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Trpíme na zvláštnu 
chorobu krátkej pa-

mäte. Dejiny samostatnej 
Slovenskej republiky prekro-

čili len dve desiatky rokov a už nám z hlavy 
čo-to vyfučalo. Čo si tak pred parlament-
nými voľbami zrekapitulovať politických 
lídrov v pozícii premiérov?
1994 Vladimír Mečiar
1998 Mikuláš Dzurinda
2002 Mikuláš Dzurinda
2006 Robert Fico
2010 Iveta Radičová
2012 Robert Fico
2016 ?
V predčasných voľbách v roku 2012 sa 
štvorročná periodicita parlamentných 
volieb na Slovensku dala do glajchy s inter-
valom priestupných rokov. Ním sa jedným 
dňom navyše aj v roku 2016 koriguje 
rozdiel, ktorý vzniká medzi dĺžkou trvania 
roku podľa juliánskeho kalendára a tro-
pickým rokom. Voľby sú tiež akýmsi dňom 
navyše – možnosťou, ba priam šancou 
ovplyvniť svojím hlasom budúcnosť krajiny. 
Jeden deň naviac – 29. február, aj termín 
konania volieb 5. marec sa stretli v rovna-
kom týždni. Nepremárnime ich!
Aké udalosti hýbali dejinami Sloven-
ska pred štyrmi rokmi? Okrem toho, že 
v priestupnom roku 2012, v roku predčas-
ných parlamentných volieb získali slovenskí 
hokejisti strieborné medaily na majstrov-
stvách sveta a Sagan začal valcovať svojich 
súperov, bol to aj rok vyšetrovania kauzy 
Gorila, rok kauzy odvolaného arcibiskupa 
Róberta Bezáka, či štrajku učiteľov, ktorí sa 
domáhali zvýšenia platov o 10 %. Fran-
cúzi majú na pocit, že toto sme už niekedy 
prežili, výraz déjá vu. Nez-
mocňuje sa aj vás naše 
slovenské deža vy?

Nemocnica v Partizánskom  
mení právnu formu
Jedným z bodov rokovania poslancov MsZ bol 
aj návrh na zmenu právnej formy hlavného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Parti-
zánskom.

Ako vznikol  
priestupný rok?
Koriguje sa ním rozdiel, ktorý vzniká medzi 
skutočnou dĺžkou roka a trvá o niečo dlhšie 
ako 365 dní. K najkratšiemu mesiacu sa tak 
pridáva jeden deň navyše – 29. február. Nebo-
lo tomu ale vždy tak.
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V sobotu 5. marca 
parlamentné voľby
Je to celkom zaujímavá súhra. Samostatná 
Slovenská republika mala v januári 23 rokov a do 
v poradí siedmych parlamentných volieb za 
toto obdobie zaregistrovalo svojich kandidátov 
23 politických strán a koalícií. 
Vo volebnom týždni pred 5. mar-
com pripomína Tempo niekoľko 
noviniek. Okrem toho, že je volič 
povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať svoju totožnosť 
občianskym preukazom, prevzatie 
hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
v zozname voličov vlastno-
ručným podpisom. Rovnako 
aj v prípade, ak bude voliť mimo 
svojho trvalého pobytu a preukáže 
sa hlasovacím aj občianskym preu-
kazom. V osobitnom priestore urče-
nom na úpravu hlasovacích lístkov 
volič vyberie jeden z 23 hlasovacích 
lístkov kandidujúcich subjektov, 
ktorému sa rozhodol odovzdať svoj 
hlas. Hlasovací lístok môže odovzdať 
bez úpravy, alebo zakrúžkovaním 
posunúť dopredu ďalších kandidá-
tov, najviac však štyroch. 
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závaž-
ných dôvodov, má právo požiadať 
obec, okrskovú volebnú komisiu 
o vykonanie hlasovania do prenos-
nej volebnej schránky. Volič je 
povinný odložiť nepoužité hla-
sovacie lístky, alebo nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 eur. 
V nezmenenom počte 24 vo-
lebných okrskov v Partizán-
skom sa mení piatim voleb-
ným komisiám ich sídlo, a to 
v okrskoch 1, 2 a 3, ktoré 

sa z učební bývalej I. ZŠ na 
Námestí SNP presúvajú do 
priestorov Gymnázia na 
Komenského ulici. V Klube 
spoločenských organizácií na 
Februárovej ulici budú voliť 
občania z volebného okrsku 
číslo 5 (pôvodným miestom bola 
veľká zasadačka MsÚ). 
Najväčšie zmeny sú vo Veľkých 
Bieliciach, kde došlo aj k novému 
prerozdeleniu adries, patriacich 
do volebných okrskov. Veľké 
Bielice v súčasnosti Hlavná 
ulica rozdeľuje na dve časti. 
Občania od Hlavnej ulice vrá-
tane a smerom ku škole volia 
v budove základnej školy, 
obyvatelia s trvalým pobytom 
od Hlavnej ulice smerom 
k Návojovciam volia v Kultúr-
nom dome. 
Rozdelenie okrskov je nasle-
dovné:
 obyvatelia s trvalým pobytom na 
uliciach Agátová, Dolinky, Hlavná, 
Javorová, Ku mlynu, Mostová, 
Nová, Priečna, Športovcov, Víťazná 
a Železničná volia v základnej škole,
 obyvatelia s trvalým pobytom na 
uliciach Bazová, Bielická, Budovateľ-
ská, Dlhé diely, Hôrka, Lány, Lipová, 
Nábrežie Belanky, Topoľová a Za 
vodou volia v Kultúrnom dome.
Napokon, nezáleží ani tak na forme, 
ako na obsahu. Tak šťastnú ruku 
pri výbere! Volebné miestnosti sú 
otvorené od 7. do 22. hodiny. (bab)
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Trinásťročná atlétka Andrea Švecová z Partizánskeho 
znovu rozvírila domácu atletickú scénu. V priebehu 
dvoch dní získala štyri slovenské tituly a ako bonus 

pridala národný rekord! Už druhý v rozpätí siedmich dní...

Andrea Švecová 
opäť rekordná!
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Noviny troch generácií2

Mestská polícia v Partizánskom od 17. do 23. februára

Sú nepoučiteľní 
a riskujú
Počas pondelkovej celokrajskej osobitnej 
kontroly zistili policajti viac ako sto 
priestupkov. V niekoľkých prípadoch jazdili 
vodiči pod vplyvom alkoholu. 

Celokrajská osobitná kontrola 22. februára v čase od 
6. do 10. hodiny mala za cieľ pozitívne ovplyvniť bez-
pečnosť a plynulosť cestnej premávky. Nasadených 
64 policajtov kontrolovalo dodržiavanie ustanovení 
pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností 
vodičov voči chodcom a pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi. Zamerali sa opäť na kon-
trolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných 
návykových látok vodičmi. V priebehu štyroch hodín 
zistili celkom 102 priestupkov. Z nich 79 vybavili 
v blokovom konaní na sumu 1710 eur, 20 priestup-
kov bolo vyriešených napomenutím a tri budú 
predložené príslušnému správnemu orgánu. Alar-
mujúci je zistený počet vodičov, ktorí sa pred 
jazdou potúžili alkoholom. Z ôsmich prípa-
dov to boli piati vodiči motorových vozidiel 
a traja cyklisti. Policajti odhalili dva trestné 
činy ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 
Očividne, aj napriek tomu, že vodičom, ktorí 
nafúkajú vyše jedno promile alkoholu a hrozí 
im trest odňatia slobody, sú niektorí nepo-
učiteľní. Jazdou pod vplyvom alkoholu sú 
nebezpeční nielen pre seba, ale najmä pre 
ostatých účastníkov cestnej premávky.
Policajti budú v Trenčianskom kraji v kon-
trolách zameraných na zistenie alkoholu 
u vodičov naďalej pokračovať. 
 KR PZ v Trenčíne

Mestský úrad Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske 
vyhlasuje výberové konanie na

dve pracovné miesta 
terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.3. 2016 o 13.00 hod. v priestoroch 
malej zasadačky Mestského úradu Partizánske

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestna-
nia osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. 

Na obálku je potrebné uviesť  „Výberové konanie TSP“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.3.2016 

o 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doruče-
né po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov 
k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 žiadosť, v ktorej je jednoznačne 
určená pozícia, o ktorú sa kandidát 
uchádza,

 životopis uchádzača,
 doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, prípadne aktuálne potvrde-
nie školy o štúdiu,

 uchádzač môže predložiť aj odpo-
rúčania alebo pracovné hodnotenia 
od predchádzajúceho zamestnávateľa 
alebo organizácií, s ktorými v minu-
losti spolupracoval alebo iné doklady 
potvrdzujúce spôsobilosť (certi�káty 
zo školení a podobne),

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
alebo výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace a súhlas so spracova-
ním osobných údajov.

Kvali�kačné predpoklady 
na pozíciu TSP sú: 

 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa 
v odbore sociálna práca, 

 alebo ukončené VŠ vzdelanie II. 
stupňa v odbore psychológia, právo, 
sociálne služby a poradenstvo, ve-
rejná politika a verejná správa alebo 
v študijných odboroch pedagogic-
kého zamerania, alebo má uznaný 
doklad o takom vysokoškolskom 
vzdelaní podľa osobitného predpisu 
v prípade, ak k 1. januáru 2015 praco-
val na pozícii terénneho sociálneho 
pracovníka,

 alebo ukončené vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna 
práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 
pracoval na pozícii terénneho sociál-
neho pracovníka. 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvali�kač-
né predpoklady na danú pozíciu.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. apríla 2016.
Popis práce a výberové kritériá na pozíciu TSP sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.partizanske.sk v časti voľné pracovné miesta, prípadne na 
t. č. 0905 763 092 alebo priamo na mestskom úrade na prízemí č. d. 26.

Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje.

Svetlá – nesvetlá
Pod lampou vraj býva najväčšia tma. A čo tak pod lampou, ktorá 
nesvieti? Pod ňou je najviac svetla? Človeku sa hlavou preženú 
všelijaké úvahy, keď každodenne kráča po hrádzi rieky spájajúcej 
popod horou mesto Partizánske so satelitom Šípok. A najhoršie na 
tom premýšľaní je, ak si toho už veľa pamätá... 
Obľúbená spojnica pre všetkých chodcov prešla už všelijakými 
hókusmi-pókusmi. Najskôr sa na chodníku nemohli inštalovať 
lampy verejného osvetlenia kvôli blízkemu vedeniu vysokého 
napätia, a tak aspoň čiastočne naň dopadalo silné svetlo reflek-
tora z Riečnej ulice. Spomínate si ešte, ako sa nám nepáčilo, že 
nás oslepuje? Ďalším experimentom bolo riešenie importované 
z ktoréhosi prímorského letoviska – stĺpiky do pása vyššieho 
chlapa a so žiarením mušky Svetlušky. Priam podávali ruky 
vandalom. Provizórium predsa len nahradili do tretice lampy 
na stĺpoch. Radosti nebolo konca kraja... Bezpečný osvetlený 
chodník, promenáda ako v Prahe. No ako inak, radosť slušných 
ľudí bola len dočasná, ako životnosť lámp. Podchvíľou niekto-
rá neodolala sile a hlúposti vandalov. Naposledy vlani v lete 
vypadli z radu viaceré. Obzvlášť jedna svojím impozantným 
vzhľadom nemôže ujsť pozornosti okoloidúcich. Určite viete, 
o ktorom skvoste hovorím – ovisnutý kryt lampy sa už takmer 
trištvrte roka hompáľa vo vetre. A lampy nesvietia a nesvie-
tia... A vlastne svietia; funkčné torzo aj vtedy, keď nemá. Ráno 
24. februára ešte o siedmej hodine, keď je za jasného dňa toľko 
prirodzeného svetla, že môžete vyšívať na hrádzi aj gobelíny! 
Dajte si to dohromady... Ale všetka česť! Po interpelácii na pat-
ričných miestach vzápätí na „víťazný“ 25. február zhasli o pol 
hodinu skôr.  (bab)

Polícia na stope zlodejom
Policajti z Bánoviec nad Bebravou objasňujú krádež, ku ktorej došlo 16. febru-
ára na Záfortni v Bánovciach. Štyri neznáme osoby vo veku 25-30 rokov počas 
predajnej doby vošli do trafiky a pozornosť predavačky odpútali prezeraním 
rôznych titulov novín. Z predajne sa im podarilo odcudziť 2 kartóny cigariet, 
peňaženku s peniazmi, gastro lístky a osobné doklady predavačky. Celková 
škoda bola vyčíslená na približne 260 eur. Osoby, podozrivé zo spáchania 
krádeže, zachytila kamera priemyselnej televízie. Ak sú vám povedomé, 
akékoľvek informácie vedúce k stotožneniu podozrivých môžete 
oznámiť polícii na známom telefónnom čísle 158.   KR PZ v Trenčíne
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Labradora túlajúceho sa po 
Riečnej ulici odchytili mestskí 
policajti 18. februára. Zviera 
umiestnili do útulku. V uvede-
ný deň preverila MsP oznáme-
nie o voľnom pohybe psa na 
Tehelnej ulici. Po príchode na 
miesto hliadka napomenula 
jeho majiteľa, psa odchytil sám. 
MsP 22. februára pomohla pri 
nájdení psa, ktorý ušiel. Mest-
ským policajtom sa podarilo 
v priebehu hodiny psa nájsť 
podľa popisu. Majiteľka bola 
o tom vyrozumená, malého 
psíka si prevzala v starej časti 
mesta. 
Na Horskej ulici 19. febru-

ára prekážali zaparkované 
motorové vozidlá zamest-

nancom TSM pri vyprázdňo-
vaní nádob na smeti. MsP 
pomocou lustrácie zistila 
mená majiteľov vozidiel 
a zabezpečila prístup ku 
kontajnerom. Dopravnú si-
tuáciu riešila MsP v uvedený 
deň aj za hotelom na Námes-
tí SNP. Stáli tam motorové 
vozidlá a bránili v plynulosti 
premávky v čase zásobova-
nia prevádzok. 

V dome č. 206 na Nábrežnej 
ulici 20. februára založila ne-
známa osoba oheň. Po príchode 
hliadky mestskej polície na 
miesto bol oheň uhasený. Meno 
priestupcu sa ale zistiť nepoda-
rilo – nikto nič nevidel, nikto 
nič nepočul. 

Spred domu č. 562 na 
Ulici Rudolfa Jašíka vyká-
zala hliadka mestskej polí-
cie 21. februára po polnoci 
ženu silno pod vplyvom al-
koholu. Rušila nočný pokoj 
vyzváňaním do bytu.

MsP umiestnila 22. februára 
v areáli bývalých ZDA klietku 
na odchyt líšok s návnadou. 
Záleží od okolností, či sa MsP 
podarí znížiť stav líšok vysky-
tujúcich sa na území mesta vo 
väčšej miere ako po minulé 
roky. 

Hliadka mestskej polície 
preverila 22. februára 
oznámenie o fyzickom 
napádaní na zastávke ŽSR 

v Šimonovanoch. Na mies-
te boli zadržaní dvaja muži 
vo veku 23 a 27 rokov, 
k zraneniu nedošlo. Osoby 
boli poučené o možnosti 
podania oznámenia. 

MsP na základe žiadosti 
štátnej polície pátrala po ne-
zvestnej osobe stratenej v areáli 
nemocnice. Mestskí policajti 
našli dezorientovanú ženu 
v Malých Uherciach. Nakoľko 
sa jej bydlisko nachádza mimo 
územia pôsobnosti mestskej 
polície, odviezli ju do nemoc-
nice, kde na ňu celý čas čakali 
zdravotníci. Domov, do Oslian, 
bola odvezená sanitkou. 
 Spracovala: Mária Rapková

Hasiči v akcii 
Pátranie po utopencovi neúspešné
Z operačného strediska IZS (integrovaného záchranného systé-
mu) boli príslušníci OR Hasičského a záchranného zboru v Par-
tizánskom vyslaní v nedeľu 21. februára krátko po 18. hodine 
na pátranie po nezvestnom mužovi. Podľa ohlasovateľa nehody 
mal spadnúť do rieky Belanky, kde ho voda strhla smerom 
k rieke Nitre. Pri záchrannej akcii zasahovalo 8 príslušníkov OR 
HaZZ v Partizánskom s dvoma vozidlami a člnom a potápačská 
skupina z OR v Trenčíne. Veliteľ zásahu nariadil po preskúmaní 
brehov rieky spustiť čln a rieku prehľadali z vodnej hladiny až 
do Bošian. Tam bol bezvýsledný zásah ukončený. Po rozvidnení 
sa, v pondelok 22. februára hasiči, záchranári a potápači v akcii 
pokračovali aj v spolupráci s políciou, ktorá prehľadávala brehy 
rieky Nitry. Pátranie po hladine pokračovalo až po hať v Boša-
noch, no opäť bezúspešne a po dohode s políciou akciu ukončili.
Dva dni pred pátraním, 19. februára popoludní odstraňovali 
hasiči strom spadnutý na cestu za Hornou Vsou a 20. februára 
ráno po 8. hodine olejovú škvrnu na ploche približne 3x10 met-
rov na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom. Zdroj: OR HaZZ

Plagátová vojna
Je pred voľbami. Ako to už býva, z plagátov na nás hľadia 
pestrofarebné hlavy. Jedna sa tvári vážne, druhá sa ľahko 
usmieva. Keďže všetky prešli pred fotografovaním šikovnými 
rukami kaderníkov a maskérov, žiaria dokonalosťou. Chýba 
už len svätožiara. Namiesto nej však ľudoví maliari prikreslili 
hlavám niečo iné. Detaily, ktoré fotoaparát zachytiť nemôže. 
Somárske uši, potkanie zuby či prasačí chvostík – to je len 
zopár ozdôb, ktorými anonymní insitní umelci skrášľujú 
podobizne našich najvyšších.
„Ako by ste sa cítili vy, keby bol na ulici takto zhanobený 
portrét vašich rodičov či súrodencov?“ Takúto otázku kladú 
niektorí ľudia svojim spoluobčanom, ktorí sa pri pohľade na 
znetvorené tváre politikov uškŕňajú. Dobre, ale čo má robiť 
človek, ktorý musí každý deň niekoľkokrát prejsť okolo pla-
gátu, z ktorého sa na neho usmieva arogantný, populistický 
či pokrytecký politik, čo občas klame, občas privatizuje, občas 
šoféruje „s krvou v alkohole“, no hlavne nikdy neplní sľuby? 
A takýto politik nás znovu presviedča, že jedine on, jedine 
jeho strana nás vytrhne z biedy a vyrieši všetky problémy, 
ktoré kvária bežných ľudí. Jedine on je bezúhonný, jedine on 
vie, ako znížiť nezamestnanosť, ako zachrániť zdravotníctvo 
a školstvo, ako odstrániť korupciu a zločinnosť. A keď sa lep-
šie prizrieme, zbadáme, ako mu z jedného vrecka trčí slama 
a z druhého päťstoeurovky.
Takže otázka „Ako by ste sa vy cítili, keby bol na ulici zha-
nobený portrét vašich rodičov či súrodencov?“ by sa dala 
parafrázovať napríklad takto: Ako sa má človek brániť pred 
hanobením ulíc portrétmi neschopných politikov? Patrik D.
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Chrípka útočí, najohrozenejšie sú deti
Správa Úradu verejného zdravotníctva Prievidza uvádza, že v okrese Partizánske bolo v 7. kalendárnom 
týždni hlásených 529 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2 063,6 na stoti-
síc obyvateľov. Hranica chorobnosti nad dvetisíc prípadov bola prekročená po prvý raz za ostatných 
40 týždňov. Pred rokom, v 6. a 7. kalendárnom týždni, vo februári 2015 bola chorobnosť vyššia o sto 
percent, a dokonca v kategórii detí do 5 rokov dosiahla až 15 tisíc na 100 tisíc obyvateľov. 
Respiračné ochorenia minulý týždeň hlásilo 56 % pediatrov a 55 % ostatných lekárov zo všetkých 
ošetrujúcich. Spomedzi jednotlivých vekových kategórií má krivka stúpajúcu tendenciu opäť u detí vo 
veku do 5 rokov, kde predstavuje chorobnosť 7 000 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Svoj tohtoročný 
vrchol však zaznamenala v prvom týždni, a to až 9 000 ochorení na stotisíc obyvateľov mladších ako 
šesť rokov. (bab)

Komunitné projekty podporí mesto sumou 20-tisíc eur
Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), pravidlá Komunitného participatívneho rozpočtu, ako i ďalšie dôležité témy prerokovali poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Partizánskom 23. februára na svojom 1. riadnom zasadnutí v tomto roku. 
V úvode rokovania vystúpil zástupca riaditeľa 
Obvodného oddelenia Policajného zboru SR 
v Partizánskom Róbert Hartmann s informatív-
nou správou o vývoji kriminality na území okresu 
Partizánske od začiatku roka. Stručný prehľad 
trestnej činnosti a percentuálnej úspešnosti ich 
objasnenia zavŕšil verejným poďakovaním 
obyvateľom Šimonovian, vďaka súčinnos-
ti ktorých sa polícii podarilo odhaliť vy-
krádačov mliekomatov. Smerom k všetkým 
občanom zdôraznil zároveň apel, aby ako účast-
níci cestnej premávky nezabúdali na používanie 
reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. 
K prvým schváleným dokumentom patrila ak-
tualizácia Štatútu Mestskej polície Partizánske, 
ktorú si vyžiadala pripravovaná zmena stavu 
a režimu fungovania mestskej polície. Úpravy sa 
týkajú organizácie mestskej polície a z nej vyplý-
vajúcich povinností a oprávnení jej príslušníkov.
V rámci programu rokovania zobrali poslanci 
na vedomie viaceré personálne zmeny vo 
výboroch mestských častí (VMČ). Vo funkcii 
predsedu VMČ Luhy I nahradil Jiřího Foksa 
Vladimír Marko. Vo VMČ Štrkovec prevzal po 
Márii Hazuchovej predsedníctvo Miroslav Gen-
diar. Zmena tiež nastala vo VMČ Centrum, kde 
sa postu predsedníčky vzdala Helena Kúdelová. 
Za jej nástupcu bol zvolený Juraj Krasula. Pri-
mátor v tejto súvislosti informoval aj o oznáme-
ní poslanca za Veľké Bielice a zároveň predsedu 
VMČ Miroslava Kohúta o vzdaní sa poslanec-
kého mandátu: „Oznámenie mi bolo doručené 
dnes elektronickou formou a je potrebné ho 
predložiť aj písomne. Pokiaľ sa tak stane, na 
najbližšom zasadnutí bude skladať sľub nový 
poslanec.“ 

Komunitný rozpočet 
má svoje pravidlá 
V rozpočte mesta na rok 2016 sú prvýkrát vyčle-
nené aj prostriedky vo výške 20-tisíc €, určené 
na komunitné projekty. Nakoľko o ich využití 
budú rozhodovať obyvatelia Partizánskeho, 
zastupiteľstvo schválilo pravidlá Komunitného 
participatívneho rozpočtu mesta. Tie stanovujú 
zásady pre priebeh procesu navrhovania 
a spolurozhodovania obyvateľov o použití 
týchto prostriedkov. Predmetom pravidiel je 
návrh harmonogramu, rozhodovacích me-
chanizmov a funkcií orgánov rozpočtu. Suma 
20-tisíc € je určená na komunitné projekty, 
ktoré sa týkajú najmä oblasti dopravy, životného 
prostredia, kultúry, športu a sociálnych služieb. 
„O ich kvalite nebude rozhodovať mesto, ale 
občania, a to prostredníctvom sms hlasovania, 
pričom základným predpokladom je, aby každá 
neformálna či formálna komunita odovzdala 
projekt v zmysle schválených pravidiel. Záro-
veň, maximálna výška podpory je 2 000 eur, 
čiže počas tohto kalendárneho roka by mohlo 
byť podporených minimálne desať projektov," 
ozrejmil primátor. Proces fungovania komunit-
ného rozpočtu bude koordinovať primátorom 
zriadená Rada pre Komunitný participatívny 
rozpočet. Tvoriť ju budú primátor, členovia 
mestskej rady a poverení zamestnanci mest-
ského úradu. O konkrétnom spôsobe a termíne 
predkladania projektov budú občania informo-
vaní prostredníctvom webovej stránky mesta, 
mestskej televízie a týždenníka Tempo. 
Poslanci mestského parlamentu sa zaoberali 
aj žiadosťou spoločností Kovomont BM 

a Creativ na predĺženie lehoty, súvisiacej 
s realizáciou stavebného zámeru na objek-
te rozostavanej budovy kultúrneho domu 
v centre mesta. Dlhodobo chátrajúci objekt 
odpredalo mesto v marci 2012 spoločnostiam, 
ako spoločnému víťazovi verejnej obchodnej 
súťaže, za účelom rekonštrukcie budovy na špor-
tovo-spoločenské zariadenie. V kúpnej zmluve 
sa noví majitelia zaviazali zrealizovať tento 
zámer do štyroch rokov od jej podpisu. Ako však 
uviedli v žiadosti, na zrealizovanie odsúhlaseného 
stavebného zámeru je potrebné dlhšie časové 
obdobie z viacerých dôvodov. Tie okrem iného 
vyvstali aj z nevyhnutného prehodnotenia statiky 
po dlhotrvajúcej konzervácii stavby vo vzťahu 
k pôvodnej projektovej dokumentácii, stavebné-
mu povoleniu a z toho vyplývajúcich stavebných 
úprav. Na základe uvedenia všetkých objektív-
nych príčin, ktoré ovplyvnili realizáciu zámeru, 
požiadal investor mesto o uzavretie dodatku k 
zmluve, ktorým by sa termín dokončenia posunul 
o jeden rok. Stavba by tak mala byť dokonče-
ná do 13. marca 2017. S prihliadnutím na to, že 
investor začiatkom februára požiadal o kolaudáciu 
už dokončených častí budovy a tiež po prezentácii 
fotografií súčasného stavu objektu, poslanci žia-
dosť o vypracovanie dodatku k zmluve schválili. 

