho zblízka neprekonal. O minútu sa však tešili hostia, keď z nevinnej ak-
cie Jaššo trafil k ľavej žŕdke. V 14. min Polerecký schoval vo výstroji Pavešicovu dorážku, na 
druhej strane Malinka z dobrej pozície netrafil bránku hostí. Na začiatku 17. min Pavešic z 
ľavej strany prekvapil Polereckého, keď puk skončil vo vzdialenejšom hornom rohu. V 19. 
min sa neujala Malinkova delovka spomedzi kruhov. V 26. min sa Školka pekne zbavil ob-
rancu, položil si na ľad aj Konobryho, ale v rozhodujúcom momente mu skĺzol puk z ho-
kejky a o minútu neuspel z dorážky ani Uhrecký. Skóre tak opäť prepisovali dôrazní hostia, 
keď po zmätkoch pred domácou svätyňou Tarnóczy trafil jej poodkrytú časť. Až v 38. min 
sa dočkali aj hostia, keď krížnu prihrávku Tomáša Majerčíka zúžitkoval pri ľavej žŕdke Gális. 
V 49. min sa Ondruška predral až pred Konobryho, ten však jeho pokus bekhendom kryl. 
O minútu si však na Gráčikovu prihrávku spoza bránky nakorčuľoval Malinka a na dvakrát 
prekonal výborného gólmana hostí. V 52. min Pavešicova kanonáda z medzikruhov skon-
čila na Polereckého maske, vzápätí na druhej strane pred Konobrym neuspeli Tomáš Ma-
jerčík ani Peniaška. Iskra zvyšovala tlak a päť minút pred koncom mala príležitosť na vy-
rovnanie pri Hlinkovom vylúčení, no Zelený z prvej trafil len bočnú sieť. V záverečnej hre 
domácich bez brankára Malinkovu delovku Konobry s námahou vyrazil. Päť sekúnd pred 
vypršaním tretej tretiny Hentek do prázdnej domácej bránky uzavrel na 2:4. 
 GÓLY: 38. Gális (T. Majerčík, J. Majerčík), 50. Malinka (Gráčik) – 13. Jaššo (Tarnóc-
zy), 17. Pavešic (Jaššo), 31. Tarnóczy (Jaššo), 59:56 Hentek (Fiala).  VYLÚČENÍ: 3:5 na 
2 min.  PRESILOVKY: 0:0. OSLABENIA: 0:0. STRELY NA BRÁNKU: 49:33 (10:14, 19:11, 
20:8).  ROZHODOVALI: Píšťanský – M. Žák a M. Kollár – 257 divákov.  ISKRA: J. 
Polerecký – Š. Peniaška, J. Ondruška, B. Zelený, M. Krchňavý – T. Majerčík, V. Gális, J. 
Majerčík – J. Uhrecký, A. Gráčik, O. Školka – R. Kerata, L. Cigánik, J. Chrenko, tréner: 
M. Adamik.  HC: Konobry – Pavešic, Král, Kubica, Caglevič – Fiala, Cseres, Tarnóczy 
– Jaššo, Hentek, Š. Hlinka, tréner: R. Spišák. mp

9. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO  

 8. KOLO: HC Topoľčany – Iskra Parti-
zánske 4:0 (2:0, 1:0, 1:0), góly: 9. P. On-
druš, 20. Minárik, 38. Gajdoš, 60. Klenko, 
ISKRA: M. Végh – J. Šiška, E. Švec, M. Ma-
chovič, V. Novik – T. Ladický, J. D. Vaňo, F. 
Tupý – S. Výborný, J. Martiška, A. Hvizdoš 
– A. Hudeček, tréneri: Ivan Valach a T. Hir-
kala. HK 91 Senica – ŠHK 37 Piešťany 
1:8 (1:1, 0:4, 0:3). KŠK Bratislava – HK 
Trnava 2:10 (1:4, 0:2, 1:4). HK 36 Ska-
lica – voľno. 
5. ŠHK 37 Piešťany       7  5  0  2    38:19   10
6. HK 36 Skalica            6  4  0  2    31:18   8
7. HK Trnava                  7  4  0  3   36:27   8
8. HC Topoľčany            7  4  0  3    25:26   8
9. HK 91 Senica             7  3  0  4   23:29   6
10. Iskra Partizánske   7  3  0  4   25:37   6
11. KŠK Bratislava         7  1  0  6   26:50    2

8. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO 

 8. KOLO: HC Topoľčany – Iskra Parti-
zánske 7:5 (1:2, 1:2, 5:1), góly: 3. Košec-
ká, 33. Bencko, 42., 46. a 49. A. Gergel, 47. 
Dilkov, 55. Hudok – 18. A. Bezák (N. Ko-
zinka), 18. J. Gajdoš, 28. N. Kozinka, 37. 
D. Vlčko (N. Kozinka, M. Martiška), 42. P. 
Valent (J. Gajdoš), ISKRA: M. Gašparovič, 
R. Raučina – P. Urminský, M. Martiška, M. 
Bečka, M. Pánik – M. Porázik, D. Vlčko, J. 
Gajdoš – N. Kozinka, A. Bezák, P. Vlková – 
P. Valent, R. Demovič, tréneri: Ivan Valach 
a T. Hirkala. HK 91 Senica – ŠHK 37 Pieš-
ťany 0:7 (0:3, 0:4, 0:0). KŠK Bratislava – 
HK Trnava 1:6 (0:1, 1:3, 0:2). HK 36 Ska-
lica – voľno. 
5. HC Topoľčany            7  6  0  1    34:14   12
6. HK Trnava                  7  5  1  1   35:19    11
7. ŠHK 37 Piešťany       7  4  1  2   32:21     9
8. HK 36 Skalica            6  3  0  3   33:18    6
9. Iskra Partizánske     7  2  1  4   27:34    5
10. KŠK Bratislava        7  2  0  5   15:37     4
11. HK 91 Senica           7  0  1  6    8:41     1 

7. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO  

 8. KOLO: Iskra Partizánske – HC Topoľ-
čany 7:4 (2:0, 2:2, 3:2), góly: 13. M. Otto (J. 
Smatana), 17. I. Sapár (J. Smatana), 22. M. 
Otto, 24. M. Drábik (J. Smatana), 44. J. Sma-
tana (M. Otto, P. Cagáňová), 51. R. Paduch 
(J. Smatana), 58. J. Smatana (R. Paduch) – 
24. Chrkavý, 32. a 54. Švajlen, 59. Gerhát, 
ISKRA: A. Bakita – R. Paduch, P. Cagáňová, 
S. Greguš, S. Macho, A. Vanko – I. Sapár, A. 
Jandák, J. Smatana – M. Drábik, M. Otto, D. 
Fabo, tréner: M. Fraňo a R. Ivaška. HK Tr-
nava – KŠK Bratislava 6:4 (4:1, 1:0, 1:3). 
ŠHK 37 Piešťany –– HK 91 Senica 5:10 
(1:1, 0:7, 4:2). HK 36 Skalica – voľno.    
5. HK Trnava                 7  7  0  0  50:24    14
6. HK 91 Senica            7  5  0  2   61:36     10
7. HK 36 Skalica           6  5  0  1   45:27     10
8. KŠK Bratislava          7  3  0  4   36:54      6
9. Iskra Partizánske    7  3  0  4   34:45      6
10. HC Topoľčany         7  1  0  6   34:50      2
11. ŠHK 37 Piešťany     7  0  0  7   25:47      0