Mesto má nový PHSR
Ďalším dôležitým materiálom, ktorý poslanci 
jednohlasne odsúhlasili, bol Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta Partizánske pre 
roky 2016 – 2022. Pôvodný program bol platný 
do konca minulého roka. V súlade s legislatívny-
mi zmenami, ako i s aktuálnymi potrebami mesta 
bol vypracovaný nový PHSR, ktorý stanovuje 

strategické ciele, priority a napĺňa vízie ďalšieho 
smerovania rozvoja mesta do roku 2022. „PHSR 
sa venuje všetkým aspektom rozvoja mesta 
v zmysle kompetencií, ktoré samospráva má, 
a to tak, aby sme sa v rámci nového programo-
vacieho obdobia mohli zapájať aj do operač-
ných programov financovaných Európskou 
úniou. Našou snahou je zadefinovať tento 
dokument ako konkrétne uchopiteľný aj 
vo vzťahu k investičným zámerom mesta, 
schváleným na volebné obdobie rokov 
2015 – 2018,“ uviedol primátor. 
V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ope-
račného programu Kvalita životného prostredia 
schválilo zastupiteľstvo aj 5%-nú spoluúčasť mesta 
na financovaní projektu Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti Materskej školy na Malinov-
ského ulici vo výške 38-tisíc eur. Ako podotkla 
prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, projekt zateple-
nia tejto materskej školy, financovaný z vlastných 
zdrojov, je už zaradený v investičnom rozpočte 
mesta pre tento rok. V prípade schválenia žiadosti 
by ale celkové energetické opatrenia na škole mohli 
byť zrealizované v oveľa väčšom rozsahu. 

Nemocnica mení právnu formu
Jedným z dôležitých bodov rokovania bol aj ná-
vrh na zmenu právnej formy hlavného poskyto-
vateľa zdravotnej starostlivosti v Partizánskom, 
Nemocnice na okraji mesta, n.o.. Spoločnosť Svet 
zdravia a.s., ktorá nemocnicu na základe nájom-
nej zmluvy uzatvorenej s mestom v roku 2011 
prevádzkuje, požiadala o túto zmenu, ku ktorej je 
nevyhnutný súhlas zastupiteľstva. 
 www.partizanske.sk 

Nemocnica v Partizánskom 
mení svoju právnu formu
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom riadnom februárovom zasadnutí 
jednomyseľne podporilo zmenu právnej formy neziskovej organizácie (n.o.) Nemocnica na 
okraji mesta Partizánske na akciovú spoločnosť (a.s.) Nemocnica s poliklinikou Partizánske.

O zmenu právnej formy nemoc-
nice požiadala spoločnosť Svet 
zdravia a.s., ktorá ju na základe 
nájomnej zmluvy uzatvorenej 
s mestom v roku 2011 prevádz-
kuje prostredníctvom svojej ne-
ziskovej organizácie Nemocnica 
na okraji mesta. Ako zdôraznil 
Ján Janovčík zo spoločnosti Svet 
zdravia, transformácia právnej 
formy neziskovej organizácie 
na akciovú spoločnosť nie je 
celkom správny výraz: „V pod-
state ide o to, že Svet zdravia 
založí nový právny subjekt, 
akciovú spoločnosť, ktorá 
získa do podnájmu celý 
majetok súčasnej n.o.“ 
Nová a.s. prevezme všetkých 

súčasných zamestnancov i plný 
výkon zdravotnej starostlivosti, 
ktorý poskytuje v súčasnosti 
n.o. Zároveň budú zachované 
aj nájomné zmluvy, ktoré Svet 
zdravia a mesto medzi sebou 
uzatvorili.
Ako ďalej uviedol Janovčík, Ne-
mocnica na okraji mesta je mo-
mentálne jedinou všeobecnou 
nemocnicou v sieti spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá vykonáva 
svoju činnosť v právnej forme 
neziskovej organizácie. Jej 
transformácia na akciovú spo-
ločnosť by umožnila štandardi-
zovať daňové a účtovné postupy 
v celej sieti nemocníc Svet 
zdravia a taktiež by sprehľad-

nila sieť voči tretím subjektom, 
najmä voči bankám. „Mesto, ako 
vlastník nemocnice, si prostred-
níctvom väčšinového zastúpe-
nia v dozornej rade zachová 
možnosť jej kontroly v doteraj-
šom rozsahu. Navyše zostane 
zachovaná aj súčasná n.o., a to 
preto, aby podporovala ďalšie 
rozvojové aktivity, ktoré súvisia 
s činnosťou neziskových organi-
zácií," doplnil primátor. 
Uznesenie o zmene právnej for-
my nemocnice schválilo mestské 
zastupiteľstvo za podmienok, 
že mesto Partizánske bude 
mať v dozornej rade sedem 
svojich zástupcov, všetci 
zamestnanci n.o. sa stanú 
zamestnancami a.s. za ne-
zmenených pracovnopráv-
nych podmienok a nedôjde 
k obmedzeniu rozsahu ani 
dostupnosti poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. 
Poslanci zároveň poverili primá-
tora na právne úkony, ktoré sú-
visia s transformáciou právnej 
formy nemocnice. Schválili tiež 
nominácie členov do budúcej 
dozornej rady a.s. v tom istom 
zložení, ako má súčasná n.o., ale 
s výnimkou primátora.
 www.partizanske.sk
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Čo vás motivovalo uchádzať 
sa o post riaditeľky v Základ-

nej škole vo Veľkých Bieliciach? 
Predsa len, naposledy ste pôsobili 
ako učiteľka v Základnej škole 
s materskou školou v Hornej Vsi, 
v celkom inom prostredí...
Rozhodnutie nebolo jednoduché. Vo 
Veľkých Bieliciach bývam takmer 
od narodenia a naliehanie zo strany 
môjho okolia bolo veľké. Človek má 
tri možnosti, ako v tejto situácii môže 
reagovať: utiecť, pozerať sa alebo 
konať. Ja som sa rozhodla pre tretiu 
možnosť – konať. Základná škola s MŠ 
v Hornej Vsi mi bude určite chýbať, 
spolupracovať budeme aj v budúcnosti. 

Aké boli vaše pocity, keď ste 
sa dozvedeli výsledok?

Priznám sa, že moje pocity boli 
radostné, ale zároveň som cítila veľkú 
zodpovednosť a rešpekt. Predsa len 
je to škola, do ktorej som pred rokmi 
vstúpila ako malá prváčka, škola, kde 
som zažívala prvé úspechy, škola, 
ktorá mi dala základ do života. Dnes 
ma teší, že sa môžem aktívne podieľať 
na jej živote a v spolupráci s rodičmi, 
žiakmi, zamestnancami a zriaďovate-
ľom vytvárať pre žiakov podmienky, 
aby sa škola stala pre ne podnetným 
a tvorivým miestom, kam budú cho-
diť s radosťou. 
Na nových kolegov som sa tešila a už 
sme rozbehli dobrú spoluprácu, začí-
name realizovať nové nápady, zapájať 
sa do diania v našej mestskej časti. 
Prostredie školy bolo pre mňa staro-
nové, mnohé veci sa príliš nezmenili. 

Predstavili by ste nám 
hlavné priority koncepcie 

rozvoja školy? 
Sú to tieto ciele a úlohy: poskytovať 
žiakom kvalitné vzdelávanie a výcho-
vu, rozvíjať osobnosť každého žiaka, 
jeho prirodzený talent, umožniť 
každému dieťaťu zažiť pocit úspechu; 
formovať priaznivú klímu školy, 
aby sa učitelia aj žiaci cítili v škole 
bezpečne a vzájomne spolupraco-
vali a podnecovali sa k čo najvyšším 
výkonom. Rada by som vytvorila 
otvorené partnerstvo medzi rodičmi, 
žiakmi, učiteľmi a zriaďovateľom, 
ktoré bude založené na efektívnej 
komunikácii a dôvere. Mám záujem 
s kolegami spolupracovať a riešiť 
vzniknuté situácie, ale zároveň ich 
motivovať k vyšším pracovným 
výkonom. 

Hovoríte o spolupráci so 
zriaďovateľom školy, ktorým 

je mesto Partizánske. Len 
prednedávnom bola na budove 
školy, v časti jedálne opravená 
strecha. Plánujete vedeniu mesta 
predložiť ďalšie návrhy na 
modernizáciu?
Budova školy potrebuje celkovú 
revitalizáciu. Prioritou je výmena 
okien a telocvičňa. So zriaďovateľom 
som o návrhoch na modernizáciu 
a investičných zámeroch už začala 
diskutovať.

Prezradíte nám aj konkrétne, 
aké zámery by mohli byť 

v blízkej dobe reálne?

V polovici februára sme vymaľovali 
jedno oddelenie ŠKD a momentálne 
prebiehajú maliarske práce v jednej 
triede, kde bude aj nové linoleum. 
Naplánovaná je aj úprava adminis-
tratívnych priestorov. Snažíme sa 
pracovať po častiach, aby chod ško-
ly nebol narušený a žiaci sa mohli 
vyučovať v pokojnom prostredí. 
Ostatné väčšie projekty sú v štádiu 
riešenia. 

Plánujete sa zapojiť do 
nových projektov? 

V uplynulých rokoch sa škola zapoji-
la do viacerých projektov, v ktorých 
realizácii by sme pokračovali, ale 
zároveň budeme pozorne sledovať 
výzvy ministerstva školstva. Mám 
záujem zapojiť školu do medziná-
rodného partnerstva škôl a vytvoriť 
stálu spoluprácu s českou základnou 
školou. 

Problémom mnohých škôl je 
to, že absentuje, alebo je 

minimalizovaná mimoškolská 
činnosť detí. Aká je v tomto smere 
vaša �lozo�a? 
V tomto školskom roku ponúka 
základná škola 10 krúžkov. Mám 
záujem každoročne našim žiakom 
ponúkať pestrú paletu voľnočaso-
vých aktivít, ktoré budú rozvíjať ich 
osobnosť. Našou úlohou je naučiť deti 
zmysluplne tráviť voľný čas a elimi-
novať negatívne javy v ich živote, ako 
sú napríklad nuda, negatívny vplyv 
partií, či konzumný spôsob života. 
Naším cieľom je viesť ich k aktívne-
mu odpočinku. 

Populárne v školstve je čoraz 
väčšie využívanie informač-

no-komunikačných technológií vo 
vzdelávacom procese. Javí sa vám 
tento trend?
Integrácia informačných a komu-
nikačných technológií do vyučo-
vania je aktuálnou požiadavkou 
súčasnosti. Potenciálne výhody 
použitia IKT vo vyučovaní a učení 
sú nesmierne veľké. Vhodným 
využívaním týchto prostriedkov 
spolu s modernými metódami by 
som chcela zlepšiť interaktívnu 
komunikáciu medzi žiakom a učite-
ľom, aby učivo bolo zaujímavejšie, 
prístupnejšie, aby sa lepšie využila 
spätná väzba, teda aby bol žiak 
aktívnejší a vyučovanie efektív-
nejšie. V záujme našej školy je 
vytvárať podmienky na rozvíjanie 
schopností detí v oblasti počíta-
čovej gramotnosti, ale zároveň ich 
viesť k bezpečnému používaniu 
internetu. 

Máte svoje učiteľské krédo, 
ktorým by ste chceli 

smerovať aj základnú školu? 
Čo by ste si ako riaditeľka želali 
pre seba a pre svoju školu?
Úprimne si želám, aby naša škola 
fungovala ako úspešná výchov-
no-vzdelávacia inštitúcia, ale záro-
veň mala svoju dušu, otvorené srdce 
a hladiace ruky ako v dobrej rodine. 
Ja sa budem o pohodu a dobré me-
dziľudské vzťahy v našej škole snažiť 
zo všetkých síl.

Ako ste sa dostali k učiteľské-
mu povolaniu?

Kedysi, keď som bol ešte dieťa, mi môj 
starý otec povedal: „Z teba bude farár 
alebo učiteľ.“ A keďže dievčatá sa mi 
páčili, bolo rozhodnuté. (smiech) Ako 
dieťa som mal učiteľský vzor, bol ním 
pán učiteľ Jozef Guštara st., ktorý bol 
naším rodinným priateľom. Pracoval 
počas mojich žiackych čias ako zástup-
ca riaditeľa Základnej školy na Veľkej 
okružnej. 
Po skončení základnej školy som šiel 
na gymnázium a potom moje kroky 
smerovali do Trnavy, kde som na 
pedagogickej fakulte Trnavskej uni-
verzity absolvoval odbor matematika 
- fyzika. Neskôr som si doplnil vzde-
lanie kvalifikačným štúdiom informa-
tiky. Medzitým som pracoval aj ako 
výchovný poradca, predseda okresnej 

sekcie fyziky, správca počítačovej siete 
a lektor v kurzoch a školeniach hlavne 
pre pedagógov.

V škole ste sa doposiaľ 
venovali výučbe troch 

predmetov. Čo bolo pre vás 
najsilnejším impulzom, ktorý 
rozhodol, že sa prihlásite do 
výberového konania a budete sa 
uchádzať o post riaditeľa školy?
Do konkurzu som šiel s jasnou víziou. 
Chcel by som sa podieľať na tom, aby 
sa napĺňalo motto školy, ktoré som 
prezentoval vo svojej koncepcii: „Spo-
lu sa hrajme, spolu sa učme, spolu 
športujme a spolu sa radujme.“ 
Táto pozícia je pre mňa výzvou, záro-
veň ale pociťujem veľkú zodpovednosť 
voči žiakom, rodičom a zamestnancom 
školy. Chcel by som dať škole smer 
a vybudovať z nej inštitúciu priateľskú 
k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží 
mi totiž na spokojnosti všetkých.

Spomínate koncepciu rozvoja 
základnej školy, s ktorou ste 

sa prezentovali pred výberovou 
komisiou a s ktorou ste uspeli. Aké 
je jej hlavné posolstvo?
Škola je vstupnou bránou do života a je 
dôležité povedať, že je tu pre žiakov, 
nie žiaci pre ňu. Deti aj škola sa v po-
sledných rokoch veľmi zmenili a peda-
gógovia už nie sú jedinými nositeľmi 
informácií. Budujme teda takú školu, 
v ktorej učitelia nebudú poskytovať 
informácie, ale budú pomáhať žiakom 
nájsť informácie a získať zručnosti. 
Deti sa budú učiť prostredníctvom rie-
šenia problémov, ktoré ich zaujímajú. 
Aj preto som za to, aby sme začali deti 
učiť viac prakticky - pre život.

Bude sa teda spôsob vášho 
riadenia školy odlišovať od 

toho predošlého? 
Chcel by som nadviazať na prácu 
predošlej riaditeľky Janky Beňuško-

vej, ktorá úspešne viedla našu školu 
15 rokov. Avšak, ako každý nový ria-
diteľ, aj ja mám o mnohých veciach 
iné predstavy a chcem zaviesť do 
školy nové myšlienky.
Myslím si, že dôležité bude zlepšiť 
propagáciu školy smerom k rodičom 
a verejnosti. Znamená to zlepšiť 
informovanosť rodičov a partnerov 
o akciách usporiadaných školou, 
vytvoriť kvalitný školský vzdelávací 
program, zvyšovať úroveň vyučo-
vacieho procesu, čo sa týka odbor-
nosti, uplatňovať netradičné formy 
a metódy vyučovania. V oblasti 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
chcem klásť hlavný dôraz na to, aby 
sa výchova a vzdelávanie niesli v du-
chu humanizácie a demokratizácie 
s cieľom vytvoriť dobrú klímu školy, 
a to na základe dobrých pracovných 
a medziľudských vzťahov, vzájomnej 
dôvery a zodpovednosti. 

Škola je známa svojou 
športovou pro�láciou. 

V každom ročníku na druhom stupni 
je zriadená trieda s rozšíreným 
vyučovaním športu - futbalu 
a hádzanej. Plánujete v tom 
pokračovať a rozvíjať aktivity, 
podporujúce rozvoj športu u žiakov?
Naším cieľom je práve vyhľadávať 
a pripravovať deti so záujmom o šport, 
takže určite v tom mienime pokra-
čovať. V najbližšom čase sa chcem 
osobne stretnúť s predstaviteľmi 
Futbalového klubu Tempo a Hádza-
nárskeho klubu Slávia a dohodnúť sa 
na ďalšom smerovaní našej spoluprá-
ce. V budúcnosti by naša škola chcela 
spolupracovať s florbalovým klubom 
FBK Harvard Partizánske.

Budova školy podstúpila 
v minulosti viaceré rekonštruk-

cie a opravy. V akom stave je dnes?
V roku 2011 podstúpila budova školy 
rozsiahlu rekonštrukciu. Okná boli 

vymenené za plastové, škola bola 
zároveň zateplená. Z rozsiahlejších 
a nákladnejších úprav spomeniem 
aj kompletnú renováciu telocvične. 
Vďaka finančným prostriedkom 
mesta Partizánske sa v tomto škol-
skom roku podarilo zrekonštruovať 
kúrenie, vymeniť radiátory za menšie 
a renovovať výmenníkovú stanicu.
V súčasnosti je najväčším problé-
mom našej školy havarijný stav stre-
chy, ktorá je na viacerých miestach 
deravá. Ďalším problémom je, že 
okrem školskej jedálne v budove 
neboli zrekonštruované elektrické 
a vodovodné rozvody. Väčšina z nich 
je ešte pôvodná od roku 1978, ako 
bola škola postavená. Bude potrebné 
vymaľovať triedy a vymeniť osvet-
lenie v triedach a na chodbách za 
kvalitnejšie a úspornejšie. Potrebné 
bude zrekonštruovať aj športový 
areál školy, najmä futbalové ihrisko. 
Chceme vybudovať učebňu pre Tech-
niku a svet práce – dielňu, ktorá 
bola v minulosti zrušená.

Aké sú vaše plány na 
najbližšie obdobie? Čo by ste 

v škole ešte chceli vylepšiť?
Plánujeme zrealizovať dochádzkový 
systém pre žiakov a pracovníkov školy. 
Vchodové dvere sa tak budú dať otvo-
riť čipom, ktorý dostane každý žiak 
a zamestnanec školy. Rodič si bude 
môcť následne skontrolovať, kedy 
dieťa prišlo a odišlo zo školy. Popritom 
chceme zrealizovať funkčný kamerový 
systém, zoptimalizovať školskú sieť, 
zaistiť kvalitné pripojenie na internet, 
do každej triedy doplniť interaktívnu 
tabuľu alebo dataprojektor a zabezpe-
čiť, aby mal každý učiteľ notebook.

Plánujete sa zapojiť do 
nových projektov, prípadne 

vytvárať pre deti nové aktivity? 
Naša škola si za dobu svojej existencie 
postupne vypracovala bohatú históriu 

a tradície v podobe pravidelne sa 
opakujúcich športových, kultúrnych 
a spoločenských podujatí. Z nich by 
som vyzdvihol Atletické preteky Jána 
Chochulu. Vytvorili sme vlastné logo 
školy, webstránku. V nasledujúcom 
období bude našou úlohou, aby sme 
tieto tradície upevnili, prípadne 
pridali ďalšie, ktoré by sa tiež stali 
pevnou súčasťou našej školy, ako 
napríklad Medzinárodná spolupráca 
so Základnou školou Vyhlídka z Va-
lašského Meziříčí a žiacky šachový 
turnaj. 

Pôsobíte v škole už 13 rokov 
a poznáte dobre jej systém 

a fungovanie. Čo je podľa vášho 
názoru najväčšou devízou školy?
Myslím si, že najväčším benefitom 
školy je jej poloha uprostred sídliska, 
ako aj triedy s rozšíreným vyučova-
ním športu – futbalu a hádzanej, vrá-
tane rozšíreného vyučovania cudzích 
jazykov v ročníkoch prvého stupňa. 
Vyzdvihol by som dobrú spoluprácu 
s partnermi školy, prácu špeciálneho 
pedagóga, odbornosť učiteľov a kva-
litný školský vzdelávací program. 
Výhodou je, že sme spojeným 
subjektom materskej a základnej 
školy. Znamená to, že základná škola 
organizuje pre škôlkarov krúžky 
anglického jazyka a elementárnej 
počítačovej gramotnosti detí, a tak 
uľahčuje ich prechod z materskej do 
základnej školy.
Naším cieľom je však neustále 
zlepšovať imidž školy. Učitelia, žiaci 
a aj rodičia prikladajú propagácii 
veľký význam a zaujímajú sa, akým 
spôsobom sa škola prezentuje na 
verejnosti. Dôležitá je aj úroveň 
pedagogického zboru a jeho riadenia. 
Úprimne si ako riaditeľ želám, aby 
deti boli hrdé na to, že navštevujú 
práve našu základnú školu.
 Rozhovory pripravila Martina Petrášová
 Foto: Katarína Komžíková
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„Mám rada deti, rada s nimi spolu-
pracujem, snažím sa ich spoznať, 
chápať ich problémy, teší ma vidieť 
ich pokrok. A keď sa stretneme po 
rokoch – to sú nezabudnuteľné 
momenty,“ vyznáva sa na začiatku 
nášho rozhovoru EVA GVOTOVÁ, 
nová riaditeľka Základnej školy vo 
Veľkých Bieliciach. K učiteľskému 
povolaniu mala vždy blízko, a preto 
bol výber vysokej školy jasný. Oslovi-
lo ju učiteľstvo predmetov matemati-
ka – geogra�a, odbor, ktorý vyštu-
dovala na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Po škole pôsobila 
v Základnej škole v Banskej Bystrici. 
Popritom stihla absolvovať rigoróz-
nu skúšku a vyštudovať aj ekonó-
miu a verejnú správu na Univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ako 
sama o sebe tvrdí, napriek tomu, že 
nadobudla ekonomické vzdelanie, jej 
prioritou je povolanie učiteľky v ZŠ 
a od 1. februára aj úlohy, spojené 
s novou riaditeľskou funkciou. 

Vedenie Základnej školy 
s Materskou školou na Veľkej 
okružnej v Partizánskom má 
od 1. februára pod palcom 
nový riaditeľ. Ešte predtým, 
než si JURAJ GUNIŠ sadol na 
riaditeľskú stoličku, bol súčas-
ťou kolektívu učiteľov školy. 
Vyučovanie trojice predmetov 
- matematiky, informatiky a fy-
ziky vymenil do veľkej miery za 
nové povinnosti. Aké plány má 
s fungovaním školy, prezradil 
v rozhovore. 
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Myšlienka na tento týždeň
Nie je dôvod, aby práve politika bola vyňatá z našej 

špinavej a nedokonalej reality. Alebo inak – neísť voliť, 
lebo ani jedna strana nie je dokonalá, je ako zahodiť všetky 
prihlášky na vysokú školu, lebo na Harvard vás nezobrali. 
„Nemámkohovoličom“ by sa volilo ľahšie, ak by chápali, 
že voľby nie sú ani o politikoch a stranách a ani o nich 
osobne. V skutočnosti nevolíme politické strany. Voľbami 
v prvom rade vyberáme myšlienky, ktoré majú v našej 
spoločnosti dlhodobo prežiť. Osobná sloboda, ľudské 
práva, pomoc slabším, zodpovednosť – stačí si vybrať, 
na čom človeku záleží najviac. Strany sú len zhmotnením 
týchto myšlienok.  Ondrej Podstupka, SME 31.1.2016

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 29. februára – pondelok o 19. h – BROOKLYN
 1. marca – utorok o 19. h – DEADPOOL
 2. marca – streda o 16.30 h – ROBINSON CRUSOE
 2. a 4. marca – streda a piatok o 19. h – CHLAPEC
 3. až 7. marca – štvrtok až pondelok o 16.30 h – 
ZOOTROPOLIS
 3. marca – štvrtok o 19. h – AVE CAESAR!

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 4. marca – piatok – LAYDES SUE GRAND NIGHT
 5. marca – sobota – TWINS LIVE

Blahoželáme
K februárovým vzácnym jubilantom Klubu absol-

ventov Baťovej školy práce v Partizánskom patrí 
Františka Michníková, ktorá sa 23. februára dožila 
85 rokov. Priatelia z klubu sa pripájajú ku gratulantom 
a prajú jej predovšetkým dobré zdravie, veselú myseľ 
a ešte veľa pekných chvíľ v kruhu rodiny a baťovcov.

Meniny oslávi – Albín, Anežka, Bohumil, Bohu-
mila, Kazimír, Kazimíra, Fridrich, Friderika, 
Radoslav, Radoslava, Tomáš a Tomislav.