6. ROČNÍK 
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO     

 8. KOLO: Iskra Partizánske – HC To-
poľčany 2:8 (0:4, 0:1, 2:3), góly: 46. D. 
Milo (S. Gregušová), 53. J. Holobradý – 5., 
52. a 56. Holub, 7., 22. a 42. Géci, 15. Pet-
rina, 19. Stanko,   ISKRA: A. Bakita – A. Jan-
dák, P. Cagáňová, S. Greguš, S. Macho – M. 
Drábik, D. Žiak, I. Sapár – N. Struhár, M. 
Otto, D. Fabo, tréner: M. Fraňo a R. Ivaška. 
HK Trnava – KŠK Bratislava 10:8 (2:1, 
6:0, 2:7). ŠHK 37 Piešťany – HK 91 Senica 
10:0 (2:0, 5:0, 3:0). HK 36 Skalica – voľno.
5. HK Trnava                  7  5  1  1   56:28    11
6. KŠK Bratislava           7  5  0  2    48:23   10
7. ŠHK 37 Piešťany        7  4  0  3   48:35    8
8. HK 36 Skalica             6  3  1  2   42:37    7
9. HC Topoľčany             7  3  0  4   37:43    6
10. HK 91 Senica            7  2  0  5   19:54    4
11. Iskra Partizánske     7  1  0  6   30:60    2
 mp

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – ŠAĽA 25:24 (13:9)
V obojstranne rozpačitom úvode otvorila skóre v 1. minúte Hollá – 1:0 – no na ďalší presný 
zásah sa čakalo až do 4. minúty. V nej v rozpätí devätnástich sekúnd Súkeníková otočila na 
1:2. Domáce kontrovali šnúrou štyroch gólov, ktorú na 5:2 uzatvárala v 8. min výborne hra-
júca Michnová. A domáca úderná spojka premeneným pokutovým hodom posielala v 17. 
min slávistky do päťgólového vedenia 9:4, na ktorom mala zásluhu aj spoľahlivo chytajú-
ca Súlovská. Polčas uzatvárala Gajdošová na 13:9, no po prestávke najskôr Hollá gólom na 
14:9 a v 34. min znovu Gajdošová presným zakončením na 15:10 prinavrátili Slávii päťgólo-
vý odstup. Ten, kto si myslel, že Šalianky padnú na kolená, sa poriadne sekol. Hostky prepli 
na vyššie obrátky a v 38. min z predchádzajúceho už nič neplatilo, keďže po Demajovej vy-
rovnávajúcom góle zo sedmičky na 15:15 sa začínalo odznovu. A dokonca Szarková s Koda-
jovou posielali Šaľu v 46. min po druhý raz v zápase do vedenia – 18:19. Domáci tréner Ol-
šavský reagoval tajmom, po ktorom Michnovej tri premenené sedmičky v rade a Blažeko-
vej úspešná koncovka znamenali v 52. min obrat na 22:19. S ním však nebola spokojná Bízi-
ková, ktorá dva razy napla sieť domácej bránky a v 56. min Szarková zo sedmičky vyrovnala 
na 23:23. Dráma pokračovala ďalej, domácu bránku už strážila pozorná Škvareninová a v 
57. min Kertészová prepisovala na 24:23. V 29. min opäť posielala zo sedmičky zápas do re-
mízy Szarková – 24:24. Detektívkovú zápletku rozlúskla štyridsaťštyri sekúnd pred závereč-
ným hvizdom slávistka Hollá gólom na 25:24, na ktorý už Šalianky nedokázali odpovedať.
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Ščasná, S. Blažeková 4, P. Legeňová, 
N. Szökeová, A. Kertészová 2, K. Kankulová, L. Horníková, K. Michnová 10/4, E. Bet-
táková 1, P. Gregušová, V. Gajdošová 3, Z. Hollá 5, M. Šimáková, tréner: P. Olšavský. 
 DUSLO: Grandtnerová, Haládiková, Krebs – Trochtová 1, Blehová, Klučková 1, Bí-
ziková 3, Kodajová 3, Kovácsová, Pócsíková, Demajová 5/3, Darászová, Tulipánová, 
Szarková 6/2, Súkeníková 4, Sláviková 1, tréner: R. Petrikovič.  POK. HODY: 5/4 – 6/5. 
 VYLÚČENÉ: 5 – 2.  ROZHODOVALI: Budzák a Záhradník – 600 divákov.  PRIEBEH: 
1:0, 1:2, 5:2, 5:3, 6:4, 9:4, 9:7, 11:7, 11:8, 12:8, 12:9, (13:9), 14:9, 15:10, 15:15, 17:15, 
18:16, 18:19, 22:19, 22:20, 23:20, 23:23, 24:23, 24:24, 25:24. 