Anke Bukovianskej k 85-ke
Anka, o niekoľko dní dokráčaš 
k významnému medzníku 
života. Ten nepodplatiteľný 
čas, či huncút život Ti opäť ne-
zabudne pripočítať ďalší rok. 
Nič sa vlastne nebude diať, len 
Tvoja kniha života sa pomaly 
začne otvárať na 86. strane. 
Bude to, ako keď vystúpiš na 
kopec a pred sebou - ako na 
dlani – budeš vidieť celý svoj 
život. Môžeš sa obzrieť, odkiaľ 
si vyšla, koho si stretla, s kým 
Ti bolo dobre, čo Ťa najviac 

potešilo, či sklamalo. A Ty sa krátko zamyslíš a zaspomí-
naš na chvíle, čo Ti radosť v živote prinášali, i na tie, čo 
smútok v duši vyvolali. Podvedome budeš sumarizovať, až 
dôjdeš k poznaniu: Ej, ty život môj, stál si za to, aj keď si 
občas bolel! 
Možno si zaspomínaš na Tvoju rodnú Hornú Ves, na pe-
ceň chlebíka, čo rozvoniaval na stole v kuchyni, na bábiky 
z handričiek, či vyrobené zo šúpolia, na prvú lásku, na 
šťastné chvíle, keď si po prvý raz držala v náručí svojich 
synov, na 18 rokov účinkovania v našom súbore. 
Vždy si sa snažila byť tam, kde sa niečo dialo a byť uži-
točná ľuďom. Už od mladosti si na divadelných doskách, 
javiskách prinášala ľuďom radosť i poučenie. Účinkovala 
si v celej škále klasických slovenských divadelných hier. 
Túto svoju záľubu si naplno rozvinula aj v našom súbore. 
Prinášala si najmä našim starším poslucháčom pohodu, 
dobrú náladu a radosť zo života. 
Anka naša, za túto obdivuhodnú činnosť pre ľudí Ti 
úprimne ďakujeme. Často si Ťa s úctou pripomíname, 
nielen pri Tvojom životnom jubileu! Želáme Ti úsmev 
v tvári, radosť v duši, pokoj v srdci; nech Ťa Božia milosť 
sprevádza aj v ďalších rokoch Tvojho života!
 Tvoji členovia súboru Jeseň

Kultúra 2015
Živia sa celkom inou profesiou, alebo sú 
už na dôchodku a naplno sa môžu venovať 
svojej záľube. Všetkých spája láska k ume-
niu, láska ku kultúre v tom najširšom slova 
zmysle. Sú to neprofesionálni umelci, ktorí 
za svoj výkon nedostávajú žiaden honorár, 
iba slová uznania a príležitostný potlesk. 
V prievidzskom Dome kultúry ním ocenili 
19. februára laureátov tradičného podujatia 
KULTÚRA 2015. Slávnostný večer spojený 
s poďakovaním a ocenením inštitúcií, 
kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich 
v oblasti kultúry za rok 2015 pripravilo pod 
záštitou predsedu TSK Regionálne kultúr-
ne centrum v Prievidzi.

Laureáti z okresu Partizánske
Cena predsedu TSK Za tvorivý čin roka 
2015 bola udelená Mariánovi Gajdošo-
vi z Chynorian za objavnú dramaturgiu 
a invenčnú interpretáciu básne na slo-
venskom festivale Beniakove Chynorany. 
Cenu Oblastnej rady Matice slovenskej 
Prievidza – Partizánske za uchovávanie 
a rozvoj kultúrneho dedičstva si prevzala 
divadelná ochotníčka, recitátorka, speváč-
ka a členka súboru Jeseň z Partizánskeho 

Helena Hrazdilová. Pamätný list ria-
diteľky Regionálneho kultúrneho centra 
v Prievidzi za dlhoročnú kultúrno-osveto-
vú činnosť bol udelený hudobnej skupine 
Šidlo z Partizánskeho a 16-člennému 
ženskému speváckemu zboru Benetky 
z Chynorian. Z jednotlivcov si toto 
uznanie na slávnostnom večere prevzali 
neprofesionálny výtvarník Zeno Malík 
z Partizánskeho, vedúci speváckej skupiny 
Jeseň Emil Farbiak z Partizánskeho 

a rezbár a ľudový umelec Jozef Janák 
z Bošian. 
Za úspešnú reprezentáciu stredného 
Ponitria udelilo Regionálne združenie 
miest a obcí Stredné Ponitrie Ďakovný list 
Divadlu mladých Šesť Pé z Partizán-
skeho a trojici recitátorov, úspešných aj na 
slovenskom festivale Beniakove Chynorany 
- Márii Kovalíkovej a Kristíne Ježovej 
z Chynorian a Stanislavovi Jančovičovi 
z Klátovej Novej Vsi.  (bab)

Kresťanskí seniori plánujú výstavbu zvoničky
Stalo sa už dobrým zvykom a podľa Stanov združenia ZKS aj potrebným úkonom, že členovia Klubu 
kresťanských seniorov Partizánske - mesto sa začiatkom každého roka zídu na členskom zhromaždení, aby 
hodnotili svoju činnosť a plnenie programu za uplynulý rok. 

Zhromaždenie, konajúce sa 9. februára 
na pôde Spojenej školy v Partizánskom, 
poctili svojou účasťou vzácni hostia: 
predseda ZKS Slovenska, poslanec NR 
SR Jozef Mikloško, vdp. dekan Vladimír 
Farkaš, vdp. kaplán Jozef Mikula, pani 
Marta Gregušová, predsedníčka ÚC ZKS 
v Trenčíne a primátor mesta Jozef Božik. 
Vo svojich príhovoroch ocenili angažo-
vanosť a aktivity členskej základne klubu 
kresťanských seniorov nielen v roku 
2015, ale aj v minulosti. Zhromaždenia 
sa zúčastnilo takmer 70 členov, členskú 
základňu pritom zastupuje 109 ľudí. Vy-

počuli si výročné správy predsedu klubu, 
hospodárky Evy Matulayovej a predsedu 
kontrolnej komisie Jozefa Kollára. Po 
uplynutí dvojročného funkčného obdobia 
členovia zvolili funkcionárov na ďalšie 
funkčné obdobie. Výbor klubu bude 
pracovať v zložení: Stanislav Husár, Eva 
Matulayová, Eleonóra Miklasová, Henrich 
Kollár, Stanislav Matulay, Dušan Šebo 
a Anton Kajaba. Kontrolná komisia má 
po voľbách nasledovné zloženie: Jozef 
Kollár, Alžbeta Fraňová a Vladimír Peciar. 
Účastníci zhromaždenia prijali tiež návrh 
programu a rozpočtu klubu na tento rok. 

Hlavným bodom programu je starostli-
vosť o Krížovú cestu Povýšenia Sv. kríža. 
Tento rok je naplánovaná s prispením 
vdp. dekana Vladimíra Farkaša, farskej 
pastoračnej rady a ďalších priaznivcov 
výstavba malej zvoničky hore na kalvárii, 
samozrejme, ak Pán Boh dá.
Po vypočutí správ, voľbách a schválení 
všetkých dôležitých bodov nasledova-
la diskusia a prijatie uznesenia. Záver 
zhromaždenia obohatil krátky zábavný 
program s pochovávaním basy pod tak-
tovkou Jozefa Haláka a Stanislava Davida. 
 Stanislav Husár, predseda klubu

Od ložísk k písaniu kníh
V knižniciach nie vždy vládne ticho, najmä ak sa chystá beseda, na ktorej je živá diskusia vítaná. Na jednej z nich 
privítala svojho hosťa aj Mestská knižnica v Partizánskom. Do miestnosti oddelenia beletrie vchádza vysoká 
štíhla blondínka s výzorom dievčaťa. Nikto z nás prítomných by nepovedal, že spisovateľka MARTA FARTELOVÁ 
(na foto) je matkou dvoch dcér, z ktorých staršia má už osemnásť rokov.

Svoje rozprávanie začína Marta 
o tom, čomu sa venuje na plný 
úväzok. A prekvapujúco to nie 
je písanie kníh. „Živí ma predaj 
ložísk. ´Strojárine´ som verná 
už dvadsať rokov,“ prezrádza. 
Po maturite začala pracovať vo 
firme zaoberajúcej sa distri-
búciou ložísk a strojárenských 
komponentov, v ktorej zotrvala 
dodnes. Popritom vyštu-
dovala Fakultu ekonomiky 
a manažmentu SPU v Nitre. 
Obklopená prevažne mužskou 
spoločnosťou sa Marta para-
doxne dala na písanie románov 
pre ženy. „Moja ambícia písať 
nebola od detstva. Začala 
som s tým asi pred desiatimi 
rokmi na materskej dovolenke 
s druhou dcérou. Potrebovala 
som si akoby vyventilovať tú 
ženskú emočnú časť,“ dozvedá-
me sa od rodáčky zo Šale, ktorá 
momentálne tvorí a žije so 
svojou rodinou v Stupave. „Ne-
dávno som svätosväte tvrdila, 
že som nikdy nič nepísala. 
Môj otec však patrí k ľuďom, 
ktorí si všetko odkladajú 
a zhodou okolností našiel 
v škatuli moje básne, ktoré 
som v mladosti napísala,“ 
hovorí so smiechom Marta. 
„V rámci môjho zamestnania 
veľmi veľa cestujem, najrad-
šej vlakom, kde rada píšem. 
Má to pre mňa svoje čaro,“ 
dodáva autorka. 

So svojou prvou knihou 
s názvom Chuť lesných jahôd 
oslovila viaceré slovenské 
vydavateľstvá, medzi nimi 
i Motýľ. „Mala som to šťastie, 
že z prvého pokusu bol hneď 
aj prvý román. Neviem, či by 
som mala toľko chuti, odvahy 
a vytrvalosti, aby som napí-
sala päť – šesť románov do 
šuplíka,“ netají sa spisova-
teľka. Pod hlavičkou vydava-
teľstva Motýľ sa jej doteraz 
podarilo úspešne vydať desať 

kníh. Zo svojho najnovšieho 
knižného prírastku Anjel 
v pekle, diabol v nebi prečíta-
la čitateľkám zapáleným pre 
jej tvorbu, ale i tým, ktoré ešte 
nemali možnosť po novinke 
siahnuť, krátky úryvok. 
Dozvedáme sa, že najväčším 
fanúšikom a kritikom v jednej 
osobe je Martina mama: „Veľ-
mi sa spolieham na jej názor, 
lebo má rovnaký vkus ako ja 
a ak je s tým spokojná ona, 
som aj ja.“

Ženy v publiku zaujíma okrem 
iných otázok i to, odkiaľ na 
svoje rôznorodé námety čerpá 
inšpiráciu. „Zväčša je to prvý 
podnet – zaujímavá téma, 
ktorý dostanem z televízie, od 
priateľov, známych, neznámych 
a potom už pracuje na plné 
obrátky fantázia,“ odpovedá 
Marta. Podľa príbehov z jej kníh 
by viaceré čitateľky tipovali, že 
vyšli spod pera ženy v zrelom 
veku, ktorá má už čo-to odžité 
a nie pomerne mladej ženy. 
„Rada si naštudujem dopredu 
témy, o ktorých píšem, 
pretože čitatelia sú pozorní 
a nechcem, aby ma na niečom 
nachytali. Je to pre mňa aj 
spôsob, ako sa zdokonaliť 
v nejakej oblasti,“ podotýka 
Marta.
A aké knihy sú žánrovo jej srd-
cu blízke? „Čítam všetko, čo mi 
príde pod ruku. Mojím obľúbe-
ným autorom je Dominik Dán. 
Pre mňa by jeho knihy ani 
nemuseli mať dej, páči sa mi 
štýl, akým píše.“ Keďže počas 
dňa zamestnáva Martu práca 
a rodina, k písaniu sa dostáva 
po večeroch. „Snažím sa pra-
covať na novej knihe, ako som 
už prezradila, malo by to byť 
pokračovanie jednej z mojich 
už vydaných kníh. Dúfam, že 
sa podarí,“ odkazuje všetkým 
verným a nedočkavým čitate-
ľom.  Text a foto: sč

Sú tu prázdniny, hurá na ľad!
Čo sa týka zimných športov, končiace sa ročné 

obdobie nebolo príliš prajné, zvlášť pre deti v našich 
zemepisných šírkach. Ani snehu, ani mrazu. Kto zo 

školákov nepôjde počas jarných prázdnin (od 29. februára 
do 6. marca) na lyžovačku do vyšších horských oblastí, 
môže si prevetrať hlavu a zoceliť svaly na ľade Zimného 
štadióna v Partizánskom. Poznačte si termíny, kedy je 
ľadová plocha vyhradená pre rekreačných korčuliarov, 
a naviac S BEZPLATNÝM VSTUPOM pre deti, žiakov 
základných a študentov stredných škôl, ako dar od 
primátora mesta Jozefa Božika! 

Pondelok 29. februára:  11.30 – 15.15. h
Utorok 1. marca:  11.30 – 16.00 h
Štvrtok  3. marca: 13.15 – 16.15 h
Piatok 4. marca:  13.15 - 16.15 h 

Držitelia ocenení z Partizánskeho
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Vitajte medzi nami!

Nikolas Šuta z Partizán-
skeho, prvý potomok Veroniky 
Bielichovej a Patrika Šutu, uzrel 
svetlo sveta 17. februára. Chlap-
ček, ktorý priniesol radosť do 
ich života, v ten deň vážil 3420 g 
a meral 53 cm.

Tamara Mjartanová z Cigľa 
má dátum narodenia 18. február. 
Z príchodu dievčatka, ktoré malo 
v ten deň váhu 3060 g a dĺžku 
50 cm, sa tešia rodičia Viera 
a Peter, desaťročný brat Adamko 
a dvojročná sestrička Hanka. 

Nela Čierna z Chynorian sa vy-
pýtala na svet 18. februára. Z jej 
príchodu sa tešia rodičia Martina 
a Robert, ako aj desaťročný brat 
Dominik. Nelka mala pôrodnú 
váhu 3280 g a dĺžku 49 cm.

Viktória Trubanová z Prie-
vidze má mamičku Petru 
Farbákovú a otecka Vladislava 
Trubana. Ich prvé bábätko pri-
šlo na svet 18. februára s váhou 
2670 g a dĺžkou 48 cm. 

Natália Bujnová z Veľkého Klí-
ža je pokladom mamičky Moniky 
a otecka Patrika. Prvé dieťatko 
šťastných rodičov prišlo na svet 
17. februára s váhou 2860 g 
a dĺžkou 50 cm.

Barborka Salayová zo Ža-
bokriek nad Nitrou zaplakala 
po prvý raz 22. februára. Dcérka 
mamičky Bronislavy a otecka 
Zlatana Belkoviča prišla na svet 
s váhou 2490 g a dĺžkou 47 cm.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Sladké aj slané
Keď je dobrá vôľa a chuť, všetko sa dá. Presvedčili sa o tom v Ža-
bokrekoch nad Nitrou v nedeľu 22. februára na prvom ročníku 
súťaže O najlepší koláč žabokreckej gazdinky. Zapojilo sa do nej 
45 žien, ktoré priniesli do kultúrneho domu svoje sladké a slané 
výtvory. Keďže súťaž vyhlásili záhradkári, podmienkou bolo, že 
v koláči musí byť niečo zo záhrady. A aj bolo – mak, orechy, ka-
pusta, jahody, jablká. Ženy svojou fantáziou a šikovnosťou milo 
prekvapili. Potešilo aj to, že sa do súťaže zapojilo veľa mladých 
gazdiniek a svojou prácou boli starším kuchárkam poriadnou 
konkurenciou. Napokon, aj víťazkou sa stala mladá mamička 
Blanka Pukancová a jej viedenský rez. Nielenže vyzeral, ale aj 
chutil fantasticky. Na druhom mieste skončila pichaná bábovka 
Ľudmily Pavláskovej a na treťom výborné mandarinkové rezy 
Aničky Loviškovej. Rozhodovali hlasy všetkých, ktorí prišli 
koláčiky ochutnať a posedieť si pri dobrej kávičke a vínku. Hneď 
na prvom ročníku nastavili gazdinky latku poriadne vysoko. Čím 
asi prekvapia o rok? Alica Málišová

Loptička je hodená...
V sobotu 13. februára prijalo 23 hráčov výzvu zúčastniť sa druhého ročníka stolnotenisového turnaja v pastoračnom 
centre Domec v Chynoranoch. Moderovania sa ujal Roman Špánik.

Chlapi vytvorili štyri skupiny 
a ženy boli priradené k junio-
rom. Po vyraďovacích súbojoch 
v každej skupine postúpil víťaz 
do ďalšieho kola, do finále sa 
prebojovali tí najlepší. Minu-
loročné prvenstvo obhajoval 
Stanislav Košík, ktorý vo finále 
porazil Mareka Gajdoša. Z pr-

vých miest postúpili Stanislav 
Košík, Ivan Košík, Roman 
Beniak a Martin Bezák z Nadlíc. 
Z druhých miest ich doplni-
li Janko Hagara, Branislav 
Bezák, Marek Hlaváč a Tomáš 
Podmanický. Vyraďovacie 
súboje boli veľmi tvrdé a hrali 
sa na tri víťazné sety. Boje 

o finále vyvrcholili vo večerných 
hodinách a po víťazstve Stana 
Košíka nad Jankom Hagarom 
sa čakalo na druhého finalistu. 
Roman Beniak prekvapil svojou 
zaujímavou hrou Maťa z Nadlíc. 
Ten sa zmobilizoval a väčšími 
skúsenosťami hru otočil vo svoj 
prospech. Loptička bola hodená, 

finále sa začalo. Napätie stúpalo, 
v sále panovalo dusné ticho. 
Súboj medzi Stanislavom Koší-
kom a Martinom Bezákom bol 
veľmi vyrovnaný. Martin porazil 
súpera v pomere 4:2. Tento deň 
mu bude pripomínať víťazný 
putovný pohár, diplom a medai-
la. Ženské finále ovládla Silvia 
Bezáková, ktorá vrátila Zuzane 
Špánikovej prehru zo základnej 
skupiny. V mládežníckej kategó-
rii vyhral Frederik Rajnoha pred 
Matúšom Bezákom. 
V prestávke sa hráči občerstvili 
kofolou a pečeným prasiatkom. 
Po odovzdaní cien prišla voľná 
zábava, tzv. kolotoč. Vďaka 
patrí organizátorom Jankovi 
a Romanovi, ako aj všetkým 
zúčastneným, že sa prišli zabaviť 
a povzbudiť svojich favoritov, 
čím vytvorili doslova rodinnú 
atmosféru. Silvia Bezáková 

Vladko Dojčan 
z Partizánske-
ho bude svoje 
meniny oslavovať 
spolu s oteckom 
Vladimírom. Na-
rodeniny 20. feb-
ruára spoločne 
aj s mamičkou 
Luciou a sestrič-
kou Vikinkou, 
ktorá má štyri 
roky. Synček v deň 
narodenia vážil 
3480 g a meral 
49 cm.

Ľadový karneval
Na Zimnom štadióne v Partizánskom sa to aj tento rok hemžilo 
zvieratkami, bosorkami, rozprávkovými postavami či snehuliakmi. 
Organizátori z Centra voľného času v spolupráci s ICM Partizánske 
a Parlamentom mladých Partizánske strávili 16. februára spolu 
s deťmi a súťažiacimi zábavné popoludnie na ľade. Pre všetkých 
štyridsať detí boli pripravené drobné odmeny, sladkosti a súťa-
že z korčuliarskych zručností. Pätnásť hodnotných cien porota 
spravodlivo udelila najzaujímavejším a najkreatívnejším maskám. 
Určite sa oplatilo prísť. Hudba hrala, korčule lietali a sem-tam 
sa i padalo . Tí, čo sa nezúčastnili, majú šancu o rok prekvapiť 
a pobaviť ďalšími netradičnými maskami.  Alexandra

Keď sa zo školy nechce ísť domov
Piatok večer nebolo v budove Gymnázia v Partizánskom pusto. Práve naopak. Mnoho ľudí sa premieľalo učebňami 
a chodbami. Dôvod? Prezentačný večer, ktorý ukázal, aké zaujímavé môžu byť akademické vedomosti.

„Tento večer sme pripravili pre žiakov 
deviatych ročníkov, pre žiakov piatych 
ročníkov, ale musím povedať, že je to pre 
všetkých ľudí, dospelých aj deti,“ povedala 
na margo zamerania pravidelnej akcie 
zástupkyňa riaditeľa Eva Vyskočilová. 
Prírodné vedy ako aj počítačové techno-
lógie hýbu terajším svetom. Práve tie asi 
najviac prilákali malých i veľkých zvedav-
cov. Každý z nich si s radosťou pričuchol 
k rôznym pokusom, ktoré si študenti pre 

návštevníkov pripravili. „V podstate celý 
prezentačný večer je vedený v tom 
duchu, že deti chcú odprezentovať 
to, čo sa tu naučili a chcú to ukázať 
svojim budúcim nasledovníkom, 
ktorí po nich prídu,“ uviedol riaditeľ 
školy Vladimír Karásek. 
Miešala sa dúha v skúmavke, točili sa jódové 
hodiny, pozorovali sa fotosyntéza a koz-
mické divadlo zo suchého ľadu. Hneď vo 
vedľajšej miestnosti žiaci odhaľovali záko-

nitosti fyziky, inde ste zas mohli vidieť zopár 
hologramov, ako aj blesk v podobe plazmy. 
Ľudia radi nahliadnu pod povrch veci, 
a preto okulár mikroskopu striedali jedny 
oči za druhými. V učebni biológie na nich 
čakala parádna kosť, po ktorej siahli najmä 
deti, ktoré v anatómii tela vidia presne to, 
čím je – zaujímavou skladačkou. Dohliada-
júci pedagóg Stanislav Hulla potvrdil dojmy 
návštevníkov: „Ja si myslím, že je to 
veľmi pekné osvieženie a žiaci, ktorí 
majú záujem o gymnázium, vidia, do 
čoho idú, čo všetko sa tu robí.“ 
To, že všetci sme občania, sa potvrdilo aj 
v učebni slovenského jazyka, kde sa disku-
tovalo o súčasných problémoch školstva. 
Vyskúšať ste si mohli znalosti z angličtiny 
a geografie. Interaktívna tabuľa bola pre 
mnohých ako magnet. Ak váš záujem o štú-
dium na gymnáziu vzrástol geometrickým 
radom ešte počas prezentačného večera, 
veľmi osožnou zastávkou bola učebňa, kde 
ste si pod dohľadom výchovnej poradkyne 
mohli vyskúšať prijímacie testy z predo-
šlých ročníkov. Potom už len zastaviť sa 
v telocvični, kde ste si prevetrali hlavu. 
S čistou mysľou nabitou vedomosťami 
a emóciami ste si nakoniec mohli odpove-
dať na otázku: „Tu chcem študovať?“ 
 Text: dl, foto: MTP 

Komu urobí radosť 
nová kuchárska kniha?
Čas strávený v kuchyni prípravou jedla mnohí považujú za nutné zlo. 
A potom sú takí, ktorí sa v kuchyni cítia ako ryby vo vode a potraviny 
sa pod ich rukami menia na kulinársku báseň. Patrí medzi nich aj 
foodblogerka Lucia Súkeníková z Uhrovca, ktorá svoje recepty, pub-
likované na internete, zabalila do kuchárskej knižky Moje skvelé 
jedlo. „Milujem knihy, ich vôňu, tajomstvo, ktoré ukrývajú a to, že 
aj v 21. storočí sú stále nesmrteľné. Mám veľkú radosť, že aj vďaka 
mne mohla uzrieť svetlo sveta a domácnosti ďalšia kniha.“ Ako pre-
meniť tradičné jedlá na zdravé a hlavne chutné, píše autorka v knihe, 
o ktorú ste mohli prednedávnom súťažiť aj vy, čitatelia Tempa. Stači-
lo poslať kupón s receptom na pôstne jedlo a zaradili sme vás do hry. 
A ako to dopadlo? Kuchárske knihy už netrpezlivo čakajú v redakcii 
a isto potešia dve dámy z Partizánskeho – Luciu Dobiašovú a Má-
riu Duchyňovú, ktorým k výhre gratuluje aj autorka knihy Lucia 
Súkeníková. Akým pôstnym jedlám dávajú výherkyne prednosť, vám 
prezradíme v nasledujúcom vydaní.
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Ďakujeme 
darcom krvi

Zišli sa v Partizánskom zo 
širokého okolia a spája ich 
spoločné rozhodnutie – da-
rovať krv na záchranu 
života. V 23. februárový deň 
nastavilo svoju ruku na odber 
16 dobrovoľných darcov. Boli 
to Branislav Štiak, Milan 
Jančovič a Ján Václav 
z Partizánskeho, Róbert 
Remeň a Vladimír Sma-
tana z Klátovej Novej Vsi, 
Marián Školka z Bošian, 
Anton Siegert a Jozef Sie-
gert z Veľkého Klíža, Štefan 
Centár z Dolných Vesteníc, 
Branislav Filip z Pažite, 
Boris Preťo z Kolačna, 
Jana Herdová z Malých 
Uheriec, Stanislav Bodo-
rík z Nitrianskeho Pravna, 
Ján Šnierer z Malých 
Krštenian, Erika Kosorí-
nová z Chynorian a Marián 
Kozinka zo Žabokriek nad 
Nitrou.  Ďakujeme vám!