Slávia zdolala vicemajstra

V poradí 17. kolo Medzinárodnej česko-slovenskej ligy v hádzanej žien 
WHIL priniesol šláger slovenských tímov. V ,,štvorbodovom“ súboji tabuľ-
kových susedov HK Slávia Partizánske privítal rivala zo Šale. V dôležitom 
zápase o druhú postupovú pozíciu do národného play off slávistky zvíťa-
zili, ako inak po záverečnom nerváku, tesne 25:24 a v priebežnej tabuľ-

ke okupujú senzačnú tretiu priečku. Slovenskému vicemajstrovi zo Šale patrí s trojbodovým 
odstupom šiesta priečka. Prvou hviezdou stretnutia bola domáca kanonierka Klaudia Mich-
nová, ktorá po dlhšom čase zahrala tak, ako sú u nej fanúškovia zvyknutí. Navyše bonusom 
bolo 10 vsietených gólov z jej pravačky. A to nastupovala so sebazaprením. Rovnako drobné 
zranenia sužovali Andreu Kertészovú a Selmu Blažekovú. Privilégium hrdinky stretnutia však 
patrí domácej krídelníčke Zuzane Hollej, ktorá v úvodnej minúte stretnutie otvorila a v po-
slednej strhla víťazstvo na domácu stranu. 

 Zostávajúce výsledky 17. kola: Senec – 
Zlín 14:41 (8:17). Michalovce – Písek 34:12 
(16:6). Poruba – Slavia Praha 32:20 (13:8). 
Jindřichův Hradec – Olomouc 16:36 (7:16). 
Veselí n/M. – Most 19:29 (10:16).

 Program 18. kola – 26.2. o 17:30 h: Sla-
via Praha – Jindřichův Hradec, 1.3. o 15. h: 
Písek – Senec, o 17:30 h: Olomouc – Vese-
lí n/M., o 18. h: Most – Michalovce, Šaľa – 
Poruba, 2.3. o 16. h: HC Zlín – HK Slávia 
Partizánske. 

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 17 14 1 2 543:391 29
2. Baník Most         17 14 0 3 507:345 28
3. Slávia Partizánske 17 12 1 4 447:418 25
4. Slavia Praha        17 12 0 5 563:403 24
5. Sokol Poruba     17 12 0 5 467:399 24
6. Duslo Šaľa         17 11 0 6 497:384 22
7. Zora Olomouc    17 8 0 9 432:415 16
8. HC Zlín               17 7 0 10 457:455 14
9. HC Veselí n/M.   17 6 0 11 411:419 12
10. Jindřichův Hradec 17 2 0 15 317:526 4
11. ŠKP Senec        17 2 0 15 335:629 4
12. Sokol Písek        17 1 0 16 319:511 2

HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE
Peter Olšavský (HK Slávia 
Partizánske): ,,Urobili sme 
až pätnásť technických 
chýb, čo je pri takomto 
kvalitnom súperovi veľ-
mi veľa. Nemal som veľa 
možností na prestrieda-

nie skúsených hráčok v obrane, keďže som 
nechcel narušiť jej dobré fungovanie. Tieto 
vynaložené sily nám potom chýbali v úto-
ku a možno aj preto nám chýbala streľba z 
diaľky. Naopak pozitívom bolo, že sa výraz-
nejšie presadili krídelníčky. V prvom polča-
se nám výborne zachytala Súlovská, v dru-
hom ju plnohodnotne zastúpila Škvareni-
nová. Veľmi ma teší, že dievčatá opäť preu-
kázali bojovné srdce a nenechali si vziať, 
podľa mňa zaslúžené víťazstvo.“ 

Rudolf Petrikovič (Slo-
van Duslo Šaľa): ,,Ťažko 
sa mi hodnotí, preto-
že už štvrtý zápas v 
rade na pôde kvalit-
ného súpera sme pre-
hrali o gól. Kým po 

stretnutí v Zlíne som dievčatá skritizo-
val, za výkon v tomto stretnutí sa ne-
máme za čo hanbiť. Podľa mňa rozho-
dol prvý polčas, v ktorom sme zahodili 
veľa gólových príležitostí a chvíľu nám 
trvalo, kým sme zlepšili obranu. Nás-
kok domácich sa potom ťažko doháňal, 
navyše v závere sa trošku od nás odvrá-
tilo športové šťastie. Myslím si, že mini-
málne remízu sme si zaslúžili.“
 mp

Patrícia Sondorová 
opäť najlepšou brankárkou 

Druhá februárová sobota sa v Mestskej športovej hale v 
Partizánskom niesla v znamení malej hádzanárskej šou. 
Na palubovke sa stretli mladučké hádzanárky a maldí 
hádzanári, aby zbierali ďalšie skúsenosti vo svojom 
športovom odvetví. V štvrtom kole minihádzanej v silnej 
konkurencii každé družstvo čakalo na svoj najväčší 
úspech. Na dvoch miniihriskách šantilo šesťdesiat detí, 
ktoré v hre podávali sympatické výkony. Veľká rivalita 
bola medzi chlapcami a dievčatami a hlavne napínavé 
derby medzi družstvami chlapcov Bojníc a Martina s do-
mácim A-družstvom dievčat HK Slávia Partizánske. Ich 
hru zdobila nielen bojovnosť, ale aj technická zdatnosť. 
Príjemne však prekvapilo ,,béčko“ Slávie. Zlepšuje sa od 

zápasu k zápasu, čo potvrdilo výhrou nad B-družstvom Martina v pomere 14:10. Víťaz-
stvo dievčat je o to cennejšie, že v družstve Martina hrali chlapci. Všetky výkony chlap-
cov a dievčat boli ocenené potleskom a záver pre domáce nádeje bol prekvapením. 
Prvenstvo získali Bojnice A (10 bodov) pred druhým A-družstvom HK Slávia Partizán-
ske (8) a tretím Martinom A (6), štvrté skončili Bojnice B (4), piate miesto obsadila HK 
Slávia Partizánske B (2) a šiesta priečka patrila Martinu B (0). Po druhý raz sa najlepšou 
brankárkou turnaja stala Patrícia Sondorová (na foto) z ,,áčka“ Slávie Partizánske. Prvé tri 
kolektívy boli ocenené medailami, navyše každý účastník dostal sladkú odmenu. Kurio-
zitou tohto podujatia, ktoré pomáhali organizovať rodičia najmladších slávistiek, bola 
účasť hráčok z družstva žien domáceho interligistu HK Slávia, ktoré sa prezentovali v 
role rozhodkýň. 

 Výsledky a góly HK Slávia Partizánske A: Slávia Partizánske – Bojnice B chlapci 
11:9, Horňanová 6, Šlosárová 5. Bojnice A chlapci – Slávia Partizánske 5:9, Šlosáro-
vá 2, Horňanová, Škodová, Tirolová. Slávia Partizánske – Slávia Partizánske B 16:2, 
Horňanová 11, Galbavá 2, Tirolová 2, Šlosárová. Martin A chlapci – Slávia Partizánske 
14:16, Horňanová 8, Šlosárová 7, Škodová. Slávia Partizánske – Martin B 11:3, Horňa-
nová 5, Šlosárová 5, Škodová.

 Výsledky a góly HK Slávia Partizánske B: Slávia Partizánske B – Slávia Partizánske 
2:16, Vargová, Hunková. Bojnice A chlapci – Slávia Partizánske B 18:4, Nikola Šujano-
vá 2, Vargová 2. Slávia Partizánske B – Bojnice B 7:13, Vargová 4, Hunková 3. Slávia 
Partizánske B – Martin B 14:10, Hunková 9, Vargová 4, Nikola Šujanová. Slávia Parti-
zánske B – Martin 5:18, Hunková 3, Vargová, Michnová. fp