DARCOVIA, POZNAČTE SI!
Muži obdarujú ženy ôsmeho 
marca kvetmi, dobrovoľní dar-
covia krvi prispejú životodar-
nou tekutinou k prinavráteniu 
zdravia celkom neznámym 
ľuďom. Aj takúto podobu 
môže mať sviatok MDŽ. 
Národná transfúzna služba 
SR, odberové centrum Trenčín 
príde do Partizánskeho so 
svojou mobilnou jednotkou 
v budúcom mesiaci dvakrát. 
V už spomínaný 8. marec 
a následne o dva týždne, 
22. marca. Odbery krvi 
prebiehajú v CVČ na Ulici 
gen. Svobodu v Partizánskom 
v čase od 8. do 11. hodiny. 
Darcovia, poznačte si termín, 
rovnako aj prvodarcovia, ktorí 
nájdete guráž a prídete tiež!

S výnimočným dátumom narodenia
Každý ľudský jedinec je neopakovateľný. Na základnú identi£káciu konkrétneho človeka stačí meno a priezvisko, 
bydlisko, dátum narodenia... A práve o ňom bude reč. Výnimočným, pretože sa vyskytuje len raz za štyri roky, je 
dátum 29. február. Ak ste prišli na svet práve v tento deň, reálne môžete oslavovať svoje narodeniny vlastne tiež iba 
raz za štyri roky. 
Aká je pravdepodobnosť, že 
sa napríklad v Partizánskom 
narodí práve v tento deň nový 
občan? Predstavte si, že jedna 
k jednej! Za ostatných 64 rokov 
mali totiž malí človiečikovia 
16 možností priestupných 
rokov, aby uzreli svetlo sveta 
práve 29. februára. A div sa 
svete, v evidencii obyvateľ-
stva je rovnako 16 občanov 
s týmto dátumom narodenia. 
Ale mýlili by ste sa, ak tipujete, 
že je to rovnomerne jeden 
novorodenec každé štyri roky. 
V niektorých ani jeden, avšak 
napríklad v roku 1976 dvaja 
a v 1984 dokonca až štyria, aj 
vďaka dvojčatám z Veľkých 
Bielic. Naposledy, pred štyrmi 
rokmi priviedli mamičky na svet 
29. februára 2012 dve detičky – 
Šeherezádu a Marka. A čo tento 
rok? Rozhodne sa niektorý 
potomok pre narodeniny, ktoré 
bude oslavovať raz za štyri roky? 

Ako tento svoj sviatok prakti-
zujú ich starší predchodcovia, 
napríklad veľkobielické 
dvojčatá Ľubomír a Miro-
slav Mekýšovci? Narodili sa 
29. februára 1984. Miroslav 
aj za svojho brata vraví, že 
rozhodnutie bolo jednodu-
ché. Tri roky po sebe oslavujú 
28. februára, štvrtý rok o deň 

neskôr. Skrátka, posledný deň 
v mesiaci. Nikdy nepovažovali 
svoj dátum narodenia za čosi 
výnimočné a ani vzájomnú 
podobu dvojičiek nezneužívali, 
napríklad v škole pri skúšaní. 
Ak sa niekto pomýlil a oslovil 
jedného či druhého bratovým 
menom, vyšli s pravdou von.

Slávka Galbová z Partizán-
skeho sa narodila 29. februára 
pred 40 rokmi ako prvé dieťat-
ko mamičky Zlatice Balážovej. 
Už v telefóne bolo v hlase 
cítiť, ako rada si pripomenu-
la ten deň. „Termín pôrodu 
som mala vypočítaný až na 
4. marca a dni predtým som 

sa vôbec nešetrila. Umývala 
som podlahy, vyskakovala pri 
televíznom programe Cvičme 
v rytme. Ešte som stihla 
osláviť 28. februára aj svoje 
meniny a potom prišlo moje 
„nedeľniatko“ Slávka. Lekári 
ma síce presviedčali, aby som 
jej dala ako dátum narodenia 
1. marec, ale ja som tvrdohlavo 
nástojila na 29. februári, hoci 
polnoc nového dňa prišla už 
o dve hodiny. Osud to zariadil 
tak, že dnes v rodine oslavuje-
me traja za sebou. Už 27. feb-
ruára vnúčik Alexander svoje 
meniny, po ňom 28. februára 
ja rovnaký sviatok a Slávka, 
ak nie je priestupný rok, v rov-

naký deň narodeniny.“ Dcéra 
mamine slová len potvrdzuje 
a neobvyklý dátum narodenia 
neberie ako nejakú prekážku. 
Práve naopak, môže si deň na 
oslavu vyberať, alebo oslavovať 
aj celý týždeň. „Spomínam si, 
že sme sa pred dvadsiatimi 
štyrmi rokmi stretli v priestup-
nom roku 29. februára vo 
hvezdárni v Partizánskom via-
cerí narodení v ten deň. Bolo 
to milé a nechýbali na ňom 
ani dvojčatá, sestry Balážové 
z Malých Uheriec.“

Dvojčatá Petra Balážová 
a Sandra Néčová, dnes 
36-ročné a bývajúce vo Veľkých 
Uherciach, majú „sladký“ 
život. Po starej mame Márii 
Ferencaiovej zdedili a prevádz-
kujú vychýrenú lahôdkareň 
v Malých Uherciach. S oslavou 
svojich narodenín nemali 
nikdy problém. Za náhradný 
termín si zvolili 28. február 
a oslavu radi osladia slávnymi 
rodinnými šamrónmi. Ak dobre 
rátame, tak oficiálne je to tento 
rok vlastne len po deviaty raz... 

Všetkým menovaným i ne-
menovaným, ktorí oslavujú 
29. februára svoje narodeniny, 
prajeme všetko najlepšie!
 (bab) 

Blíži sa letný čas
Nie, nesmejte sa, naozaj. Na ten pravý dovolenkový si síce ešte 
nejaký ten piatok počkáme, no zmena zimného času na letný je 
tu už raz, dva, tri. Teda vlastne o štyri týždne, počas posledného 
marcového víkendu, ktorý bude mať prívlastok veľkonočný. V noci 
z 26. na 27. marca si hodinky posunieme nepopulárne dopredu, 
z druhej hodiny už na tretiu. Letný čas potrvá sedem mesiacov, do 
30. októbra.

Ako vznikol priestupný rok?
Na otázku, aký je dnes dátum, sa stačí pozrieť do kalendára. Už zo základnej školy vieme, že rok má 365 a štvrť dňa. 
Návštevníci hvezdárne, ktorí ešte sedia v školských laviciach, získajú poznatok, že planéta, na ktorej žijú, vykonáva dva 
základn0 pohyby. Otáča sa okolo svojej osi, v dôsledku čoho sa strieda deň a noc, teda svetlo a tma. Druhý pohyb je obeh 
okolo Slnka, čo v našej zemepisnej šírke pozorujeme ako zmenu štyroch ročných období. 

Meranie času
Vizualizácia prostredníctvom di-
daktickej pomôcky, telúria, tieto 
informácie len podčiarkne. Ide o dva 
základné pohyby, ktoré veľmi význam-
ne vplývajú na život na Zemi. Zem 
obieha okolo Slnka po elipse veľmi 
podobnej kružnici priemernou rých-
losťou 29,7 km/s voči Slnku. Zároveň 
rotuje okolo svojej osi, a to rýchlosťou 
465,1 m/s, teda 1670 kilometrov za 
hodinu na rovníku.
Meranie času, odvodené z rotácie 
Zeme okolo vlastnej osi, a ka-
lendár sú logickými výstupmi 
pozorovaní pohybov nebeských 
telies, Slnka, Mesiaca a planét. 
Najstarší kalendár vznikol v Egyp-
te v 4. tisícročí pred Kristom. 
Kalendár, odvodený z latinského slova 
calendarium, je určitý systém počíta-
nia času, ktorý sa zvyčajne zakladá na 
prírodných cykloch, akými sú hlavne 
slnečný a mesačný cyklus. Slúži pre 
účely civilného a náboženského života, 
ale i pre historické a vedecké účely.
Pod pojmom deň sa označuje solárny 
alebo civilný deň a určuje sa ako stred-
ná hodnota intervalu medzi dvoma 
následnými prechodmi Slnka cez ten 
istý poludník na akomkoľvek mieste 
Zeme. Bežne je počítaný od polnočného 
prechodu poludníka.
Pojmom rok sa označuje obdobie 
ako tropický alebo solárny rok, 
za ktoré Slnko urobí úplný obeh 
po nebi do toho istého bodu na 
zverokruhu, od ktorého sa tento obeh 
začal počítať (bod jarnej rovnodennos-
ti). Táto hodnota je 365 dní, 5 hodín, 
48 minút a 46 sekúnd. Jediným prob-
lémom pri tvorbe solárneho kalendára 
ostáva, ako tento rok prekalkulovať do 

dní, pretože počet dní na obdobie 
roka nie je celé číslo. 
Iným typom roka je lunárny rok, 
ktorý trvá 354 dní, 8 hodín a 48 minút 
a 36 sekúnd. Je to 12 synodických 
mesiacov s dĺžkou mesiaca 29 dní, 
12 hodín, 44 minút a 3 sekundy, pričom 
jeden mesiac sa počíta ako interval me-
dzi dvoma novými mesiacmi. Pri tvorbe 
lunárneho kalendára vyvstáva problém, 
ako počet mesiacov zladiť s dĺžkou 
solárneho roka. 

Nový rok 
s východom Síria
Ľudia sa od samotného počiatku svojej 
existencie zaoberali meraním plynúceho 
času a zvyčajne nebeské telesá, ako Sln-
ko, Mesiac, planéty a hviezdy, boli použí-
vané na tento účel. Staroveké civilizácie 
sa spoliehali na domnelý pohyb týchto 
telies po oblohe, aby zostavili svoje ka-
lendáre, ktoré im mali pomáhať stanoviť 
správny čas na náboženské, hospodárske 
a iné účely.
Z doby ľadovej, asi spred 20 tisíc rokov, 
sa v Európe našli palice a kosti so zárez-
mi pravdepodobne znamenajúce spôsob 
značenia dní medzi mesačnými fázami. 
Pred 5 tisíc rokmi Sumeri používali 
kalendár rozdelený na 30 mesiacov. 
Dni delili na 12 častí a každá mala 
30 jednotiek. Starovekí Egypťania 
boli prví, ktorí nahradili lunárny 
kalendár kalendárom založeným 
na slnečnom roku. Zistili, že „Psia 
hviezda” (Sírius) v súhvezdí Veľkého psa 
vychádza blízko Slnka každých 365 dní 
zvyčajne okolo začínajúcej sa každo-
ročnej záplavy Nílom. Na základe toho 
zostrojili asi v roku 4236 p.n.l. kalendár, 
pravdepodobne najstarší v histórii. Rok, 

začínajúci východom hviezdy Sírius, 
mal dĺžku 365 dní a bol rozdelený na 12 
mesiacov, každý pozostával z 30 dní. Ku 
koncu roka pridali 5 dní. Okolo roku 238 
p.n.l. kráľ Ptolemaios III. nariadil, aby 
každý štvrtý rok mal pridaný jeden deň. 
Babylončania asi od roku 2000 p.n.l. po-
užívali luni-solárny kalendár pozostáva-
júci z 12 mesiacov, pričom každý mesiac 
mal 30 dní. Aby sa kalendár zhodoval 
s obdobiami v prírode počas roka, tak 
podľa potreby vsunuli jeden mesiac 
navyše. Gréci pravdepodobne odvodili 
svoj kalendár od babylonského. Mal 354 
dní a bol počítaný od vzniku olympiád 1. 
júla 776 p.n.l.. Gréci však boli prví, ktorí 
pridávali mesiace do kalendára v špeci-
fických intervaloch na základe vedeckých 
prepočtov tak, aby to bolo v súlade so 
solárnym rokom. Mayovia, zoberúc do 
výpočtov nielen Mesiac a Slnko, ale aj 
planétu Venušu, vytvorili 260-dňový 
rituálny a 365-dňový civilný kalendár. 
Ten sa stal neskôr súčasťou Aztéckeho 
kalendára. V súčasnosti sa medzinárod-
ne používa kalendár ovplyvnený hlavne 
rímskym a židovským kalendárom. 
Priestupný rok (lat. annus bissextus, do-
slovne v slovenskom preklade dvojšiesty 
rok) je rok, ktorý má jeden deň navy-
še. Ten sa pridáva na koniec februára 
(29. február). Nebolo tomu však vždy tak. 

Štvrť dňa navyše
Priestupným rokom sa koriguje rozdiel, 
ktorý vzniká medzi skutočnou dĺžkou 
roka a trvá o niečo dlhšie ako 365 
24-hodinových dní. K najkratšiemu me-
siacu sa pridáva jeden deň - 29. február 
a priestupný rok tak má 366 dní.
Súčasný systém počítania rokov 
pochádza z Rímskej ríše. Caesar už 
vtedy kvôli nepresnostiam presadil 

zásadnú zmenu – dĺžku roku sta-
novil na 365,25 dňa a každý štvrtý 
rok mal preto 366 dní.
Súčasný kalendár navrhol Aloisius 
Lilius z Neapola a bol prijatý pápežom 
Gregorom XIII. v súlade s inštrukciami 
Tridentského koncilu (1545-1563) na 
opravu chýb juliánskeho kalendára. Dô-
vodom, prečo cirkev radikálne zasiahla 
do zaužívaného počítania času, bolo 
chybné stanovovanie termínu Veľkej 
noci na základe juliánskeho kalendára. 
gregoriánsky kalendár bol vyhlásený 
pápežskou bulou vo februári 1582. 
Rok v gregoriánskom kalendári je sta-
novený oveľa presnejšie - má približne 
365,2425 dňa. Rozdiel medzi skutočnou 
a kalendárovou dĺžkou roka je približne 
pol minúty. Chybu - jeden deň navyše, 
ktorú produkoval juliánsky kalendár 
raz za 128 rokov, vytvára iba raz za 
3 300 rokov. Výpočet priestupného roku 
bol stanovený presnejšie: aby bol rok po-
važovaný za priestupný, musí byť deliteľ-
ný číslom štyri, pričom však nesmie byť 
deliteľný číslom 100. Ak je však deliteľný 
číslom 400, je taktiež priestupný.

Bude v budúcnosti 
iný kalendár?
Kritici gregoriánskeho kalendára argumen-
tujú tým, že má mesiace nerovnakej dĺžky, 
žiaden z nich nie je presne 1/12 roka, počet 
týždňov v štvrťrokoch a polrokoch nie je 
rovnaký a že dátumy nepripadnú v rokoch 
na ten istý deň v týždni. Preto sa vyskytli 
mnohé návrhy na vytvorenie praktickejšie-
ho a hlavne fixného kalendára. No zatiaľ 
žiaden, pravdepodobne z dôvodov neochoty 
meniť zaužívané ekonomické, náboženské 
a spoločenské aktivity, nebol prijatý.
 Podľa dostupných informácií 
 na internete spracoval Vladimír Mešter.
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Dňa 4. marca 2016 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil vo veku 
63 rokov manžel, otec a dedko

Jozef JANUS 
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka, 
deti s rodinami a priatelia.

Kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nikdy nezabudne.
 (160136)

S veľkým žiaľom v srdci si dňa 
3. marca 2016 pripomenieme 
prvé výročie úmrtia nášho milo-
vaného syna a brata

Ľubomíra BENÍKA 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
nedožitých 30 rokov.

S láskou spomína smútiaca rodi-
na. (160163)

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.

Odišiel si nám všetkým, 
ktorí Ťa radi mali.

Tá rana v srdci stále bolí, 
zabudnúť nedovolí. 

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...

Dňa 1. marca 2016 si pripomíname 
smutné piate výročie, kedy nás 
navždy opustil náš drahý syn a brat

Ing. Jozef GERŠI 
z Bošian.

S láskou a úctou spomínajú a za 
tichú spomienku ďakujú rodičia 
a brat s rodinou. (160171)

Dňa 27. februára 2016 uplynulo 
10 rokov od smrti nášho syna 
a brata

Radovana HRIADELA 
z Nedanoviec.

Zomrel vo veku 34 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú 
modlitbu.

Matka, brat a sestra s rodinami
 (160148)

Odišiel si bez rozlúčky,
prázdne miesto pri stole, 

v srdci veľký žiaľ
na celý život zostane.

Dňa 16. februára 2016 sme si 
pripomenuli 15. výročie úmrtia 

Ladislava PÁLA 
zo Šišova.

S láskou a úctou spomínajú 
sestra, švagor, synovia Peťo 
a Roman, dcéra Anna a celá 
rozvetvená rodina. (160168)

Dňa 1. marca 2016 uplynie päť 
smutných rokov od chvíle, čo nás 
vo veku 43 rokov navždy opustila 
milovaná manželka a mamička

Janka RUŠINOVÁ 
zo Žabokriek nad Nitrou.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel s priateľkou Renátou, 
syn Radoslav s priateľkou Da-
rinkou a syn Jozef s manželkou 
Martou. 

Ďakujeme všetkým, ktorí jej 
venujú tichú spomienku. (160138)

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.

Dňa 27. februára 2016 sme si so 
zármutkom v srdci pripomenuli 
prvé výročie úmrtia

Vladimíra MIKLAŠA.

S láskou a úctou spomína smútia-
ca rodina. (160159)

Roky bežia, spomienky zostanú,
na Teba nám zabudnúť nedajú...

Dňa 28. februára 2016 uplynulo 
18 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, babka a pra-
babka

Júlia KLUVANCOVÁ 
z Nedašoviec.

S úctou a láskou spomínajú syn 
Ján s rodinou a dcéry s rodinami.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku. (160167)

Vážení zákazníci, ďalšia novin-
ka u nás od marca!!!! 2x menu 
za 3.30 eur a ďalšie menu pod-
ľa vlastného výberu z jedálne-
ho lístka plus hovädzia alebo 
slepačia polievka za 5 eur. Váš 
Penzión Kardinál. Tel. číslo: 
0908 174 438 (160162)

Predám záhradu s chatkou s roz-
lohou 208 m2, na Riečnej ulici – 
záhradkárska oblasť pri rieke Nit-
re. Cena 2800 €, dohoda možná. 
Tel. 0902 262 651.  (160135)

Posledné 2 stavebné pozemky na 
predaj vo Veľkých Bieliciach. Infor-
mácie na tel. č. 0905 303 127.  (160142)

Predám garáž za autoservisom Peu-
geot, 22 m2, jama, elektrina. Cena 
4000 €. Tel. 0948 756 074.  (160147)

Predám garáž na Veľkej okružnej, 
oproti paneláku 1096/47. Montáž-
na jama, pivnica, elektrika, nová 
strecha. Cena 8 500 €, dohoda 
možná. Tel. 0905 387 519.  (160152)

Predám stavebný pozemok 
16x50 m – Veľké Bielice, pri rieke. 
Prístup autom. V blízkosti pozem-
ku inžinierske siete. Informácie na 
tel. č. 0907 271 335.  (160166)

Predám záhradu s  chatkou 
v  Partizánskom za Bagrom pri 
rieke. Cena dohodou. Tel. 0908 
457 022. Volať po 17. hodine. (160169)

Dám do prenájmu garáž na Šípku, 
na kopci. Tel. 0905 147 300. (160174)

Predám jednoizbový byt. Byt 
je po prerábke, nová plávajúca 
podlaha, nové bytové dvere, nová 
kuchynská linka. Byt sa nachádza 
v  centre mesta, odkiaľ je veľmi 
ľahký prístup do všetkých častí 
mesta. Byt sa nachádza na pr-
vom poschodí. Sú tu veľmi nízke 
náklady na bývanie. Bytový dom 
je po zateplení. Treba vidieť. Tel. 
0905 321 733. (160175)

Predám štvorkolesový doma vy-
robený malotraktor spolu s  plu-
hom. Tel. 0908 985 964. (160164)

Reštaurácia NEMEC v  Chynora-
noch prijme čašníčku do TPP. Info 
na tel. č. 038/542 45 23. (160173)

PONÚKAM PRÁCU. Tel. 0915 068 
641.  (160179)

PREDÁM KRÁSNE DOMÁCE VAJ-
CIA, veľkosti M až L. Cena podľa 
množstva. Viac na tel. 0949 820 
816, Bošany. (160172)

PARTIZÁNSKE, OD Prior  ( 0907 238 673 
PRIEVIDZA, OD Vtáčnik,  ( 0905 935 646
HANDLOVÁ, Podnikateľský Inkubátor  ( 0917 389 139

PENIAZE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

 z NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA do 5000 €

 z PÔŽIČKA NA BÝVANIE do 20 000 €

 z REFINANČNÁ PÔŽIČKA do 20 000 €

 z HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK do 100 000 € (1
60
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Dňa 1. marca 2016 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mama a babka

Alžbeta GLOGANOVÁ 
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosíme, spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti 
s rodinami. (160153)

Dňa 5. marca 2016 plynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama a babka

Emília BLAHOVÁ 
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a synovia s rodinami. (160161)

Dňa 23. februára 2016 uplynul 
mesiac od úmrtia našej drahej 
manželky, matky, starej matky 

Anny NAŠTICKEJ 
rod. Pivkovej

z Malých Krštenian.

Navždy nás opustila vo veku 
nedožitých 76 rokov.

Smútiaca rodina ďakuje všetkým 
príbuzným, susedom, priate-
ľom, bývalým spolupracovní-
kom, známym, členom Rodiny 
Nepoškvrnenej a členom FS 
Jánošík, ktorí ju prišli odprevadiť 
na jej poslednej ceste.

Ďakujeme aj pracovníčkam Den-
ného stacionára v Domove, n.o. 
Partizánske, ako aj pracovníkom 
CSS v Partizánskom za veľmi 
dobrú starostlivosť v poslednom 
období jej života. 

Smútiaca rodina (160177)

Predpoveď 
pre Partizánske
V minulom týždni sme prepisovali historické rekordy. V ponde-
lok 22. februára bolo v Partizánskom takmer 17 °C a v ten istý 
deň sa v Bratislave oteplilo dokonca na 20,3 °C, čo bol nielen 
februárový, ale aj historický rekord. Takúto teplotu sme na 
Slovensku doteraz v zimnom období nezaznamenali. Počasie 
v tomto týždni bude opäť ako obohratá pesnička. Začneme v prí-
leve veľmi teplého vzduchu, následne cez nás prejde studený 
front, za ktorým sa ochladí. Nebudú chýbať ani zrážky, typické 
pre tohtoročný február.
Nočné teploty: 8/3 °C, postupne 4/0 °C, pri prechodnom 
vyjasnení slabý mráz do -3/-4 °C.
Denné teploty: v pondelok 12/15 °C, neskôr ochladenie na 
4/7 °C. Na konci týždňa opäť pravdepodobne oteplenie.

Výčiny počasia v minulosti
Aké počasie sme si užívali v minulosti na začiatku prvého jar-
ného mesiaca? No bolo to veľmi pestré. Tvrdú a nekončiacu sa 
zimu sme mali v roku 1987 s teplotami v noci do -16 °C. Mrzli 
sme aj v roku 1996 a séria troch po sebe idúcich mrazivých 
začiatkov jari nás potrápila v rokoch 2004 až 2006. V roku 
2005 k nám prenikol skutočne mimoriadny arktický 
vzduch, ktorý spôsobil, že teploty 1. marca 2005 klesli 
v noci až na -17 °C. Bol to najmrazivejší marcový deň 
v Partizánskom minimálne za posledných 50 rokov. 
V roku 2004 umocnila zimnú atmosféru ešte aj snehová 
nádielka z 29. februára, kedy napadlo 15 cm snehu. Poďme 
ale preč od nemilosrdného chladu a pozrime sa na pravé jarné 
pozdravy matky Prírody. V rokoch 1989 a 1992 sme si v celom 
tomto období užili krásne počasie s teplotami 11/15 °C. Doslo-
va však zaperlil šiesty marec v roku 2002, keď sa oteplilo až na 
18 °C. Dažďové hody sme museli pretrpieť v roku 2008. Počas 
štyroch dní od 29. februára do 3. marca napršalo až 33 mm 
vlahy. 
 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

počasie

Bánovský festival 
HORY, CESTY, ĽUDIA
Klub slovenských turistov a Mestské kultúrne stredisko v Bánov-
ciach nad Bebravou, organizátori v poradí 15. ročníka festivalu 
HORY, CESTY, ĽUDIA, pripravili na sobotu 5. marca opäť 
bohatý program. Dokumenty takmer z celého sveta si môžete 
pozrieť na jednom mieste, v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Bánovciach nad Bebravou:
10.00 h – Slovensko na dvoch kolesách – Martin Beňačka
10.15 h – Walliské Alpy 2015 – Ivan Kšiňan a turisti z Horných Naštíc
10.35 h – Mýtický Epirus (Grécko) – Daniel Bakyta 
11.05 h – Obrázky starých Bánoviec – Martin Králik
13.00 h – Farby piesku – Ladislav Kaboš
14.30 h – Človek mieni, Island mení – Janka Hromníková
15.20 h – Dole vodou (Delta Dunaja) – Peter Čaradský
16.15 h – Ako krepčia Uganďania – Lucia Filová a Michaël Kada
17.15 h – Alandské ostrovy – Branislav Štefánik
18.15 h – Vojna v Sýrii očami českej novinárky – Markéta Kutilová
19.30 h – Vrhovi Balkana (Planina Prenj) – Zehrudin Isaković (Bosna 
a Hercegovina)
20.35 h – tombola + divácka súťaž o najlepšiu prezentáciu + krst novej 
knihy Svetozára Krna Monzúnový Sečuán a čínsky sever
21.00 h – Suri – Pavol Barabáš.