Štyri slávistky do reprezentácie
Kadetská reprezentácia hádzanárok Slovenska absolvuje začiatkom marca ďalší vý-
cvikový tábor. Tréner slovenského tímu Slavomír Varga nominoval na sústredenie od 
2. do 5. marca v Bratislave osemnásťčlenný káder. Najviac hráčok vo Vargovom výbe-
re je z Iuventy Michalovce a HK Slávia Partizánske, z ktorých dostali pozvánky po štyri 
mladé hádzanárky. Zo slávistiek sú to Valentína Kapsová, Patrícia Gregušová, De-
nisa Krajčovičová a Veronika Gajdošová, ktorá ešte predtým absolvuje reprezen-
tačný zraz junioriek v Senici. Súčasťou sústredenia bude aj medzištátny zápas Slove-
niek s kadetkami Rakúska. mp

Víťazný pohár do Topoľčian, 
Bánovčanky o skóre tretie 

Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bola uplynulú  nedeľu dejiskom 21. 
ročníka hádzanárskeho turnaja žien O pohár primátora mesta. O ten sa medzi sedmič-
kami malo pôvodne pobiť šesť celkov, no Senica nakoniec nepricestovala. Držiteľkami 
víťazného pohára sa stali hádzanárky ŠKP Topoľčany pred druhou Sláviou Sereď a tre-
ťou Jednotou Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou. Domáci celok, ktorého dres obliek-
la aj mama s dcérou – Zdenka Poláková s Petrou Szabovou z Partizánskeho – skončil 
tretí len vďaka horšiemu skóre. Štvrtá priečka patrila Nesvadom a piate skončili staršie 
dorastenky HK Slávia Partizánske, ktoré sa však medzi prvoligovými tímami žien von-
koncom nestratili. Okrem medailistov organizátori ocenili aj tri najlepšie individuality 
turnaja. Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Zdenka Poláková (Bánovce n/B.), najlep-
šou strelkyňou sa s 24 gólmi stala Aneta Schwartzová (Topoľčany) a cenu pre najlepšiu 
brankárku z rúk primátora Bánoviec Marián Chovanca a predsedu domáceho hádza-
nárskeho oddielu Miroslava Nagyho prevzala Zuzana Haladíková (Sereď).

 VÝSLEDKY: Gabor Bánovce n/B. – Se-
reď 16:16 (8:7), góly Gabora: Poláková 
5/1, Bencová 3, Mikulášová 2, Bridová 2, 
K. Obstová, Denisa Halmová, Srncová, 
Hrubá. Slávia Partizánske SD – Topoľ-
čany 22:26 (8:15), góly Slávie: Kapsová 
9, Ondriškovičová 3, Legeňová 3, Gregu-
šová 2, Gajdošová 2, Krajčovičová, Mitalo-
vá, Pastieriková. Sereď – Nesvady 19:10. 
Topoľčany – Gabor Bánovce n/B. 21:17 
(9:8), góly Gabora: Poláková 4/3, Denisa 
Halmová 3/1, Bridová 3, Bencová 2, Srn-
cová 2, Mikulášová, Dominika Halmová, 
Hrubá. Nesvady – Slávia Partizánske 
SD 22:21 (9:12), góly Slávie: Krajčovičo-
vá 5, Gajdošová 4, Gregušová 3, Križmová 
3, Mitalová 2, Ondriškovičová 2, Legeňo-
vá 2. Nesvady – Topoľčany 15:19. Ga-
bor Bánovce n/B. – Slávia Partizánske 
SD 14:13 (8:6), Poláková 5, Denisa Hal-
mová 4/1, Szabová 2, Bencová, Bridová, 
A. Obstová – Legeňová 4, Gregušová 2, 
Mitalová 2, Ondriškovičová 2, Križmová, 
Krajčovičová, Pastieriková. Slávia Par-
tizánske SD – Sereď 15:20 (11:8), góly 
Slávie: Gregušová 4, Legeňová 4, Kraj-
čovičová 3, Križmová 2, Ondriškovičová, 
Horníková. Gabor Bánovce n/B. – Ne-

svady 17:10 (8:5), góly Gabora: Denisa 
Halmová 5, Poláková 3, Szabová 2/1, K. 
Matušincová 2, Srncová, Šipláková, Do-
minika Halmová, Bridová, K. Obstová. To-
poľčany – Sereď 21:20.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Topoľčany            4 4 0 0 87:74  8
2. Sereď                     4 2 1 1 75:62  5
3. Gabor Bánovce n/B. 4 2 1 1 64:60  5
4. Nesvady               4 1 0 3 57:76  2
5. Slávia Partizánske 4 0 0 4 71:82  0