Obec Hradište, 
v nadväznosti na ustanovenia § 9a ods. 5 zákona 
č. 138/91 Zb. zverejňuje zámer odpredať priamym 
predajom nasledovné pozemky:

 1263/1 – orná pôda o výmere 894 m2 v podiele 1/1,
 1815 – orná pôda o výmere 286 m2 v podiele 1/1,
 1816 – orná pôda o výmere 246 m2 v podiele 1/1,
 1827 – orná pôda o výmere 617 m2 v podiele 1/1,
 1823 – orná pôda o výmere 543 m2 v podiele 399/543
za cenu nie nižšiu, ako je cena určená znaleckým posudkom.

Cenové ponuky môžete predkladať do 18.3.2016 na Obecný úrad 
v Hradišti. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 660 472.  (160176)

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112, pohotovostná le-
kárska služba - 749 24 51, ambulancia lekárov pohotovostnej služby 
749 51 59. Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch od 15.30 do 
rána 7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov nepretržite. V Parti-
zánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici a pre deti je 
v nemocnici v detskom oddelení, v Bánovciach nad Bebravou je 
v hlavnej budove NsP. Pohotovosť lekární zabezpečuje v Par-
tizánskom Lekáreň Sunpharma v Kauflande v čase od 8.00 do 
20.00 h. V Bánovciach nad Bebravou (v pracovných dňoch od 
15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h) 
pohotovosť zabezpečuje od 29. februára do 4. marca Lekáreň ku 
Gymnáziu na Radlinského ulici, 5. a 6. marca Lekáreň Pharmacum 
v Tescu a 7. marca Lekáreň Schneider v Kauflande.

Firma 

TONFLY, s.r.o.
Cintorínska 29/18
958 03 Partizánske

hľadáme 4 ženy
s praxou v šití odevov.

Kontakt: 0905 634 812

(1
60

18
1)
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STOLNÝ TENIS – MUŽI

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

Priateľské zápolenie športových tried
V dňoch 16. a 18. februára sa po roku opäť hrali priateľské zápasy v malom futbale me-
dzi žiakmi futbalových tried zo ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou a futbalistov zo 
ZŠ Veľká okružná  Partizánske. Zápasy sa hrali v Mestskej športovej hale v Bánovciach 
nad Bebravou za výdatného povzbudzovania spolužiačok, ktoré vytvorili peknú športo-
vú kulisu. Potešiteľná bola dobrá športová úroveň stretnutí a slušné správanie všetkých 
futbalistov,  čo bohužiaľ, nie je dnes už taká samozrejmosť. Výsledky nie sú až také pod-
statné, ale spomenieme aj tie. Súboj piatakov vyhrali Partizánčania v pomere 7:3, šiestaci 
remizovali 3:3, úspešnejší v stretnutí siedmakov boli Bánovčania, ktorí zvíťazili tesne 2:1 
a v poslednom dueli deviataci zo ZŠ Partizánska vyhrali 8:4. Spolu s učiteľmi Martinom 
Slovákom, Sergejom Sedláčkom a Miroslavom Zdychavským, a samozrejme, aj so žiakmi 
sa už všetci tešia na budúcoročné stretnutia. A padla dohoda, že sily si zmerajú aj dievča-
tá. Vybranými športmi by mohli byť florbal, vybíjaná a hádzaná.     mh

Víťazný pohár v rukách prípravkárov FK Tempo U10
V Mestskej športovej hale v Partizánskom sa 
v druhú februárovú sobotu konalo tretie po-
kračovanie turnaja v malom futbale mix prí-
praviek chlapcov a dievčat narodených v roku 
2005 a mladších. Jeho víťazom sa stali futba-
lové nádeje usporiadateľského družstva FK 
Tempo Partizánske U10, ktorých dokázali ob-
rať o body len prípravkári Rybian po remíze 
1:1 v skupinovej fáze. Zverenci trénera Mila-
na Valaštína sa prebojovali až do finále, v kto-
rom zdolali Bošany tesne 1:0 gólom M. Kotesa 
a oprávnene zodvihli nad hlavy víťazný pohár. 
Tretiu priečku obsadil ďalší tím domáceho FK 
Tempo Partizánske U11 po vysokom víťazstve 
6:0 nad Chynoranmi v takzvanom bronzovom 
stretnutí. Organizátori ocenili aj najlepšie in-
dividuality turnaja, ktoré zvolili hlasy trénerov 
zúčastnených družstiev. Najlepší hráčom sa 
stal Branislav Pinďura z FK Tempo Partizánske 
U10, za najlepšieho brankára bol vyhlásený 
Juraj Duchovič z TJ Nový Život Veľké Uherce a 
cenu pre najlepšieho kanoniera si so siedmi-
mi gólmi vystrieľal Róbert Vavro z FK Tempo 
Partizánske U10.

 A-SKUPINA: Tempo Partizánske U11 – Veľ-
ké Uherce 3:1, M. Čavoj 2, E. Koligyer – E. Stý-
skal. Bošany – Oslany 2:2, A. Galis, M. Valach – B. 
Čierny, N. Pihík. Veľké Uherce – Bošany 1:2, E. 
Stýskal – T. Neubauer, A. Galis. Tempo Partizán-
ske U11 – Oslany 7:0, E. Koligyer 3, T. Tula 3, M. 
Čavoj. Veľké Uherce – Oslany 0:1, N. Pihík. Tem-
po Partizánske U11 – Bošany 0:1, M. Valach.

TABUĽKA
1. Bošany 3  2  1  0    5:3  7
2. Partizánske U11  3  2  0  1  10:2  6
3. Oslany                 3  1  1  1    3:9  4
4. Veľké Uherce      3  0  0  3    2:6  0 

 B-SKUPINA: Tempo Partizánske U10 
– Zemianske Kostoľany 6:0, R. Vavro 4, B. 
Pinďura, J. Šóoš. Chynorany – Rybany 1:0, 
L. Maťavka. Tempo Partizánske U10 – Ry-
bany 1:1, T. Struhár – D. Galbo. Chynora-
ny – Zemianske Kostoľany 1:0, S. Košík. 
Rybany – Zemianske Kostoľany 2:1, T. Ši-
muni 2 – S. Šuniar. Tempo Partizánske U10 
– Chynorany 5:0, R. Vavro 2, Š. Mišiak 2, B. 
Pinďura.

TABUĽKA
1. Partizánske U10 3  2  1  0  12:1  7
2. Chynorany 3  2  0  1    2:5  6
3. Rybany 3  1  1  1    3:3  4
4. Zem. Kostoľany 3  0  0  3    1:9  0
(Stretnutia sa hrali v hracom čase 1 x 18 minút 
a rozhodovali ich Róbert Janus starší a Peter 
Omelka.)

 SEMIFINÁLE: Tempo Partizánske U11 – Tem-
po Partizánske U10 0:3, B. Pinďura 2, R. Vavro. 
Bošany – Chynorany 4:0, A. Galis 2, A. Zubčák, 
M. Valach.
 O 7. MIESTO: Veľké Uherce – Zemianske Kos-
toľany 2:1, J. Duchovič, E. Stýskal – J. Lehotkay.
 O 5. MIESTO: Oslany – Rybany 0:0 – 1:0 na 7 
m kopy, M. Bartko. 

 O 3. MIESTO: Chynorany – Tempo Partizán-
ske U11 0:6, D. Cifra 2, M. Čavoj 2, E. Koligyer, 
T. Tula.
 FINÁLE: Bošany – Tempo Partizánske U10 
0:1, M. Kotes.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. FK Tempo Partizánske 
U10, 2. OFK Bošany, 3. FK Tempo Partizánske 
U11, 4. OŠK Chynorany, 5. TJ Slovan Oslany, 6. 
OTJ Rybany, 7. TJ Nový Život Veľké Uherce, 8. 
Slovan Zemianske Kostoľany.            (mp, vk)

DOSPELÍ
IV. LIGA SEVEROZÁPAD 

1. Beluša                15 12 1 2 34:15  37 (+13)
2. Malženice           15 9 2 4 36:23  29 (+8)
3. Domaniža             15 8 4 3 30:23  28 (+4)
4. Slovan Šimonovany 15 8 1 6 21:15  25 (+1)
5. Holíč                     15 7 3 5 24:17  24 (0)
6. Vrbové                   15 6 6 3 25:21  24 (0)
7. Jaslovské Bohunice 15 7 1 7 31:28  22 (+1)
8. Častkovce              15 7 1 7 26:25  22 (+1)
9. Spartak Bánovce n/B. 15 6 3 6 25:19  21 (0)
10. Trenčianske Teplice  15 7 0 8 28:25  21 (-3)
11. Nová Dubnica  15 6 2 7 21:27  20 (-1)
12. Trenč. Stankovce 15 6 2 7 23:30  20 (-4)
13. Prečín                15 5 1 9 24:37  16 (-5)
14. Boleráz               15 4 3 8 25:18  15 (-9)
15. Tempo Partizánske 15 3 4 8 24:36  13 (-8)
16. Kanianka             15 2 0 13 15:53  6 (-15)
(OK Častkovce budú odrátané 3 body.)
 PROGRAM 16. KOLA – 5.3. o 14.30 h: Tem-
po Partizánske – Domaniža (Studení, Darna-
di, Božik – Abrahám), Spartak Bánovce n/B. – 
Trenčianske Teplice (Révai, Ferenczi, Toběrný 
– Vyskočil), Jaslovské Bohunice – Boleráz, 6.3. o 
14.30 h: Prečín – Slovan Šimonovany (Barcík, 
Hegedüs, M. Farkaš - Koníček), Malženice – Tren-
čianske Stankovce, Nová Dubnica – Beluša, Ka-
nianka – Holíč, Častkovce – Vrbové.

V. LIGA SEVER 
1. Cígeľ                  15 11 2 2 32:11  35 (+11)
2. Myjava B             15 9 3 3 31:14  30 (+6)
3. NŽ Veľké Uherce 15 7 4 4 28:19  25 (+1)
4. Malá Čausa           15 8 1 6 32:27  25 (+4)
5. Ladce                   15 6 4 5 20:13  22 (-2)
6. Zemianske Kostoľany 15 6 4 5 23:27  22 (-2)
7. Horovce                 15 5 5 5 32:27  20 (-1)
8. Brvnište                 15 6 2 7 28:29  20 (-1)
9. Trenčianska Turná 15 4 6 5 27:28  18 (-3)
10. TJ Malá Hradná 15 4 6 5 19:28  18 (-3)
11. OFK Bošany           15 5 3 7 20:30  18 (-6)
12. Podolie              15 4 5 6 20:26  17 (-4)
13. Streženice            15 5 2 8 26:34  17 (-4)
14. Tatran Uhrovec 15 5 2 8 20:29  17 (-7)
15. Stará Turá         15 4 3 8 14:29  15 (-9)
16. Chocholná-Velčice 15 4 2 9 29:30  14 (-7)
 PROGRAM 16. KOLA – 6.3. o 11. h: Chochol-
ná-Velčice – Myjava B, o 14.30 h: TJ Malá Hrad-
ná – Stará Turá (Urbanovič, Majcher, Fodor – Po-
ruban), Trenčianska Turná – NŽ Veľké Uherce 
(Boledovič, Hafrovič, S. Krivošík – Valko), Podolie 
– Tatran Uhrovec (Belanský, T. Gádoši, Jordanov 
– Vánik), Brvnište – OFK Bošany (Dutka, Prelec, 
Blažek – Farkaš), Horovce – Ladce, Malá Čausa – 
Cígeľ, Streženice – Zemianske Kostoľany.

STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

1. Považská Bystrica 14 12 0 2 51:7    36 (+12)
2. Šaľa                            14 11 0 3 50:11   33 (+9)
3. Sereď                   14 10 1 3 41:17  31 (+10)
4. Vrbové                14 8 2 4 20:15  26 (+2)
5. Šurany                     14 8 1 5 29:28  25 (+4)
6. Spartak Bánovce n/B. 14 8 0 6 35:15  24 (0)
7. Piešťany             14 6 4 4 23:24  22 (+4)
8. Tempo Partizánske 14 7 1 6 27:29  22 (+1)
9. Nové Mesto n/V. 14 5 6 3 29:20  21 (+3)
10. Jaslovské Bohunice 14 4 1 9 20:31  13 (-5)
11. Galanta             14 3 3 8 20:31  12 (-9)
12. Hlohovec          14 3 3 8 20:48  12 (-9)
13. Brvnište            14 3 2 9 18:48  11 (-10)
14. Šamorín           14 3 1 10 18:42  10 (-11)
15. Kanianka          14 1 1 12 11:46   4 (-14)
 PROGRAM 16. KOLA – 5.3. o 10. h: Kanianka 
– Tempo Partizánske (Gašparovič, Bezák, Bla-
háč – Kútny), Piešťany – Spartak Bánovce n/B. 
(Krč-Konečný, A. Kollár, Hrudík – Burza), Nové 
Mesto n/V. – Šamorín, Galanta – Šaľa, Sereď – Po-
važská Bystrica, Hlohovec – Vrbové, 6.3. o 10. h: 
Jaslovské Bohunice – Brvnište, Šurany – voľno.

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD 

1. Borčice               14 8 6 0 53:11   30 (+15)
2. Papradno           14 9 1 4 32:23  28 (+7)
3. Lednické Rovne 14 8 3 3 28:20  27 (+6)
4. Nitrianske Rudno 14 8 2 4 39:18  26 (+5)
5. Kúty                    14 8 2 4 32:21  26 (+2)
6. Nová Dubnica      14 7 4 3 39:24  25 (+4)
7. Beluša                14 8 1 5 36:21  25 (+4)
8. Holíč                     14 5 2 7 23:46  17 (-4)
9. Veľké Kostoľany 14 5 2 7 26:34  17 (-1)
10. Nemšová           14 4 4 6 25:31  16 (-8)
11. Trenč. Stankovce 14 5 0 9 28:38  15 (-3)
12. OFK Bošany       14 4 2 8 18:29  14 (-7)
13. Dolné Vestenice 14 4 0 10 19:35  12 (-9)
14. Boleráz             14 3 2 9 17:35  11 (-13)
15. Dolná Súča        14 2 3 9 22:51  9 (-15)
 PROGRAM 16. KOLA – 5.3. o 14.30 h: Veľké Kos-
toľany – Dolná Súča, Nitrianske Rudno – Boleráz, 
Trenčianske Stankovce – Nemšová, 6.3. o 12. h: 
OFK Bošany – Holíč (Košecký, Piaček), Papradno 
– Lednické Rovne, Borčice – Kúty, Nová Dubnica – 
Beluša, Dolné Vestenice – voľno.

V. LIGA SEVER
1. Drietoma            14 11 2 1 49:16  35 (+11)
2. Trenčianska Turná 14 10 1 3 51:23  31 (+10)
3. Opatová n/V.        14 10 0 4 52:27  30 (+6)
4. OŠK Chynorany 14 9 3 2 44:22  30 (+9)
5. Košeca               14 7 3 4 26:21  24 (+3)
6. Domaniža           14 7 1 6 40:46  22 (+4)
7. Streženice          14 5 4 5 33:32  19 (-5)
8. OFK Klátova N. Ves 14 5 4 5 35:36  19 (-2)
9. Ladce                 14 6 1 7 33:35  19 (+1)
10. Nedožery-Brezany 14 5 3 6 46:37  18 (-3)
11. Prečín               14 4 3 7 32:26  15 (-6)
12. Bošáca             14 4 3 7 37:39  15 (-6)
13. Selec                 14 3 2 9 17:52  11 (-10)
14. Častkovce 14 2 1 11 24:62  7 (-14)
15. Stará Turá          14 1 1 12 10:55  4 (-14)
 PROGRAM 16. KOLA – 5.3. o 12. h: Lad-
ce – Drietoma, o 14.30 h: OŠK Chynorany 
– OFK Klátova Nová Ves, Bošáca – Trenčian-
ska Turná, o 16. h: Selec – Opatová n/V., 6.3. 
o 12. h: Košeca – Častkovce, Stará Turá – Ne-
dožery-Brezany, Domaniža – Streženice, Pre-
čín – voľno.
                              

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

1. Piešťany               14 10 3 1 50:17  33 (+15)
2. Tempo Partizánske 14 9 3 2 49:19  30 (+9)
3. Šaľa                        14 9 1 4 43:24  28 (+4)
4. Galanta                  14 9 1 4 49:28  28 (+7)
5. Vrbové                 14 9 0 5 33:20  27 (+3)
6. Hlohovec             14 6 4 4 33:15  22 (+1)
7. Šurany                14 7 1 6 31:23  22 (+1)
8. Sereď                 13 7 1 5 34:27  22 (+4)
9. Považská Bystrica 14 6 4 4 28:22  22 (-2)
10. Šamorín           14 7 1 6 22:22  22 (+1)
11. Spartak Bánovce n/B. 14 5 3 6 20:15  18 (-6)
12. Nové Mesto n/V. 14 5 0 9 19:59  15 (-3)
13. Brvnište            13 1 2 10 13:42  5 (-16)
14. Jaslovské Bohunice 14 1 0 13 21:53  3 (-15)
15. Kanianka           14 0 2 12 10:69  2 (-16)
 PROGRAM 16. KOLA – 5.3. o 12.30 h: Ka-
nianka – Tempo Partizánske (Gašparovič, 
Bezák, Blaháč), Piešťany – Spartak Bánov-
ce n/B. (Krč-Konečný, A. Kollár, Hrudík), Nové 
Mesto n/V. – Šamorín, Galanta – Šaľa, Sereď – 
Považská Bystrica, Hlohovec – Vrbové, 6.3. o 
12.30 h: Jaslovské Bohunice – Brvnište, Šura-
ny – voľno.

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

1. Dubnica n/V.         15 14 1 0 78:7     43 (+22)
2. Považská Bystrica 15 10 3 2 37:11   33 (+12)
3. Galanta               15 10 2 3 46:18  32 (+8)
4. Nové Zámky         15 10 1 4 39:27  31 (+7)
5. Komárno            15 8 5 2 39:20  29 (+5)
6. Lokomotíva Trnava 15 8 3 4 40:25  27 (+6)
7. Skalica               15 6 4 5 34:43  22 (-2)
8. Topoľčany           15 7 0 8 41:40  21 (-3)
9. AS Trenčín B        15 6 1 8 33:30  19 (-2)
10. Trebatice           15 5 3 7 24:27  18 (-6)
11. Šaľa                  15 5 2 8 25:33  17 (-4)
12. ČFK Nitra         15 4 3 8 21:34  15 (-9)
13. Šamorín           15 4 2 9 20:37  14 (-7)
14. Gabčíkovo         15 1 4 10 16:48  7 (-17)
15. Tempo Partizánske 15 2 1 12 24:62  7 (-14)
16. Piešťany                15 2 1 12 12:67  7 (-14)
 PROGRAM 16. KOLA – 3.3. o 14. h: AS Tren-
čín B – Skalica, 5.3. o 10. h: Dubnica n/V. – 
Gabčíkovo, Piešťany – ČFK Nitra, Šamorín – 
Topoľčany, 6.3. o 10. h: Tempo Partizánske 
– Galanta (R. Janus ml., Peter Šamko), Považ-
ská Bystrica – Trebatice, Šaľa – Komárno, Loko-
motíva Trnava – Nové Zámky.
                                                 

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

1. ČFK Nitra           15 13 1 1 49:11   40 (+16)
2. Lokomotíva Trnava 15 11 3 1 58:10  36 (+15)
3. Galanta              15 11 2 2 36:16  35 (+11)
4. AS Trenčín B        15 10 2 3 85:30  32 (+11)
5. Skalica               15 10 1 4 61:38  31 (+7)
6. Tempo Partizánske 15 9 3 3 48:21  30 (+9)
7. Šaľa                   15 10 0 5 49:23  30 (+9)
8. Komárno            15 8 4 3 48:25  28 (+4)
9. Šamorín             15 6 3 6 35:37  21 (0)
10. Topoľčany         15 6 0 9 48:40  18 (-6)
11. Dubnica n/V.       15 5 1 9 35:52  16 (-5)
12. Nové Zámky      15 3 2 10 27:62  11 (-13)
13. Považská Bystrica 15 3 0 12 22:67  9 (-12)
14. Piešťany           15 2 1 12 16:94  7 (-14)
15. Trebatice           15 1 0 14 12:47  3 (-21)
16. Gabčíkovo            15 0 1 14 10:66  1 (-23)
 PROGRAM 16. KOLA – 3.3. o 16. h: AS Tren-
čín B – Skalica, 5.3. o 12. h: Dubnica n/V. – 
Gabčíkovo, Piešťany – ČFK Nitra, Šamorín – 
Topoľčany, 6.3. o 12. h: Tempo Partizánske 
– Galanta (R. Janus ml., Peter Šamko), Považ-
ská Bystrica – Trebatice, Šaľa – Komárno, Lo-
komotíva Trnava – Nové Zámky.

Aj v 19. kole Mestskej Tevos Drogérie ligy v stol-
nom tenise dvojčlenných družstiev si suverén-
ne počínalo „áčko“ Chladmontu, ktoré nedalo 
šancu Preme a naďalej kráča bez prehry. Rezer-
va Chladmontu tesne zdolala tretí Expres Print, 
na ktorý sa  bodovo dotiahli Japejo a Print Servis. 
Hlavným strojcom víťazstva „béčka“ Chladmon-
tu bol Pavol Rajčányi so ziskom 2,5 bodu.  
  
 19. KOLO: PRINT SERVIS – PREDPOSLEDNÍ 
3:2 (sety – 11:8), ako hrali: M. Navrkal-M. Tomiš 
– Ján Vlčko-I. Gembický 3:1, Navrkal – Gembický 
3:0, Tomiš – Vlčko 0:3, Navrkal – Vlčko 3:1, Tomiš 
– Gembický 2:3.
KLAPKOVCI – GENTA 1:4 (sety – 7:13), ako hra-
li: L. Beňačka-P. Klapka – L. Rybanský-M. Kleman 
1:3, Beňačka – Kleman 1:3, P. Klapka – Ryban-
ský 1:3, Beňačka – Rybanský 3:1, P. Klapka – Kle-
man 1:3. 
TEAM GSM – JAPEJO 0:5 (sety – 3:15), ako hrali: 
T. Duda-R. Šútora – J. Špeťko-P. Vácval 1:3, Duda 
– Špeťko 2:3, Šútora – Vácval 0:3, Duda – Vácval 
0:3, Šútora – Špeťko 0:3.
PREMA – CHLADMONT A 0:5 (sety – 3:15), ako 
hrali: J. Preťo-Ľ. Macho – R. Blaniar-J. Blaniar 0:3, 
Macho – J. Blaniar 0:3, Preťo – R. Blaniar 2:3, Ma-
cho – R. Blaniar 1:3, Preťo – J. Blaniar 0:3.
JAVAH – BELMONT KLIMA 3:2 (sety – 10:9), ako 

hrali: J. Valášek-Š. Jambor – J. Kováčik-I. Dvorský 
1:3, Valášek – Kováčik 3:1, Jambor – Dvorský 3:2, 
Valášek – Dvorský 3:0, Jambor – Stručka 0:3.
EXPRES PRINT – CHLADMONT B 2:3 (sety – 
9:9), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – P. Rajčányi-M. 
Mikoláš st. 0:3, Jaššo – Mikoláš 3:0, Kršiak – Rajčá-
nyi 1:3, Jaššo – Rajčányi 2:3, Kršiak – Mikoláš 3:0. 