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B.: M. Ku-
charčík, L. Čížová, Z. Adameová – B. Mi-
kulášová, Denisa Halmová, M. Obstová, 
Z. Poláková, M. Šipláková, J. Srncová, E. 
Hrubá, J. Bencová, Dominika Halmová, L. 
Bridová, P. Szabová, M. Obstová, A. Ob-
stová, K. Matušincová, tréner: R. Makýš
HK Slávia Partizánske: N. Beláková, N. 
Chotváčová – P. Gregušová, V. Gajdo-
šová (hrala len prvé dve stretnutia), D. 
Krajčovičová, V. Kapsová (hrala len prvé 
stretnutie), S. Ondriškovičová, P. Legeňo-
vá, L. Horníková, J. Mitalová, K. Križmo-
vá, B. Pastieriková, trénerka: K. Beňuško-
vá. (mp, rm)

Nadstavbová časť tretej najvyššej sloven-
skej basketbalovej ligy mužov pokračovala 
v skupine o 1.-6. miesto stretnutiami 3. kola. 
Basketbalisti Iskry Partizánske v predchá-
dzajúcich dvoch dueloch nadstavby ťahali 
za kratší koniec, v treťom súboji ich navyše 
čakal pod domácimi košmi v telocvični ZŠ 
na Malinovského ulici líder tabuľky ,,béčko“ 
Patrioti Levice. A Iskra, ktorá znovu nastúpi-
la bez viacerých svojich hráčov, no hlavne 
bez pivotov Matúša Novotného a Lukáša 
Varadyho, opäť nedokázala bodovať napl-
no. Lídrovi súťaže podľahla o štrnásť bodov 
76:90 a Patizánčanom sa pomaly vzďaluje 
účasť v play off.

 Zostávajúce výsledky 3. kola: Štadión 
Trenčín – Lokomotíva Sereď B 70:64 pp 
(61:61, 39:47). STU Bratislava – BK EXIT 
Nitra 49:61 (23:26).

TABUĽKA NČ
1. Patrioti Levice B 7 6 1 596:473 13
2. BK EXIT Nitra     7 5 2 472:409 12
3. Lokomotíva Sereď B 7 3 4 551:543 10
4. Štadión Trenčín  7 3 4 450:499 10
5. Iskra Partizánske 7 3 4 461:531 10
6. STU Bratislava     7 1 6 405:480 8

 Program stretnutí 4. kola – 1.3.: Lokomotíva 
Sereď B – Iskra Partizánske, Patrioti Levice B – 
STU Bratislava, BK EXIT Nitra – Štadión Trenčín.

ISKRA PARTIZÁNSKE – LEVICE B 76:90 (37:37)
Po vyrovnanom úvode sa od 5. min začal duel vyvíjať v prospech Levičanov, ktorí ušli na rozdiel 
siedmich bodov 10:17. Záver prvej štvrtiny však patril domácim, ktorí zásluhou trojky Mariána 
Špánika a zakončenej rýchlej akcie Orságom znížili na 15:17. V 15. min sa dynamickí hostia vrátili 
k sedembodovému vedeniu – 22:29 – ktoré si udržiavali aj nasledujúce dve minúty – 27:34. Do-
máci spresnili hru a v 19. min Zemba posielal Iskru do vedenia 35:34. Hostia odpovedali trojko-
vým pokusom Martina Kazára na 35:37, no polčasovú remízu 37:37 zariadil Trčo dvomi trestnými 
hodmi dve sekundy pred vypršaním druhej desaťminútovky. Do tej tretej úspešnejšie vstúpili 
Partizánčania, ktorí sa po Lezovej trojke a Trčových dvoch šestkách ujali vedenia 42:37. Po oddy-
chovom čase Levíc sa technicky vyspelí hostia začali presadzovať individuálne a do 25. min oto-
čili na 44:47. O dve minúty po premenených šestkách Horňana sa Iskra dostala na rozdiel bodu 
– 52:53 – ale levickí patrioti odpovedali jedenásťbodovou šnúrou na 52:64. Tesne pred druhým 
klaksónom navyše Halmeš spoza trojkového oblúka uzatváral tretiu štvrtinu na 54:67. Na začiat-
ku posledného dejstva sa domácim podarilo dotiahnuť na 65:69, ale následne sa zaskvel desať-
bodovou šnúrou levický krídelník Polomčák a v 35. min hostia viedli 65:79. Na druhej strane Trčo 
siedmimi bodmi v rade do 36. min rozdúchal iskierku nádeje pre Iskru – 72:79 – avšak, hostia si aj 
vďaka úspešnému premieňaniu trestných hodov víťazstvo postrážili.
 ISKRA: A. Špánik 6, D. Lezo 9, E. Jakubík 7, Michal Trčo 16, Martin Sasko 3, (R. Zemba 
16, P. Horňan ml. 9, M. Špánik 4, D. Orság 6, T. Benák 0).  ŠTVRTINY: 15:17, 22:20, 17:30, 
22:23.  TH ISKRY: 24/14.  ROZHODOVALI: Weiss a Zorvan – 70 divákov. (mp, rt)

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV 

I. LIGA 
 1. SEMIFINÁLE: LETCI Ludanice – ICE BOYS 
Prievidza 4:6 (4:0, 0:2, 0:4), 1. a 7. M. Guniš, 
8. M. Kišac, 15. P. Škorec – 17. a 40. L. Belanec, 
29. J. Hrbáček, 35. M. Rychnavský, 40. A. Mel-
chiory, 45. A. Vician, stav na zápasy: 0:1. THT 
Topoľčany – MOHICANS Topoľčany 3:4 sn, 
stav na zápasy: 0:1.  

 PROGRAM 1. SEMIFINÁLE – 28.2. o 20.15 
h: THT Topoľčany – MOHICANS Topoľčany, 
2.3. o 17. h: LETCI Ludanice – ICE BOYS Prie-
vidza.

II. LIGA
 1. ŠTVRŤFINÁLE: ECS Partizánske – BA-
ŤOVKA Partizánske 2:8 (0:3, 2:1, 0:4), 17. 
Igor  Valach, 28. Peter Utekal – 1., 9., 18. a 34. P. 
Németh, 8. a 39. J. Hlavenka, 44. P. Hrnko, 45. 
M. Korec, stav na zápasy: 0:1. BLUE Žabokre-
ky n/N. – SCORPIONS Topoľčany 10:3, stav 
na zápasy: 1:0.

 PROGRAM 2. ŠTVRŤFINÁLE – 1.3. o 17.45 
h: DRIVERS Partizánske – LOKOMOTÍV Par-
tizánske, o 19.15 h: BAŤOVKA Partizánske 
– ECS Partizánske, 2.3. o 18.30 h: BLUE Ža-
bokreky n/N. – SCORPIONS Topoľčany, o 20. 
h: RAPTORS Partizánske – EXIT Bánovce n/B..

AHL FENDEK CUP 
 2. SEMIFINÁLE: TPS Topoľčany – WARRI-
ORS Topoľčany 4:3 (2:0, 1:2, 1:1), 9. a 14. M. 
Chovanec, 20. L. Matejovič, 37. B. Mihok – 30. 
P. Paluš, 30. D. Gabaj, 38. Tarina. Brankári: E. 
Hajnal – J.  Hudák, stav na zápasy: 1:1. SRŠNI 
Rudno – EKO Nitrianske Sučany 3:4 sn (0:1, 
1:1, 2:1), 16. V. Píš, 37. a 45. R. Rybanský – 1. 
a 38. R. Škrteľ, 26. M. Gerdenich. Brankári: R. 
Marko – M. Čopjan, stav na zápasy: 1:1.

 PROGRAM – 1.3. o 16.30 h: WARRIORS To-
poľčany – TPS Topoľčany, o 20.45 h: SRŠNI 
Rudno – EKO Nitrianske Sučany, 2.3. o 15.30 
h: stretnutie o 3. miesto.  (mp, ma, jf )