TABUĽKA
1. CHLADMONT A 19 19 0 81:14  57
2. GENTA              19 15 4 63:32  49
3. EXPRES PRINT 19 13 6 61:34 45
4. JAPEJO              19 13 6 60:35   45
5. PRINT SERVIS  19 13 6 53:42  45
6. CHLADMONT B 19 10 9 47:48  39
7. PREMA               19 9 10 49:46  37
8. KLAPKOVCI       19 7 12 36:59  33
9. TEAM GSM         19 6 13 38:57  31
10. JAVAH                 19 5 14 38:57  29
11. PREDPOSLEDNÍ 19 4 15 32:63  27
12. BELMONT KLIMA 19 0 19 12:83  19

 PROGRAM 20. KOLA – 1.3. o 17.30 h: 
CHLADMONT B – KLAPKOVCI, GENTA – PRE-
MA, BELMONT KLIMA – EXPRES PRINT, o 19. h: 
CHLADMONT A – TEAM GSM, JAPEJO – PRINT 
SERVIS, PREDPOSLEDNÍ – JAVAH, (stretnutia 
sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
 (mp, ls)

V. LIGA
 21. KOLO: STO Žitná-Radiša – Oslany B 1:17, 
J. Botka 1 – B. Šandrik 4,5, R. Šandrik 4,5, J. Tvrdoň 
4,5, J. Lacúška 3,5. STK Malé Chlievany B – Laza-
ny B 12:6, Ján Dvořák 4, David Petrík 3, B. Kolem-
bus 3, P. Kobulnický 2 – P. Gebrlín 2,5, V. Skáčik 2,5, 
Z. Čikes 0,5, V. Brodzianský 0,5. ŠKST Bošany C – 
Handlová B 10:8, A. Fekula 3,5, L. Beňačka 2,5, M. 
Boldiš 2, Mário Marko 2 – G. Ratkovský 2,5, D. Rat-
kovský 2,5, Jozef Blaho 2, L. Ondriš 1. Kamenec 
p/V. – STK Veľké Uherce 7:11, Lauš 2, Rendek 2, 
Janovič 1,5, Stančiak 1,5 – L. Bučko 4,5, M. Navr-
kal 4,5, P. Kršiak 2. Sebedražie – STK Žabokreky 
n/N. 9:9, M. Gregorík 3, Z. Grobarčík 2, S. Buzna 
st. 2, L. Forgáčová 2 – R. Blaniar 2,5, J. Blaniar 2,5, 
Ľ. Macho 2,5, M. Magát 1, J. Preťo 0,5. Bystričany 
C – STO Uhrovec 10:8, M. Šimo 3,5, M. Dáni 2,5, 
R. Urban 2, P. Školna 2 – S. Habala 4,5, J. Petrlík 2, 
P. Mišina 1,5. Tužina – Kanianka 11:7, P. Balčirák 
3,5, P. Gross 2,5, D. Hanzlík st. 2,5, D. Hanzlík ml 1,5, 
V. Polevka 1 – J. Perniš 3, O. Kušnír 2, A. Schnierer 
1, D. Píš 1.
1. Tužina                21 19 1 1 0    272:106 60
2. Lazany B            21 17 3 1 0    249:129 58
3. Handlová B           21 13 1 7 0    216:162 48
4. STK Malé Chlievany B 21 12 3 6 0    203:175 48
5. STK Žabokreky n/N. 21 12 2 7 0    224:154 47
6. Kanianka             21 10 3 8 0    188:190 44
7. STO Uhrovec        21 11 0 10 0    186:192 43
8. ŠKST Bošany C 21 9 3 9 0    211:167 42
9. Oslany B            21 8 4 9 0    201:177 41
10. STK Veľké Uherce C 21 9 2 10 0    199:179 41
11. Kamenec p/Vt. 21 6 1 14 0    163:215 34
12. Bystričany C      21 4 2 15 0    132:246 31
13. Sebedražie         21 2 3 16 0    136:242 28
14. STO Žitná-Radiša 21 1 0 20 0 66:312 23

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 17. KOLO: ŠKST Bošany D – STK Veľké Uher-
ce D 9:9, Mário Marko 4,5, P. Meluš 1,5, J. Magdo-
len 1,5, P. Rybanský 1,5 – J. Václav 3, P. Kršiak 3, T. 
Valášek 3. STK TEVOS Partizánske C – STK Ža-
bokreky n/N. B 18:0, P. Vácval 4,5, J. Špeťko 4,5, 

P. Behúl 4,5, P. Rajčányi 4,5. CHLADMONT Parti-
zánske – voľno.
 DOHRÁVKA 16. KOLA: ŠKST Bošany D – 
CHLADMONT Partizánske 14:4, Mário Marko 
4,5, J. Magdolen 4,5, P. Meluš 2,5, M. Bezák 2, P. 
Minarovič 0,5 – P. Klapka 2, T. Duda 1, Š. Jambor 1.
1. TEVOS Partizánske C 13 13 0 0 0   181:53 39
2. ŠKST Bošany D           14 8 1 5 0   161:91 31
3. STK Veľké Uherce D  14 6 2 6 0   123:129 28
4. CHLADMONT Partizánske 13 4 1 8 0 83:151 22
5. STK Žabokreky n/N. B 14 1 0 13 0    64:188 16

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 20. KOLO: STO Uhrovec B – SO Miezgovce 
5:13, N. Štefaneková 3, M. Adameová 2 – Radomír 
Zradula 3,5, J. Sečkár 3,5, F. Václavík 3,5, I. Podo-
ba 2,5. STK Malé Chlievany C – SK Bánovce n/B. 
15:3, L. Machala 4,5, M. Sečanský 4,5, J. Koleno 3,5, 
E. Hudecová 2,5 – I. Božik st. 2, P. Adamec 1. OŠK 
Pečeňany – STK Malé Chlievany D 1:17, M. Jakab 
1 – T. Valach 4,5, Dominik Petrík 4,5, F. Petrík 4,5, R. 
Košík 3,5. ObÚ Podlužany – STK Orol Otrhánky 
B 5:13, V. Valach 2, J. Podlucký 1,5, M. Zajac 1,5 – P. 
Balažovič 4,5, N. Tran 4,5, M. Ledajová 2, L. Gieci 1. 
STO Prusy C – STK Orol Otrhánky C 18:0, Martin 
Kutiš ml. 4,5, J. Tomášik 4,5, M. Tomášik 4,5, T. Kutiš 
4, Ján Kutiš st. 0,5. STO Prusy B – STO Biskupice 
13:5, R. Praženec 4,5, Ján Kutiš ml. 3,5, V. Lukačovič 
3,5, Ľ. Kutiš st. 1, I. Kikuš 0,5 – M. Kahún 3, J. Pytel 
1, M. Václavík 1.
1. STK Malé Chlievany D 18 15 2 1 0   240:84 50
2. SO Miezgovce              18 14 2 2 0   224:100 48
3. STO Prusy B                18 13 2 3 0   228:96 46
4. STK Malé Chlievany C 18 12 1 5 0   218:106 43
5. STO Prusy C                18 10 2 6 0   188:136 40
6. STK Orol Otrhánky B 18 10 1 7 0   180:144 39
7. STO Biskupice            17 10 2 5 0   165:141 39
8. SK Bánovce n/B.         18 6 0 12 0   132:192 30
9. STO Uhrovec B           17 4 1 12 0   138:168 26
10. OŠK Pečeňany           18 2 1 15 0     56:268 23
11. ObÚ Podlužany            17 2 1 14 0     97:209 22
12. STK Orol Otrhánky C 17 0 1 15 1     42:264 17
 (mp, lg)

Uplynulý piatok, osem dní pred začiat-
kom odvetnej súťaže súťažného ročníka 

2015/2016, sa uskutočnila očakávaná výročná 
členská schôdza Futbalového klubu Tempo Partizánske. Ten 
mal síce od 11. februára 2013 svojho predsedu, ktorým bol pod-
nikateľ Ján Dubina, no ako bolo známe, a i on sám to potvrdil, 
od 3. augusta minulého roku sa aktívne nezapájal do riadenia 
klubu. A práve výročná členská schôdza mala rozlúsknuť meno 
jeho nástupcu. Do veľkej zasadacej miestnosti Mestského úra-
du v Partizánskom si našlo cestu tridsaťštyri členov FK Tempo 
zo štyridsaťpäť registrovaných, čím sa naplnila regula schôdze 
za uznášaniaschopnú. Okrem nich využili príležitosť otvorených 
dverí aj tí, ktorým futbalové dianie v Partizánskom nie je ľaho-
stajné. V sále tak sedelo šesťdesiatri predstaviteľov troch gene-
rácií. Medzi hosťami nechýbal primátor Partizánskeho Jozef Bo-
žik, poslanci Mestského zastupiteľstva Juraj Krasula, Ľubomír 
Fiksel, Ľubomír Beňo a Jiří Foks, ale tradične aj predseda disci-
plinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk, 
ktorý sám v minulosti v FK Tempo funkcionárčil.
Hneď v úvode schôdze sa udialo to, o čom už dlhšie kolovali 
šumy. Po troch rokoch sa vzdal postu predsedu FK Tempo Ján 
Dubina, ktorý na začiatku roku 2013 prevzal klub v roztriešte-
nom stave. Ako dôvod uviedol stratu dôvery v členov výboru 
klubu, ktorému predsedal. Zároveň abdikoval aj na členstvo v 
komisii pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Par-
tizánskom. Po prednesení správ o bilancii za rok 2015, v kto-
rom klub oslavoval 75. výročie vzniku futbalu v Partizánskom, 
prišiel na rad najdôležitejší bod programu – návrh a voľba no-
vých členov výboru a samozrejme, nového predsedu FK Tem-
po. Tým sa jednohlasne stal Vladimír Karásek mladší, ktorý 
doteraz zastával funkciu športového riaditeľa klubu. Riaditeľ 
gymnázia, zástupca primátora, poslanec MsZ a predseda ko-
misie pre podporu športu pri MsZ novou funkciou len pod-

čiarkol status jedného z najvyťaženejších občanov-činiteľov Par-
tizánskeho. „Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru, ktorú 
som dostal v jednomyseľnom hlasovaní. Ďakujem mojim 
predchodcom, ktorí sa rozhodli tomuto futbalovému klu-
bu aj v ťažkých časoch zabezpečiť jeho fungovanie. Zvlášť 
sa chcem úprimne poďakovať môjmu predchodcovi Jánovi 
Dubinovi za odvedenú prácu. Klub viedol celým svojím srd-
com a výrazne ho posunul vpred nielen po materiálnotech-
nickej stránke, ale aj organizačne. Budem sa snažiť nadvia-
zať na jeho prácu, aj keď to budem mať ťažké. Veľmi si vážim 
preukázanú dôveru a zároveň ju beriem ako veľký záväzok 
voči vám všetkým. Teším sa na spoluprácu, a aj keď mám 
tých funkcií viac, pevne verím, že vás nesklamem a spoloč-
ne s vami to zvládnem,“ povedal novozvolený prvý muž futba-
lu v Partizánskom Vladimír Karásek mladší. Za staronových čle-
nov výboru FK Tempo boli zvolení aj Jozef Jakubík, Maroš Mu-
lina, Anton Zima, Samuel Sipiczki a tajomník klubu Štefan Sliv-
ka, kým novými členmi sa stali Robert Janus starší a Igor Kmeť, 
ktorý bol zároveň zvolený za ekonomického riaditeľa klubu. Tým 

bol predtým Jozef Jakubík, ktorý odteraz bude pôsobiť na poste 
športového riaditeľa FK Tempo. Plénum jednohlasne schválilo aj 
návrh rozpočtu pre rok 2016 vo výške 70 300 eur.
Pokojný priebeh schôdze priostril Ján Dubina, ktorý vo vyše de-
saťminútovom diskusnom prejave vysvetlil dôvody svojej abdi-
kácie. Jej hlavným dôvodom bola vyslovená nedôvera členom 
výboru. Viacerým vyčítal predovšetkým pasivitu v klubovom an-
gažovaní, ktorú poňal ako sklamanie. Za najaktívnejšieho člena 
klubu označil Jozefa Jakubíka, ktorému vyslovil vďaku. Na zá-
ver svojho prejavu predsa len zjemnil rétoriku a vyslovil i žela-
nie: „Novým členom výboru a predsedovi prajem pevné ner-
vy a držím im palce, nech futbal v Partizánskom napreduje.“ 
Vzápätí si zobral slovo nový športový riaditeľ Jozef Jakubík a za 
členov bývalého výboru opätoval nedôveru bývalému predse-
dovi klubu a za najväčší problém označil jeho takpovediac ne-
šťastnú komunikáciu s okolím. Všetci zainteresovaní však výčit-
ky zobrali chlapsky a s nadhľadom. Členská schôdza tak nebo-
la len o chválení, vyzdvihovaní a ďakovaní. Toho sa najviac ušlo 
sponzorom, ktorí v neľahkých časoch pomáhajú vykryť rozpočet 
klubu. Tým najväčším sponzorom naďalej zostáva mesto. Jeho 
najvyšší predstaviteľ, primátor Jozef Božik, okrem iného pove-
dal: „Chcem sa poďakovať všetkým, či už funkcionárom, tré-
nerom alebo hráčom, ktorí šíria dobré meno Partizánskeho 
ďaleko za hranicami nášho okresu. Budem sa naďalej tešiť z 
každého jedného úspechu a budem sa snažiť pomáhať vša-
de tam, kde budem vedieť pomôcť. Je to moja úloha a dovo-
lím si tvrdiť, že hovorím aj za celý poslanecký zbor.“ V záve-
re sálou rezonovalo motto klubu, ktoré zostáva nemenné. Priori-
tou FK Tempo je naďalej práca s mládežou, ktorá je alfou a ome-
gou funkčnosti a progresie športových klubov. Súčasný počet 
160 mládežníkov združených v desiatich družstvách to len doka-
zuje. A samozrejme, klub naďalej pokračuje vo vízii stavať základy 
prvého tímu mužov na vlastných odchovancoch. Text + foto: mp

Futbalová jar klope na dvere!
Ak počasie dovolí a hracie plochy budú spôsobilé, už tento víkend 5.-6. marca sa rozkrúti kolotoč jarnej čas-
ti futbalového ročníka 2015/2016. Do odvetnej časti vstúpia aj družstvá z okresov Partizánske a Bánovce 
nad Bebravou, ktoré pôsobia v majstrovských súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom.

Uplynulý piatok, osem dní pred začiat
kom odvetnej súťaže súťažného ročníka 

Družstvo prípravky FK Tempo Partizánske U10 – horný rad zľava: Robert Vavro (vedúci 
družstva), Tomáš Struhár, Dominik Lörinc, Leo Kubáň, Jakub Šóoš, Marko Jakal, Kristian 
Sručka, Milan Valaštín (tréner), dolný rad zľava: Branislav Pinďura, Martin Kotes, Robert 
Vavro, Šimon Mišiak, Jakub Čangel a vpredu ležiaci Adam Meliš

Ján Dubina Vladimír Karásek

Členská schôdza FK Tempo 
priniesla očakávanú zmenu predsedu

 MUŽI: KALNÁ NAD HRONOM – SLOVAN ŠIMONOVANY 1:1 (1:0), gól Slovana: T. Laurinec. TEMPO PARTI-
ZÁNSKE – TATRAN UHROVEC 4:0 (2:0), P. Křapka 2 (1 z 11 m), Š. Kučera, M. Repa. SPARTAK BÁNOVCE N/B. – 
OSLANY 10:0 (5:0), góly Spartaka: J. Kosiba 3, R. Sabo 2, V. Gajdošík, M. Líška, M. Bodocký, R. Mrocek, M. Mášik, na 
umelej tráve. NŽ VEĽKĚ UHERCE – SOLČANY 4:3 (1:3), góly NŽ: Marián Belianský 2 (1 z 11 m), R. Kováč, D. Mego, 
na umelej tráve v Bánovciach n/B.. HRUŠOVANY – OFK BOŠANY 1:2 (1:0),  góly OFK: M. Beko, E. Tkáč, na umelej 
tráve v Topoľčanoch. FK VEĽKÉ BIELICE – DIVIACKA NOVÁ VES 1:2 (1:1), gól FK: Š. Ševčík, v Malých Bieliciach. 
BISKUPICE – BOBOT 1:2 (0:1), J. Jánošík – Adamovič 2, na umelej tráve v Bánovciach n/B.. TJ SKAČANY – PRU-
SY 8:2 (3:0), góly TJ: B. Krajčo 3, T. Fuka, Maroš Ďuriš, J. Stručka, J. Galus, M. Borcha. OŠK CHYNORANY – JACOV-
CE 3:5 (0:3), góly OŠK: J. Čangel 2, M. Ondrejkovič. ŽABOKREKY NAD NITROU – VEĽKÝ KLÍŽ 6:3 (3:3), A. Ladic-
ký, L. Pukanec, A. Garpaš, Ľ. Kozinka, A. Hájovský, R. Kotlár – S. Holák 2, J. Kučera (11 m), v Malých Kršteňanoch. 
 DORAST: NEVIDZANY – SLOVAN ŠIMONOVANY 3:3 (1:2), góly Slovana: S. Fábry 2 (1 z 11 m), A. Alchus.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
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Noviny troch generácií

KATEGÓRIA 
DO 15 ROKOV

Chiara BAJTALOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Partizánske

Roman BEREŠÍK 
florbal – FBK Harvard Partizánske

Patrik BOTTKA 
futbal – FK Tempo Partizánske 

Roman GÁLIS 
športová streľba – ZŠ R. Kaufmana Partizánske

Zina HLAVAČKOVÁ 
bedminton – BK Gymnázium Partizánske 

Jozef HOLOBRADÝ  
raketové modelárstvo – Amavet klub č. 808 Partizánske

Dávid MELICHÁREK 
športové karate – DRAP Partizánske 

Zuzana MIŠOVÝCHOVÁ 
športové karate – DRAP Partizánske

Timotej ORSÁG 
tenis – Tennis club Partizánske 

Miroslav RIZIKY 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Matej ŠADIBOL 
basketbal – TJ Iskra Partizánske

Martin ŠLAUKA 
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske

Andrea ŠVECOVÁ 
atletika – Gymnázium Partizánske

KATEGÓRIA do 15 r.

KATEGÓRIA 15-19 r.

KATEGÓRIA nad 19 r.

ŠPORTOVEC Partizánskeho 

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

KATEGÓRIA kolektívy
Názov nominovaného kolektívu

za rok 2015

Pätnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2015, ktorú usporadúva komisia 
pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, 
pokračuje vo svojej hlavnej – hlasovacej fáze. Do ankety, ktorá je tak ako vlani opäť rozdelená do troch 
vekových kategórií – 1. KATEGÓRIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV – boli nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2015 úspešne a príkladne 
reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci reprezen-
tujúci Partizánske a jeho prímestské časti. Na vás čitateľoch je, aby ste vystrihli tiket a spolu s menami 
športovcov z uvedenej nominácie, ktorým mienite dať svoj hlas, ho poslali (prípadne priniesli, vho-
dili do schránky) na adresu našej redakcie: Februárová 152, 958 01 Partizánske. Uzávierka ankety je 
11. marca 2016! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým zna-
mená pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej kolónky na anke-
tovom lístku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Tak ako vlani, budú 
ocenení prví traja športovci v každej kategórii. Novinkou oproti predošlým ročníkom ankety je štvrtá 
kategória – KOLEKTÍVY. Aj do tejto kolónky môže účastník napísať názov len jedného kolektívu, ktorý 
tak získava jeden hlas. Tie sa rovnako sčítajú a vami určený najúspešnejší kolektív s najvyšším počtom 
hlasov bude odmenený. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a adresu. Aj tento-
raz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení.

KATEGÓRIA 
KOLEKTÍVY

BK Gymnázium Partizánske 
bedminton

DH-POSITIVE Partizánske  
downhill

Gymnázium Partizánske 
stolný tenis

FBK Harvard Partizánske 
 muži – florbal

FBK Harvard Partizánske  
dorast – florbal

FBK Harvard Partizánske 
veteráni – florbal

FK Tempo Partizánske 
starší dorast – futbal

HK Iskra Partizánske 
7. ročník – ľadový hokej 

HK Slávia Partizánske 
staršie dorastenky – hádzaná

HK Slávia Partizánske 
ženy – hádzaná

KK DRAP Partizánske 
športové karate

ZŠ Radovana Kaufmana 
Partizánske 

florbal

KATEGÓRIA 
15-19 ROKOV

Dominik BUDAY  
športové karate – DRAP Partizánske

Simona DUCHOVIČOVÁ 
soft tenise a tenis  

 Tennis club Partizánske 

Petra HAČKOVÁ 
florbal – FBK Harvard Partizánske  

Samuel IVANKA  
bedminton – BK Gymnázium Partizánske

Anton JAŠÍK 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Tatiana KARÁSKOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Partizánske 

Jakub MARTIŠKA 
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske

Romana ONDRUŠOVÁ 
atletika – ZŠ Veľká okružná Partizánske

Šimon RUS 
zjazd na horských bicykloch 

 DH-POSITIVE Partizánske

Tomáš ÚRADNÍČEK 
futbal – FK Tempo Partizánske

KATEGÓRIA 
NAD 19 ROKOV

Tibor ĎURČEK 
športové karate – DRAP Partizánske 

Pavol HEREL 
stolný tenis – STK TEVOS Partizánske

Naďa HORVÁTHOVÁ 
bedminton – BK Gymnázium Partizánske

Stanislav KORYTÁR 
autokros – STANLEY TEAM Šimonovany

Peter KŘAPKA 
futbal – FK Tempo Partizánske

Klaudia MICHNOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Partizánske

Ivan MOLNÁR 
zápasenie – Olymp Partizánske

Šimon PENIAŠKA 
ľadový hokej – HK Iskra Partizánske

Michal TRČO 
basketbal – TJ Iskra Partizánske 

Lukáš VARGA  
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Stanislav ZELEZNÍK 
florbal – FBK Harvard Partizánske

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu 
Večer športovcov, ktorý sa uskutoční v piatok 18. marca 

o 18.00 h v Mestskej športovej hale v Partizánskom. 
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PCI ŠÍPKARSKA LIGA
Štvrtý ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach, ktorej 
domovským stánkom je Charlie pub na sídlis-
ku Šípok v Partizánskom, pokračoval duelmi 23. 
kola. Po tesnom víťazstve nad Jaroslavom Paná-
kom sa na druhú priečku posunul Lukáš Guba. 
 23. KOLO: R. Bederková – M. Trčo 2:7. I. Go-
gola – M. Trčo 3:7. J. Števica – R. Fereje 7:5. J. 
Števica – M. Lalík 5:7. M. Guba – I. Drndzík 5:7. 
R. Fereje – M. Lalík 7:4. L. Guba – J. Panák 7:5. 
R. Zemba – R. Fereje 6:6.
1. Ivan Drndzík 23 21 1 1 157:54 43
2. Lukáš Guba 22 19 0 3 141:76 38
3. Martin Boszorád 23 18 1 4 148:79 37
4. Milan Guba 23 15 3 5 146:89 33
5. Bronislav Bederka 23 13 7 3 141:93 33
6. Ladislav Boszorád 23 13 4 6 131:102 30
7. Jaroslav Panák 23 13 3 7 131:94 29
8. Zdeno Snoha 23 14 1 8 133:97 29
9. Radovan Fereje 22 12 5 5 134:100 29
10. Július Števica 23 14 0 9 124:103 28
11. Milan Lalík 23 12 4 7 126:108 28
12. Ivan Salinka 23 12 3 8 135:97 27
13. Milan Javořík st. 23 12 2 9 129:116 26
14. Ivan Gogola 23 8 5 10 122:126 21
15. Rudolf Trčo 23 7 5 11 113:121 19
16. Michal Trčo 23 9 1 13 101:117 19
17. Krste Tanushevski 23 7 3 13 115:126 17
18. Štefan Bilas ml. 22 7 3 12 93:119 17
19. Ivana Salinková 23 7 2 14 87:132 16
20. Martin Ferencei 23 5 3 15 96:134 13
21. Ľubomír Perniš 22 4 1 17 72:133 9
22. Radovan Zemba 23 2 1 20 59:151 5
23. Ružena Bederková 23 1 0 22 48:154 2
  (mp, mit)

Valentínska diabolka opäť s novými víťazmi
Súťaž párov v športovej streľbe zo vzduchovej pušky na 10+10 rán v stoji pod názvom Valentínska diabolka na-
písala šestnástu kapitolu. Obľúbené podujatie tentoraz prilákalo do Centra voľného času v Partizánskom dvanásť 
dvojíc. A tie sa svojimi výkonmi postarali o doteraz najkvalitnejšie podujatie s najtesnejším bodovým rozdielom 
medzi prvými dvomi dvojicami. Aj keď treba podotknúť, že  tentoraz sa strieľalo z pušiek Slávia na kruhový terč 
8 x 5,5 cm oproti predchádzajúcemu 45,5 x 30,5 cm. Premiérové prvenstvo si vystrieľal pár Martin Toma a Ve-
ronika Tomová z Kolačna, ktorý triumfoval s výkonom 138 bodov. Len o dva body menej – 136 – mali na konte 
viacnásobní víťazi podujatia – manželia Róbert Gális starší a Mária Gálisová z ŠSK DaM Partizánske, ktorí obhájili 
vlaňajšiu druhú priečku. Bronzový stupienok obsadili Juraj Jánošík a Kristína Chudá z Novák, ktorí v súčte nástre-
lov zaznamenali výkon 110 bodov. Obhajcovia minuloročného prvenstva Róbert Gális mladší a Žofia Rohutná z 
Partizánskeho sa museli uspokojiť so štvrtým miestom, ktoré im prináležalo za výkon 103 bodov. O absolútny 
individuálny výkon 16. ročníka sa postaral Róbert Gális starší, ktorý nastrieľal 80 bodov. O päť bodov predstihol 
svojho syna Róberta Gálisa mladšieho, ktorý so 75 bodmi skončil druhý. Obaja si oproti predchádzajúcemu roč-
níku súťaže vymenili pozície. Tretiu priečku obsadil so ziskom 71 bodov Jaroslav Černai z Veľkých Bielic. Medzi 
ženami mala najpresnejšiu mušku Alena Šimčíková z Partizánskeho, ktorá zaznamenala 73 bodov. Druhý najlep-
ší výkon – 67 bodov – dosiahla Veronika Tomová, kým tretia s 57 bodmi skončila Kristína Chudá. Nad regulár-
nosťou zábavno-streleckej súťaže dozeral z pozície hlavného rozhodcu tradične Vincent Kročka z Partizánskeho.
 Konečné poradie párov: 1. Martin Tima – Veronika Tomová (71+67 bodov) 138 bodov, 2. Róbert Gális 
st. – Mária Gálisová (80+56) 136, 3. Juraj Jánošík – Kristína Chudá (53+57) 110, 4. Róbert Gális ml. – Žofia 
Rohutná (75+28) 103, 5. Juraj Šimčík – Alena Šimčíková (29+73) 102, 6. Jaroslav Černai – Ranáta Černaio-
vá (71+29) 100, 7. Norbert Žemla – Andrea Žemlová (53+45) 98, 8. Peter Chochula – Mária Chochulová 
(61+36) 97, 9. Marián Mudrík – Henrieta Jonek (56+34) 90, 10. Ľuboš Hubka – Katarína Hubková (39+48) 
87, 11. Dalibor Žiška – Janka Žišková (58+26) 84, 12. Dušan Priecel – Nina Priecelová (67+6) 73. mp

Tri bežecké slovenské tituly v ka-
tegórii starších žiačok, jeden re-
publikový titul počas premiérové-
ho štartu v päťboji mladších žiačok 
a jeden národný rekord rekord v 
behu na 300 m rovnako v kategórii 
mladších žiačok. To je skvelá vizitka 
13-ročnej talentovanej atlétky An-
drei Švecovej (na foto) z Partizán-
skeho v priebehu dvoch dní zápo-
lenia na halových majstrovstvách 
Slovenska v bratislavskom Elá-
ne. Zverenkyňa trénera Vladimíra 
Ištvána, ktorá sa pripravuje aj pod 
drobnohľadom svojho otca Joze-
fa Šveca, tak svojimi výkonmi opäť 
rozvírila slovenskú atletickú scénu.

? Napadlo ťa pred štartom 
behu na 300 m, že by si po 

týždni opäť mohla prepísať sloven-
ské historické tabuľky?
„Mala som za cieľ získať zlato, 
ale čas bol až druhoradý. Halo-
vý majster Slovenska má totiž 
právo reprezentovať Slovensko 
na Medzinárodných hrách v Tu-
recku.“

? Ako sa ti tentoraz bežalo?
„Tristovka sa mi beža-

la skvele. Bola som na ňu dobre 
psychicky i fyzicky  pripravená. 
Avšak bol to viac sólo beh ako 
súboj, pretože výkony mojich 
súperiek sa ani trochu nepribli-
žovali k môjmu osobnému ma-
ximu. Tento beh som teda muse-
la zvládnuť predovšetkým sama. 
Oveľa vyrovnanejším súbojom 
bola stopäťdesiatka, z ktorej 
som mala väčší rešpekt, pretože 
časy prihlásených dievčat sa už 
približovali k môjmu zabehnu-
tému maximu.“

? Po prvý raz si štartovala v 
päťboji. Čo ťa k tomu viedlo?

„Prihlásiť sa na päťboj ma vied-
la túžba skúsiť, či aj ja dokážem 

byť všestrannou atlétkou. Práve 
táto medaila je považovaná za 
jednu z najcennejších a najťaž-
šie vybojovaných.“

? O tvojom triumfe sa vlast-
ne rozhodlo až v posled-

nej šesťstovke. Kde si našla sily 
po tak náročnom predchádzajú-
com programe na tak výborný 
čas, ktorým si vlastne preskočila 
dovtedajšiu líderku súťaže Mol-
nárovú?
„Beh na šesťsto metrov patrí 
medzi disciplíny, ktoré mi idú 
a mám ich rada. Vedeli sme, že 
tieto preteky nebudú ľahkým 
bojom, keďže sa tam prihlási-
lo veľa súperiek, ktoré sa špe-
cializujú na skok do diaľky, vrh 
guľou alebo beh cez prekážky. 
My sme sa najviac spoliehali 
na šesťdesiatku a práve šesť-
stovku. Milo ma prekvapil môj 
výkon v skoku do diaľky. Vrh 
guľou mi absolútne nevyšiel 
a na súperku som strácala po 
štyroch disciplínach stosedem-
desiatsedem bodov. Zname-
nalo to, že ak som chcela vy-
hrať, musela som na šesťstov-
ke poraziť Molnárovú o  se-

demnásť sekúnd. Ocino zvolil 
stratégiu, že prvé štyri stovky 
pôjdeme tempom za sedem-
násť sekúnd a posledné kolo 
na doraz. Vyšlo to, vytvorila 
som si osobný rekord a v cieli 
sme potom sme už len odpo-
čítavali sekundy do príchodu 
mojej súperky.“ 

? Prvý raz si súťažne absolvo-
vala ostrý štart na 60 m 

prekážky, v skok do diaľky a v guli. 
Aké si mala pocity po skončení 
päťboja? 
„Počas päťboja sa u mňa vy-
striedali všetky emočné pre-
javy. Od plaču po rozcvičke na 
šesťdesiatku cez prekážky, keď 
som si nevšimla, že sa rozcviču-
jem na výške prekážky určenej 
pre dorastenky a veľmi mi to 
nevychádzalo (úsmev – pozn. 
red.), cez strach po vrhu guľou, 
že mi ušla zlatá medaila až po 
neskutočnú radosť po šesť-
stovke. Musím uznať, že sú to 
skutočne náročné preteky, ale 
aj napriek  tomu v lete by som 
chcela opäť skúsiť zabojovať o 
medailu na päťboji pod holým 
nebom.“ mp

Najúspešnejšími klubmi na halových majstrovstvách Slovenska 
staršieho žiactva v atletike v bratislavskom Eláne sa 20. februára 
stali s tromi titulmi ŠK ŠOG Nitra a Inter Bratislava. Prvou hviezdou 
šampionátu bola 13-ročná talentovaná šprintérka Andrea Šve-
cová z Partizánskeho, ktorá vekom stále patrí do kategórie mlad-
ších žiačok. Práve zverenkyňa trénera Vladimíra Ištvána, ktorá sa 
pripravuje aj pod vedením svojho otca Jozefa Šveca, sa postarala 
o všetky tri zlaté medaily nitrianskeho klubu ŠK ŠOG Nitra. Hneď 

vo svojej úvodnej disciplíne v behu na 300 m potvrdila rozprávko-
vú formu, keď so značným náskokom triumfovala s časom 41,30 s, 
znamenajúcom nový slovenský rekord v kategórii mladších žiačok! 
Znie to priam neuveriteľne, ale o 0,36 s prekonala len týždeň sta-
rý vlastný rekord, ktorý dosiahla na rovnakej trati počas krajské-
ho šampionátu. Zlaté ťaženie žiačky Gymnázia Partizánske pokra-
čovalo na stopäťdesiatke, kde si v sezónnom maxime 19,66 s do-
behla po druhý titul. Zlatý hetrik zavŕšila Andrea Švecová v štafete 
na 4 x 200 m, kde sa z majstrovského titulu tešila spolu s ďalšou 
Partizánčinou Katarínou Ištvánovou, ktorá rozbiehala zlaté kvar-
teto nitrianskeho ŠK ŠOG. Síce sa od štvorice Katarína Ištvánová, 
Paula Ácsová, Andrea Švecová a Natália Holešová čakal prepis slo-

venského rekordu, no nakoniec z toho bol i tak solídny víťazný čas 
1:51,62 minúty. Držiteľka prvej zlatej medaily z halových majstrov-
stiev Slovenska Katarína Ištvánová štartovala aj v behu 800 m, kde 
v čase 2:49,00 min skončila jedenásta. V dvoch disciplínach štar-
tovala aj ďalšia Partizánčanka Katarína Mišovýchová. Na hladkej 
šesťdesiatke dosiahla štrnásty čas 8,72 s, čo nestačilo na finále a v 
skoku do diaľky obsadila výkonom 430 cm desiate miesto. Smo-
lu mal Philips Charles Ručka z Chynorian, ktorý rovnako repre-
zentoval ŠK ŠOG Nitra. Na hladkej šesťdesiatke dosiahol rovna-
ko štrnásty čas 8,25 s, ktorý nestačil postup do finále. V behu na 
1500 m však preťal cieľovú čiaru v osobnom rekorde znamenajú-
com bronz, ale pre údajné bránenie súpera, ktoré zábery z kamery 
nepotvrdili, ho diskvalifikovali. Nepomohli ani následné protesty.
O deň neskôr 21. februára bojovali v bratislavskom Eláne o sloven-
ské halové tituly v atletike juniori a juniorky. Najviac titulov – po tri 
– si na šampionáte vybojovali VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG 
Nitra. Klub spod Zobora reprezentovala aj trojica atlétov z Parti-
zánskeho. V troch bežeckých disciplínach sa predstavil 16-ročný 
Matúš Opavský. Do finále hladkej šesťdesiatky sa prebojoval so 
siedmym najrýchlejším časom 7,35 sekundy. Vo finále zrýchlil na 
7,29 s a bola z toho šiesta priečka. Smolu mal však na dvestovke, 
kde osem metrov pred cieľom spadol, a hoci nakoniec prebehol 
cieľom, s časom 30,66 s obsadil 23. miesto. Študent Obchodnej 
akadémie v Partizánskom si všetko vynahradil v štafete na 4 x 200 
metrov. Nitrianske družstvo, ktoré tvorili aj Adam Krchňavý, Peter 
Rio a Lukáš Koreň, rozbehol z prvého úseku k zisku striebornej me-
daily v čase 1:34,67 min, keď za víťazným AC Malacky zaostali v cie-
li o 0,55 sekundy. V behu na 1500 m štartovali hneď dve Partizán-
čanky. Kovom bronzového lesku skončilo vystúpenie Ivany Bita-
rovej, ktorá preťala cieľovú čiaru v čase 5:06,03 minúty, kým Ro-
mana Ondrušová skončila štvrtá, keď si osobné maximum posu-
nula takmer o 3 sekundy na súčasných 5:13,78 minúty. Súčasťou 
juniorského šampionátu boli aj halové majstrovstvá mladšieho 
žiactva v päťboji. Premiéru si na ňom odkrútila Andrea Švecová a 
svoj debut okorenila zlatou medailou. Jej triumf na náročných pre-
tekoch bol o to cennejší, že ho dosiahla po predchádzajúcej troj-
titulovej sobote. Na päťboji absolvovala Švecová hneď tri súťažné 
krsty ohňom – v behu na 60 m cez prekážky, kde skončila tretia v 
čase 10,42 s, v skoku do diaľky, ktorý vyhrala výkonom 467 cm a vo 
vrhu guľou. Ten jej síce nevyšiel podľa predstáv, no tretie miesto s 
výkonom 7,04 m ju držalo v hre o medailu, najmä, keď predtým vy-

hrala hladkú šesťdesiatku s časom 8,24 sekundy. Pred poslednou 
disciplínou, ktorou bol beh na 600, strácala na vedúcu Michaelu 
Molnárovú z Akademik TU Košice celkom 177 bodov. Ak chcela po-
mýšľať na zlato, musela Košičanku zdolať minimálne o sedemnásť 
sekúnd. Podarilo sa! Suverénnym víťazstvom v osobnom rekorde 
1:42,93 min Švecová porazila Molnárovú, ktorá skončila deviata v 
čase 2:02,68 min takmer o 22 sekúnd, a so ziskom 3011 bodov zís-
kala s odstupom necelých 24 hodín štvrtý majstrovský titul. Druhá 
Molnárová mala na konte o 142 bodov menej – 2869 – kým tretia 
Martina Švachová zo Slávie ŠG Trenčín získala 2612 bodov.
 Text: mp, foto: Vladimír Ištván

V 23. kole II. ligy mužov kolkári KK Hustra Uhrovec zís-
kali cenný skalp lídra súťaže na jeho dráhach. V Sta-
rej Turej vyhrali vysoko 7:1 na body a zvalili o 90 ko-
lov viac 3247:3157. Uspeli aj kolkári BKK Bánovce nad 
Bebravou, ktorí vyhrali v dramatickom stretnutí 6:2 na 
dráhach posledného celku v Rakoviciach. Bánovčania 
poslali na zem o 20 kolov viac 3233:3213 aj zásluhou 
Jaroslava Podoláka. Ten sa s 597 kolmi postaral o naj-
lepší individuálny výkon kola. Padalo aj Mariánovi 
Mišinovi z Uhrovca, ktorý zvalil štvrtý najvyšší počet 
kolov – 588. Súčasťou 13. kola III. ligy Trenčín bolo aj 
susedské derby medzi „béčkami“ BKK Bánovce nad 
Bebravou a KK Hustra Uhrovec. Úspešnejší boli kolká-
ri Bánoviec, ktorí zvalili o 77 kolov viac 1900:1823 a 
do tabuľky si pripísali piate víťazstvo. O štvrtý najlepší 
individuálny výkon kola sa postaral Bánovčan Maroš 
Nagy, ktorý poslal na zem 524 kolov.

II. LIGA – ZÁPAD
 23. KOLO: Stará Turá B – KK Hustra Uhrovec 1:7 
(3157:3247), ako hrali: Maroň 527 – P. Sirotný 536/1, 
Peter Hvožďara 519/0 – P. Petreje 517/1, Sako 535/0 
– I. Orságh 537/1, Pavel Hvožďara 523/0 – M. Súkeník 
536/1, Sadloň 570/1 – J. Mišina 533/0, Pavol Hvožďa-
ra 483/0 – M. Mišina 588/1. Rakovice B – BKK Bá-
novce n/B. 2:6 (3213:3233), ako hrali: Jurda 555/0 
– J. Podolák 597/1, Nesteš (61. h Medzibriczký) 519/0 
– P. Bročko 565/1, E. Duračka 482/0 – A. Šujan 495/1, 
Milan 594/1 – I. Žitňan 536/0, Drobný 509/1 – V. Košík 
488/0, P. Duračka 554/0 – D. Adamkovič 552/1. Lim-
bach – DKK Nové Mesto n/V. 3:5 (3053:3076). Tl-
mače – Zlaté Klasy B 5:3 (3147:3112). Šaľa B – Pe-
zinok 6:2 (3241:3053). Pobedim B – Tatran Brati-
slava 3:5 (3128:3167). TKK Trenčín B – Galanta B 
7:1 (3262:3086). Preseľany B – voľno.

1. MKK Stará Turá B 22 16 1 5 110,0:66,0 3162 33
2. DKK Nové Mesto n/V. 22 15 2 5 107,5:68,5 3166 32
3. KK Hustra Uhrovec 22 15 0 7 112,0:64,0 3123 30
4. Tatran Bratislava 22 13 0 9 96,5:79,5 3100 26
5. KK Preseľany B 21 10 1 10 86,5:81,5 3087 21
6. TKK Trenčín B 21 10 1 10 84,5:83,5 3148 21
7. Slovan Šaľa B 21 10 1 10 81,5:86,5 3065 21
8. BKK Bánovce n/B. 22 10 0 12 78,5:97,5 3092 20
9. ŠKK Tlmače 21 9 1 11 75,5:92,5 3104 19
10. Victoria Pezinok 22 9 1 12 77,0:99,0 3064 19
11. Karpaty Limbach 21 9 0 12 81,0:87,0 3083 18
12. KK Zlaté Klasy B 22 9 0 13 82,0:94,0 3118 18
13. KK Pobedim B 21 8 1 12 77,0:91,0 3120 17
14. MKK Galanta B 21 7 2 12 70,0:98,0 3114 16
15. TJ Rakovice B 21 5 1 15 68,5:99,5 3085 11
                

III. LIGA – TRENČÍN
 13. KOLO: BKK Bánovce n/B. B – KK Hustra Uhro-
vec B 1900:1823 (+77-), ako hrali: D. Adamkovič 453 
– I. Venger 416, M. Vujičič 472 – D. Galis 435, J. Lipták 
451 – M. Okša 457, Maroš Nagy 524 – P. Petreje 515. 
Moravské Lieskové – MKK Stará Turá C 1823:1849 
(-26+). Myjavany – Extrémisti Trenčín 2040:2021 
(+19-). DKK Nové Mesto nad Váhom B – MKK Stará 
Turá-Dubnica 2018:1863 (+155-).
1. Myjavany 13 8 0 5 1974 16
2. Stará Turá-Dubnica 13 8 0 5 1944 16
3. DKK Nové Mesto n/V. B 13 7 0 6 1974 14
4. KK Hustra Uhrovec B 13 7 0 6 1870 14
5. KK Moravské Lieskové 13 6 0 7 1857 12
6. BKK Bánovce n/B. B 13 5 0 8 1912 10
7. MKK Stará Turá C 13 5 0 8 1901 10
8. Extrémisti Trenčín 13 3 0 10 1918 6
 (mp, pb, lg) 

Všetci do ankety nominovaní športovci a športovkyne 
 si môžu vstupenky na galaprogram Večer športovcov 

prevziať v našej redakcii!

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOVAndrea Švecová: štyri slovenské tituly a opäť národný rekord!

Andrea Švecová a Matúš Opavský

Ivana Bitarová

Andrea Švecová má formu ako hrom!

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 4.3. o 18. h: HK Slá-
via Partizánske – SHK Veselí nad Moravou.
(I. LIGA – ŽENY) 5.3. o 17. h: Gabor Bánovce 
n/B. – Bernolákova Košice.

STOLNÝ TENIS (III. LIGA – MUŽI) 5.3. o 10. h: 
ŠKST Bošany B – Keraming Trenčín B, 5.3. o 15. 
h: ŠKST Bošany B – STK Malé Chlievany. (telo-
cvičňa ZŠ)
(IV. LIGA – MUŽI) 5.3. o 10. h: STO Prusy – STK 
Orol Otrhánky.

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 7. ROČNÍK) 5.3. o 
10. h: HK Iskra Partizánske – HC Lučenec.
(I. LIGA – 6. ROČNÍK) 5.3. o 12.30 h: HK Iskra 
Partizánske – HC Lučenec.

KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 5.3. o 9. h: KK Hustra 
Uhrovec – TKK Trenčín B (v Bánovciach n/B.), 
5.3. o 15. h: BKK Bánovce n/B. – Šaľa B.

BASKETBAL (M-OBLASTI – KADETI) 5.3. o 
10. a 12. h: Iskra Partizánske – Gabbo Senec 
(telocvičňa ZŠ Malinovského – Šípok).

(IV. LIGA)  5.3. o 14.30 h: Tempo Partizánske 
– Domaniža, Spartak Bánovce n/B. – Trenčian-
ske Teplice.
(V. LIGA) 6.3. o 14.30 h: TJ M. Hradná – Stará Turá.

FUTBAL-DORAST (IV. LIGA) 6.3. o 12. h: OFK 
Bošany – Holíč.
(V. LIGA) 5.3. o 14.30 h: OŠK Chynorany – OFK 
Klátova Nová Ves.

FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 6.3. o 10. a 12. h: 
Tempo Partizánske – Galanta.

KAM ZA ŠPORTOM
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AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Najdlhšie trvajúca štvrťfinálová séria v druhej najvyššej florbalovej súťaži mužov medzi FK Harvard Partizánske a Žatva 90 Dolný Kubín sa hrala na maximálny počet stretnutí. Rozhodu-
júcim piatym zápasom vyvrcholila uplynulú stredu v Mestskej športovej hale v Partizánskom a početná divácka kulisa opäť videla drámu až do konca, a tentoraz až s osemnástimi gólmi. 
No tento štvrťfinálový súboj ako jediný vyvrátil prognózy vyplývajúce z tabuľkového postavenia oboch celkov. Posledným štvrtým semifinalistom sa stal po základnej časti siedmy Dolný 
Kubín, ktorý zvíťazil 10:8, kým pre štvrté Partizánske sa súťažná sezóna skončila. Florbalisti Harvardu premrhali šance na postup v rozpätí 24. až 30. minúty, kedy dopriali Oravanom piatimi 
gólmi v rade otočiť skóre na 2:6. A aj keď sa dokázali vrátiť späť do zápasu, zvrátiť vo svoj prospech ho už nedokázali.

ŠTVRŤFINÁLE I. FLORBALOVEJ  LIGY MUŽOV

Partizánske vypadlo z bojov o titul

Vstup do stretnutia vyšiel 
lepšie domácim. V 7. min ich 
kapitán Skukálek švihom pa-
rádne trafil ľavý vinkeľ, vzá-
pätí Gáll minul z troch met-
rov domácu svätyňu, aby v 
polovici 10. min po Baštr-
nákovej prihrávke Vlčko za-
súval loptičku do prázdnej 
bránky a Harvard viedol 2:0. 
V tej istej minúte Sklenár 
zneškodnil šancu Martina 
Laštíka a na začiatku 13. min 
pre zmenu Lukáš Laštík trafil 
hornú žŕdku. O 24 sekúnd sa 
už hostia radovali, keď Da-
vid od zadného mantinelu 
našiel pred bránkou voľné-
ho Pazderu a ten nezaváhal. 
V 18. min minul v dobrej po-
zícii Bedlek a v 23. min ho zas 
vychytal v šanci Sklenár. Na 

konci 24. min sa však zoči-voči Sklenárovi presadil počas presilovky Martin Laštík, ktorý zároveň zavelil k famóznemu obratu Oravanov. V 26. min 
ešte Žilka zneškodnil sľubnú príležitosť Poliakovi, no potom sa palubovkou prehnalo dolnokubínske tornádo. Hostia v rozpätí 126 sekúnd strelili 
štyri góly a domáci boli zrelí na uterák. V 31. min síce Zelezník z nariadeného nájazdu trafil pomedzi Žilkove nohy a znížil na 3:6, no domáci boli v 
kŕči, čo potvrdila aj ich nevyužitá presilovka o dvoch hráčov. V 34. min tak udreli znovu Dolnokubínčania, keď nikým nekrytý Gáll zvýšil zblízka na 
3:7. Domáci sa predsa len zobudili, zvýšili streleckú aktivitu a záver druhej tretiny sa niesol v ich dominancii. Na konci 34. min Libor Botka z uhla 
prepasíroval loptičku za Žiklov chrbát a o 27 sekúnd Ivanka krížnou strelou k ľavej žŕdke znížil na  5:7. V 38. min Vaňo minul prihrávku Adriána Bot-
ku pred odkrytou bránkou, no v polovici 39. min Lacika dlhým hodom vyslal do brejku Libora Botku a ten preloboval Žilku. V poslednej minúte 
druhej časti hry si gólový zápis pýtali ešte aj šance Drusku a Ivanku. Skóre sa však menilo až v 52. min, kedy sa medzi domácimi hráčmi predral 
Bedlek a zo štyroch metrov prestrelil Laciku. Harvard odvolal brankára a po krížnej prihrávke Libora Botku trafil bez prípravy Poliak. V závere sa Par-
tizánčanom naskytla šanca vyrovnať v presilovej hre, no varovanie prišlo z hokejky Balka, ktorý v gólovej pozícii trafil pravú tyč bránky domácich. Tí 
boli pod psychickým tlakom, čo hostia využili a dvomi gólmi Gálla spečatili svoj postup do semifinále. Osemnásť sekúnd pred koncom stretnutia 
Skukálek z takmer rovnakej parkety, ako stretnutie otváral, tak ho i uzavrel na konečných 8:10.
 GÓLY: 7. Skukálek, 10. Vlčko (Baštrnák), 31. Zelezník, 34. L. Botka, 35. Ivanka (Ondruška), 39. L. Botka (Lacika), 57. Poliak (L. Bot-
ka), 59:42 Skukálek (Vaňo) – 13. Pazdera (David), 24. M. Laštík (Bedlek), 28. Balko, 28. Pazdera, 29. L. Laštík, 30. Bedlek (Balko), 34. 
Gáll (M. Laštík), 52. Bedlek (Tóth), 59:03 Gáll, 59:12 Gáll (Balko).  VYLÚČENÍ: 1:4 na 2 min..  PRESILOVKY: 0:1.  OSLABENIA: 0:2.  
ROZHODOVALI: Cibík a Tomáš – 170 divákov.  HARVARD: M. Sklenár (30. J. Lacika) – S. Zelezník, E. Takács, M. Ondruška, I. Skukálek 
– L. Botka, P. Ivanka, L. Poliak – J. Korec, A. Botka, A. Staňo – S. Druska, P. Baštrnák, D. Vlčko – J. D. Vaňo, T. Vyskočil, tréner: D. Ďurí-
ček.  ŽATVA 90: Žilka – Lakoštík, Hnojčík, L. Laštík, Tóth – Ladňák, Pazdera, David – M. Laštík, Bedlek, Gáll – Balko, Perutka, hrajúci 
tréner: T. David.  

HLASY TRÉNEROV
Dušan Ďuríček (FBK Harvard Par-
tizánske): „Zápas sme začali dob-
re, ale individuálnymi chybami 
sme na začiatku druhej tretiny o 
dvojgólové vedenie prišli. Potom 
za dve minúty inkasovať štyri 

góly je v play-off veľký hazard. No napriek tomu 
sme sa dokázali vrátiť späť do zápasu. V závere 
nám už ale chýbali sily na to, aby sme vyrovnali. 
Celá séria bola neskutočne vyrovnaná a plná zvra-
tov. Obe družstvá si cieľ splnili, čo bola záchrana v 
súťaži, ale bolo vidieť, že ako my, tak aj súper chce 
v sezóne ešte pokračovať. Veril som v náš postup a 
myslím si, že naši fanúšikovia, ktorých prišlo do 
hľadiska zase o niečo viac, by si zaslúžili vidieť 
naše družstvo ešte v ďalších zápasoch. Vytvorili 
perfektnú atmosféru, ktorú by nám mohli závidieť 
aj extraligové kluby, za čo im veľmi ďakujeme.“

Tomáš David (Žatva 90 Dolný Ku-
bín): „Opäť to bolo vyrovnané 
stretnutie a dráma až do konca. 
Tentoraz sme boli šťastnejší v 
závere a aj bojovnosťou sme si 
udržali víťazstvo. Ani na taktike 

sa nič mimoriadne nedalo vymyslieť, z toľkých 
zápasov sme sa už poznali. Bohužiaľ, opäť sme 
previedli to, čo nás sprevádza celú sezónu. 
Odohráme kvalitných desať-pätnásť minút, v 
ktorých doslova položíme súpera na lopatu, 
a potom na nás nepochopiteľne doľahne útlm. 
Musíme asi popracovať na psychike. Bola to 
pekná a vyrovnaná séria, aj tvrdá, ale v rámci 
fair-play. Priznám sa, nečakal som, že sa bude 
rozhodovať až v piatom zápase. Musím po-
chváliť aj divákov, či už tu v Partizánskom, ale-
bo u nás doma, ktorí vytvorili výbornú atmo-
sféru. Teraz mnou ešte lomcujú emócie, som 
nesmierne šťastný, že sme vyhrali a postúpili.“
 mp

9. ROČNÍK
I. LIGA SsZĽH – O 5.-10. MIESTO

 6. KOLO: Iskra Partizánske – Liptovský 
Mikuláš 5:4 (3:0, 0:2, 2:2), góly: 3. J. Sma-
tana (M. Bečka), 7. D. Žiak (M. Martiška, M. 
Suchý), 11. I. Sapár (J. Smatana), 46. I. Sa-
pár (J. Smatana, R. Paduch), 51. J. Smatana 
(M. Martiška) – 21. a 54. F. Vyparina, 22. P. 
Oberuč, 59. J. Fekete. ISKRA: M. Šlauka – R. 
Paduch, M. Bečka, M. Suchý, N. Struhár – J. 
Smatana, M. Otto, I. Sapár – M. Martiška, D. 
Žiak, A. Jandák, tréner: Ivan Valach. Brez-
no – Lučenec 8:5 (3:2, 3:1, 2:2). Levice – 
Banská Bystrica 2:13 (0:4, 1:3, 1:6).

TABUĽKA
5. MHK 36 Lipt. Mikuláš 7 4 2 1 60:18 10
6. HC 05 Banská Bystrica 6 5 0 1 41:14 10
7. HK Brezno 6 4 1 1 33:22 9
8. Iskra Partizánske 6 3 1 2 36:24 7
9. HC Lučenec 6 1 0 5 23:48 2
10 HK Levice 7 0 0 7 12:79 0

8. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – O 5.-10. MIESTO

 6. KOLO: Iskra Partizánske – Liptov-
ský Mikuláš 1:11 (0:4, 1:2, 0:5), góly: 28. 
D. Fabo – 3., 4. a 53. P. Adamko, 9. a 53. T. 
Kubaliak, 19. a 34. M. Magerčiak, 22. a 42. T. 
Frniak, 43. P. Lehotský, 47. J. Gažo. ISKRA: D. 
Vítámvás – S. Macho, Martin Machovič, S. P. 
Strúčka, S. Križan – T. Dobošová, S. Petriska, 
L. Poláčik – S. Beláňová, D. Fabo, P. Vlková – 
M. Vlčan, tréner: Ivan Valach. Brezno – Lu-
čenec 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Levice – Banská 
Bystrica 1:6 (0:3, 1:3, 0:0).

TABUĽKA
5. MHK 36 Lipt. Mikuláš 7 6 0 1 82:18 12
6. HC 05 Banská Bystrica 6 5 0 1 49:16 10
7. HK Brezno 6 5 0 1 43:20 10
8. Iskra Partizánske 6 2 0 4 30:43 4
9. HC Lučenec 6 1 0 5 12:42 2
10. HK Levice 7 0 0 7 3:81 0
  

7. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – O 5.-10. MIESTO

 6. KOLO: Liptovský Mikuláš – Iskra Par-
tizánske 11:0 (2:0, 5:0, 4:0), góly: 3. a 31. 
Š. Nemec, 13., 35., 37., 52. a 60. J. Dunčko, 
23. a 39. A. Prísažný, 51. Š. Žalúdek, 55. M. 
Krendželák. ISKRA: M. Hurčík (31. R. Sloša-
rik) – P. Ch. Ručka, A. Vaňo, J. Gahér, V. Löb-
bová – L. Pánik, S. Magát, T. Híveš – A. Kli-
mantová, F. Martiška, B. Hýrošš – D. Löb-
bová, M. Herceg, tréner: M. Fraňo. Banská 
Bystrica – Levice 12:3 (1:1, 7:0, 4:2).  Lu-
čenec – Brezno 9:1 (3:0, 1:1, 5:0).

TABUĽKA
5. MHK 36 Lipt. Mikuláš 6 5 1 0 62:15 11
6. HC 05 Banská Bystrica 6 4 1 1 37:15 9
7. HK Brezno 6 3 1 2 29:38 7

8. HC Lučenec 6 1 2 3 25:26 4
9. HK Levice 6 1 1 4 21:53 3
10. Iskra Partizánske 6 1 0 5 22:49 2
   

6. ROČNÍK 
I. LIGA SsZĽH – SKUPINA A

 6. KOLO: Liptovský Mikuláš – Iskra Par-
tizánske 7:1 (5:1, 0:0, 2:0), góly: 2., 16. a 
47. G. Maliňák, 10. M. Šafařík, 12. P. Palaj, 14. 
A. Stanko, 45. D. Blcha – 14. M. Valent. IS-
KRA: M. Herda (41. M. Minarovič) – J. Bar-
tek, K. R. Kročilová, E. Madziová, D. Reisel, J. 
Mikula, N. Jakubová, J. Podoba, B. Pšenko, 
S. Hoosová, Š. Drábik, M. Valent, J. Fulka, M. 
Lahučký, R. Štrba, M. Poljak, tréner: T. Hirka-
la. Banská Bystrica – Levice 3:6 (1:5, 2:0, 
0:1). Lučenec – Brezno 4:2 (2:0, 2:1, 0:1).

TABUĽKA
5. HK Levice 6 5 1 0 44:18 11
6. HC 05 Banská Bystrica 6 4 0 2 29:22 8
7. HC Lučenec 6 3 0 3 25:22 6
8. Iskra Partizánske 6 3 0 3 15:27 6
9. MHK 36 Lipt. Mikuláš 6 2 0 4 23:40 3
10. HK Brezno 6 0 1 5 21:28 1

5. ROČNÍK
  PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

 VÝSLEDKY: Iskra Partizánske – Skalica 
8:5 (3:1, 2:2, 3:2), góly Iskry: A. Grežďo 4, 
J. Podoba 2, B. Pšenko, J. Perniš. ISKRA: M. 
Janček, M. Haroník – A. Grežďo, J. Podo-
ba, B. Pšenko, J. Perniš, F. Bližňák, T. Smata-
na, M. Šuhajda, Š. Klimant, E. Halaj, T. Kuric, 
M. Makyš, N. Halaj, R. Lettrich, M. Hubka, P. 
Jancová, M. Monček, tréner: M. Fraňo. 

3. ROČNÍK
TURNAJ  

Družstvo tretiakov HK Iskra Partizánske 
sa bez straty bodu stalo suverénnym víťa-
zom hokejového turnaja v Leviciach pod 
názvom LEV CUP 2016.  Ďalšie poradie: 2. 
Lokomotíva Nové Zámky, 3. HK Levice a 4. 
Havrani Piešťany.

 Výsledky HK Iskra Partizánske: Piešťany 
– HK Iskra Partizánske 2:20. Nové Zám-
ky – HK Iskra Partizánske 4:12. Levice – 
HK Iskra Partizánske 4:13.

 Zostava HK Iskra Partizánske: A. Hazu-
cha, J. Beliansky, J. Kochan – B. Božik, S. 
Mišák 6 gólov, S. Bursa 7, M. Bezák 1, F. Bo-
buš 1, A. Krajčo 3, M. Beňuška 1, S. Piaček 
3, N. Horváth 1, T. Karvay 3, M. Paulovič 4, 
D. Čapla, P. Prídavok, O. Hanák 2, T. Vlčko-
vá, O. Duša 1, M. Rončka 9, D. Jankula 4, K. 
Dobiašová 2, L. Benca, tréneri: V. Laco a M. 
Ďurech. (mp, jb)

HARVARD PARTIZÁNSKE – DOLNÝ KUBÍN  8:10 (2:1, 4:6, 2:3)

Družstvo tretiakov HK Iskra Partizánske

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga seniorov 
mala na programe semifinálové stretnutia a du-
ely v baráži o konečné 9. a 10. miesto. Hokejisti 
Iskry Partizánske si po víťaznej sérii proti Rimav-
skej Sobote skrížili hokejky s hráčmi HC Rebel-
lion Gelnica v súboji o konečné deviate miesto. 
Pre oba celky to boli posledné stretnutia v aktu-
álnej hokejovej sezóne. Séria o deviatu priečku 
odštartovala v Gelnici, kde domáci rebeli zvíťa-
zili 7:3. Stretnutie nedokaučoval tréner Marek 
Adamik, ktorý bol v 19. minúte duelu vykázaný 
z lavičky hlavným rozhodcom Martinom Miha-
ľovom po reakcii na provokácie zo strany práve 
hlavného arbitra. Odvetu v Partizánskom zvládla 
lepšie Iskra, ktorá hlavne vďaka spoľahlivým zá-
krokom skúseného brankára Branislava Hippíka 
vyhrala tesne 3:2 a vynútila si tretí rozhodujúci 
zápas. Ten sa už niesol v znamení vyššej aktivity 
hokejistov Partizánskeho, ktorí vyhrali 3:1 a ob-
sadili konečné 9. miesto.

 1. Semifinále: MHK 32 Liptovský Miku-
láš B – MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 4:3 (0:1, 
1:1, 3:1). HK Sabinov – HK 96 Nitra 5:4 (1:1, 
4:1, 0:2).
 2. Semifinále: MŠK HVIEZDA Dolný Ku-
bín – MHK 32 Liptovský Mikuláš B 9:4 (1:1, 
4:2, 4:1). HK 96 Nitra – HK Sabinov 7:3 (2:1, 
3:1, 2:1).
 3. Semifinále: MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 
– MHK 32 Liptovský Mikuláš B 1:2 pp (0:1, 
0:0, 1:0 – 0:1), stav série 1:2, do finále postúpil 
Liptovský Mikuláš.
HK 96 Nitra – HK Sabinov 3:2 pp (0:2, 1:0, 
1:0 – 1:0), stav série 2:1, do finále postúpi-
la Nitra.
 Séria o 11. miesto: OAHL Bratislava – HKM 
Rimavská Sobota 0:5 kont.. HKM Rimavská 
Sobota – OAHL Bratislava 6:2 (3:1, 3:0, 0:1), 
Rimavská sobota skončila na 11. mieste, OAHL 
Bratislava obsadila 12. priečku.Foto: Monika Vranová

1. STRETNUTIE

GELNICA – ISKRA PARTIZÁNSKE 
7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Už po 97 sekundách tečovaná strela Jozefa Ondrušku 
prekvapila Fedora a Iskra viedla. Hosťom vydržala radosť 
len 26 sekúnd, keď Skalický strelou po ľade k ľavej tyč-
ke vyrovnal. Iskra sa následne ubránila pri vylúčení Pet-
ra Ondrušku a v polovici 8. min znovu udrela z hokejky 
Gálisa, ktorý zasúval puk do odkrytej domácej bránky 
po nezištnej Bezákovej prihrávke. Domácim vyšla druhá 
presilovka, keď trestnú lavicu zohrieval Jozef Ondruška a 
na konci 13. min vyrovnal stav Dominik Laškody. Domá-
cim vyšiel nástup do druhej tretiny, keď v rozpätí 151 se-
kúnd vsietili tri góly. Na začiatku 24. min Cvejn delovkou 
prepálil Gašparoviča a hrdinu predchádzajúceho duelu 
Iskry s Rimavskou Sobotou vystriedal v bránke ďalší do-
rastenec Cabánik. Ten odolával streleckým pokusom do-
mácich rebelov do polovice 39. min, kedy mu Skalickým 
nahozený puk nešťastne prepadol za chrbát. V 46. min 
domáci viedli už 7:2, keď presne namieril Dominik Laško-
dy. Prehru Iskry zmiernil Košecký, ktorý na konci 52. min, 
bekhendom pod vyrážačku striedajúceho Kuzmu znížil 
na 7:3.
 GÓLY: 3. Skalický (L. Laškody, Gross), 13. D. Laško-
dy (M. Tomeček), 21. Petričko (Tomeček, L. Laškody), 
23. L. Laškody (Petričko), 24. Cvejn (Stríž, L. Laško-
dy), 39. Skalický (Kostyšák), 46. D. Laškody (Hadbav-
ný, L. Laškody) – 2. J. Ondruška, 8. Gális (Bezák, Ze-
lený), 52. D. Košecký (Š. Peniaška).  VYLÚČENÍ: 3:5 
na 2 min..  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  
STRELY NA BRÁNKU: 43:28 (19:11, 14:12, 10:5).  
ROZHODOVALI: Mihaľov – Pribula, Cvejn, B. Gre-
ga, Kostyšák – L. Laškody, Petričko, Stríž – Pícha, D. 
Laškody, Hadbavný – A. Skalický, Gross, Korheľ, tré-
ner: M. Grega.  ISKRA: M. Gašparovič (24. L. Caba-
ník) – A. Humaj, B. Zelený, J. Ondruška, P. Ondruška, 
A. Horňák – J. Uhrecký, O. Školka, A. Bezák – D. Ko-
šecký, Š. Peniaška, V. Gális – I. Beniak ml., tréneri: M. 
Adamik a M. Gallo.

2. STRETNUTIE

ISKRA PARTIZÁNSKE – GELNICA 
3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 

V 7. min Uhrecký korčuľoval sám na Fedora, ten však jeho kľuč-
ku ustál. O dve minúty sa rovnaká príležitosť naskytla po Cvejno-
vej kolmici Hadbavnému, no aj Hippík si udržal čisté konto. Skó-
re sa tak menilo až v 12. min, kedy sa Kerata predral pred Fedora 
a po ľade medzi jeho betóny po prvý raz rozradostnil divákov. 
V 33. min Fedor vychytal v šanci Gogu počas presilovky, vzápä-
tí na druhej strane neuspel z brejku Hadbavný. O pár sekúnd sa 
dostali do prečíslenia Stríž s Dominikom Laškodym, ktorý už vy-
rovnal. Hostia mohli ísť aj do vedenia po tom, čo Lukáš Laškody 
naskočil z trestnej lavice na ľad, no nájazd nepremenil. Následne 
sa potvrdilo známe nedáš – dostaneš, keď Školka ušiel po pravej 
strane a švihom prestrelil Fedora. A minútu pred koncom druhej 
tretiny Uhrecký ešte rozozvučal žŕdku. V 43. min mal vyrovnanie 
na hokejke znovu Lukáš Laškody, ale tiesnený opäť nevyzrel v ná-
jazde na Hippíka. Ten kapituloval na začiatku 45. min, kedy Gre-
ga počas presilovky trafil spoza kruhov do ľavého vinkľa. V 52. 
min Hippík schoval v lapačke puk po nevydarenom zakončení 
Lukáša Laškodyho v stopercentnej šanci. O 24 sekúnd si však na 
druhej strane Goga vychutnal Fedora a rozhodol o víťazstve Iskry, 
čím zároveň predĺžil sériu na tri zápasy. V 54. min ešte okorenila 
stretnutie pästná výmena Košeckého s Tomečkom, v ktorej do-
máci rýchlik položil svojho sparinga na ľad.
 GÓLY: 12. Kerata (Beniak, P. Ondruška), 34. Školka (Pe-
niaška), 53. Goga (Košecký, J. Ondruška) – 33. D. Laškody 
(Stríž), 45. Grega (L. Laškody, Petričko).  VYLÚČENÍ: 5:3 
na 2 min, Košecký a Tomeček na 5 + DKZ.  PRESILOVKY: 
0:1. OSLABENIA: 0:1.  STRELY NA BRÁNKU: 30:39 (10:15, 
12:9, 8:15).  ROZHODOVALI: Adamec – Krajčík a Ľuboš 
Vido – 265 divákov.  ISKRA: B. Hippík – A. Humaj, B. Ze-
lený, J. Ondruška, A. Horňák, P. Ondruška, M. Krchňavý – 
Š. Peniaška, J. Uhrecký, O. Školka – D. Košecký, M. Goga, 
V. Gális – M. Ondruš, R. Kerata, A. Bezák – I. Beniak ml., 
tréner: M. Adamik.  HC REBELLION: Fedor – Tomeček, 
Cvejn, Kostyšák, B. Grega – L. Laškody, Petričko, Stríž – Pí-
cha, D. Laškody, Hadbavný – Korheľ, Gross, Skalický, tré-
ner: M. Grega.

3. STRETNUTIE

ISKRA PARTIZÁNSKE – GELNICA 
3:1 (2:0, 1:1, 0:0) 

Už v 65. sekunde domácim vyleteli ruky nad hlavy, keď 
Zelený kolmicou vysunul Gálisa a ten z nájazdu po 
ľade otvoril skóre. V 5. min Fedor vyrazil Keratov po-
kus zblízka. V 8. min Cvejn nedovolene zastavil v šanci 
Školku, no ten z prísne nariadeného trestného strieľa-
nia len vyprášil Fedorovu výstroj. O dve minúty však v 
prečíslení predviedli učebnicovú spoluprácu na jeden 
dotyk Košecký s Gálisom, ktorý zasúval puk do prázd-
nej bránky a Iskra viedla 2:0. V 15. min Školka z uhla 
opečiatkoval konštrukciu bránky hostí, ale v 26. min sa 
domáci opäť dočkali. Počas presilovky sa prezentova-
la ťukesom na jeden dotyk druhá lajna a veterán Gális 
zavŕšil hetrik. A na ľad padlo aj zopár čapíc. V 34. min 
najskôr Fedor kryl nájazd Beniaka, vzápätí na druhej 
strane Bezák fauloval v gólovej príležitosti Domini-
ka Laškodyho a ten z nariadeného trestného strieľa-
nia nezaváhal. V 36. min mal štvrtý gól na dosah Gális, 
ale ležiaci Fedor mu tentoraz pokazil radosť. A keďže 
v 46. min zas podržal svojich spoluhráčov Hippík pri 
brejku Korheľa a o dve minúty Fedor vygumoval On-
drušku v troch príležitostiach za sebou, skóre už zosta-
lo nezmenené 
 GÓLY: 2. Gális (Zelený), 10. Gális (Košecký, 
Goga), 26. Gális (Košecký, Kerata) – 34. D. Laškody 
(t.s.).  VYLÚČENÍ: 7:6 na 2 min, Petričko na 5+DKZ. 
 PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA 
BRÁNKU: 43:20 (16:6, 17:8, 10:6).  ROZHODOVA-
LI: Mokrý – Gegáň a D. Konc ml. – 279 divákov.  
ISKRA: B. Hippík – A. Humaj, B. Zelený, J. Ondruška, 
A. Horňák, P. Ondruška – Š. Peniaška, J. Uhrecký, 
O. Školka – D. Košecký, M. Goga, V. Gális – M. On-
druš, R. Kerata, A. Bezák – I. Beniak ml., tréner: M. 
Adamik.  HC REBELLION: Fedor – Tomeček, Cvejn, 
Kostyšák, B. Grega – L. Laškody, Petričko, Stríž – Pí-
cha, D. Laškody, Hadbavný – Korheľ, Gross, Skalic-
ký, tréner: M. Grega.  mp

Obhajca vlaňajšieho triumfu v I. AHL – 
družstvo ECS Partizánske – skončilo svoje 
účinkovanie v štvrťfinále. O jeho vyradenie 
sa postarali hráči Drivers Partizánske.

I. AHL LIGA
 ŠTVRŤFINÁLE: Drivers Partizánske – 
ECS Partizánske 7:4 (0:1, 2:1, 5:2), 16. 
L. Lorenc (A. Galovič), 16. Pavol Kollár (L. 
Lorenc, M. Adamik), 34. L. Lorenc (J. Gal-
ko), 35. Martin Buček (M. Súlovský st.), 
38. J. Galko (Pavol Kollár, L. Lorenc), 41. L. 
Lorenc (Pavol Kollár, M. Adamik), 45. Pa-
vol Kollár (J. Galko) – 3. a 27. M. Fabo (J. 
Fabo),  31. L. Ševčík (D. Kopiar), 44. L. Šev-
čík (J. Valjent, Ľ. Beduš), stav série 2:0, Dri-
vers Partizánske postúpil do semifinále. 
Raptors Partizánske – Scorpions Topoľ-
čany 4:7 (1:2, 1:3, 2:2), 3. R. Stráňovský 
(M. Španko), 23. M. Matejov (M. Španko), 
38. D. Žák (M. Matejov), 43. M. Matejov (D. 
Žák, M. Španko) – 4. M. Novotný (J. Štilec), 
16. M. Valach, 20. R. Chmalár, 21. M. Ďate-
linka (R. Chmelár), 25. J. Šticel (N. Matejka), 
37. M. Ďatelinka (V. Páleník), 45. N. Matej-
ka, stav série 0:2,  Scorpions Topoľčany 
postúpil do semifinále.

II. AHL LIGA
 ŠTVRŤFINÁLE: TPS Topoľčany – Krídla 
Sovietov Bánovce n/B. 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), 

3., 5. a 33. I. Vančo, 18. M. Bezecný, 40. V. Pá-
leník – 14. J. Floro (T. Jandák), stav série 3:0, 
TPS Topoľčany postúpil do semifinále. Blue 
Devils Žabokreky n/N. – Rupas Prievidza 
2:3 (1:0, 0:2, 1:1), 12. R. Broníš (B. Gašparík), 
35. R. Broníš (R. Škvarenina) – 28. R. Pasovský, 
30. T. Pasovský, 42. I. Štanga, stav série 1:2. 

III. AHL LIGA
 ŠTVRŤFINÁLE: Lokomotív Partizán-
ske – Nadlice 6:2 (1:0, 4:0, 1:2), 5. M. Ma-
dzia (S. Horňák), 16. P. Horňák (I. Magnu-
sek), 17. P. Horňák (S. Horňák), 18. P. Uhlár 
(P. Horňák), 20. P. Horňák (M. Madzia), 39. 
M. Madzia Milan (L. Balogh) – 37. P. Dubra-
vický (I. Sabo), 39. P. Dubravický, stav série 
3:0, Lokomotív postúpil do semifinále. Ice 
Bears Nitra – Sharks Topoľčany 4:1 (2:0, 
1:0, 1:1), 6. S. Sládek, 15. M. Beňo, 27. J. Le-
vický, 34. M. Šimon – 43. Ľ. Chvála, stav sé-
rie 3:0, Ice Bears Nitra postúpil do semifiná-
le. HK 46 Devils Prievidza – Spartak Dol-
né Vestenice 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), 21., 37. a 
45. M. Krajči, 25. M. Beka – 36. J. Ďureje (D. 
Beták), 40. J. Ďureje (I. Turanský), stav série 
3:0. TOHC Tovarníky – Steiger 1473 Prie-
vidza 3:2 sn (0:0, 1:1, 1:1), 25. M. Kišac, 36. 
D. Goga, rozhodujúci nájazd premenil Ma-
rek Kišac – 30. M. Cirok, 37. A. Pecháč, stav 
série 2:1.
 (mp, až, ms)

FBK Harvard Partizánske Foto: Samuel Petrík

Partizánske na konečnom deviatom mieste
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 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV - ZÁPADHÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN 

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

BANÍK MOST – SLÁVIA PARTIZÁNSKE 31:16 (14:9) 
Stretnutie otvorila úvodným gólom Szarková a Baník si na začiatku strážil jednogólové vedenie. V 
11. min však Michnová zo sedmičky naklonila misky váh na stranu Slávie – 4:5. Partizánčankám vy-
držalo vedenie len minútu, keď Jeřábková z pivota prekonala Škvareninovú. V 15. min Szarková zo 
sedmičky upravovala na 8:6, keď predtým Gerić z diaľky opečiatkovala brvno domácej bránky a v 
16. min Michnová nepremenila pokutový hod. Vzápätí si tréner Slávie Peter Olšavský zobral tajm, 
po ktorom pre zmenu roztriasla brvno mosteckej bránky Blažeková. Krídelníčka Slávie však bola je-
dinou hráčkou spomedzi hostiek, ktorá dokázala z brejkov odpovedať na strelecké zápisy čiernych 
anjelov. Tie si do 29. min vypracovali šesťgólové vedenie 14:8, no posledné slovo mala Blažeková, 
ktorá sedemnásť sekúnd pred polčasovou prestávkou rozvlnila sieť. Hneď po obrátke sa presadila 
ďalšia krídelníčka Szökeová, ktorá znížila na 14:10. Lenže v nasledujúcej osemnásťminútovke do-
máca brankárka Müllnerová pustila za svoj chrbát len dve lopty a Baník rozhodol o svojom triumfe. 
V 48. min Růčková z podstrelu upravovala skóre na 24:12. Potom sa síce presadila zo sedmičky Ge-
rić, následne skórovala Savić a v 51. min po perfektnom zákroku Súlovskej voči strele Gakidovej, 
brankárka Slávie dlhou prihrávkou vyzvala k zakončeniu Blažekovú a tá znížila na 24:15. Bol to však 
len záblesk v podaní slávistiek. Domáce hádzanárky mali dianie duelu pevne v rukách a svoje ví-
ťazstvo zvýraznili na 31:16.
 BANÍK: Bezpalcová, Müllnerová – Matoušková, Dvořáková, Mičiníková 1, Gakidová 1/1, 
Jeřábková 3, Martinková 4, Chmelařová 2, Szarková 9/3, Súkenníková 6, Schererová, P. Růč-
ková 5, tréner: P. Dávid.  HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Savić 1, S. Blažeková 
6, N. Szökeová 3, L. Gerić 2/1, M. Šimáková, N. Španihelová, K. Michnová 3/2, E. Bettáková, 
Z. Hollá 1, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 4/4 – 4/3.   VYLÚČENÉ: 4 – 3.  ROZHODOVA-
LI: Nezbeda a Zelenka – 900 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:3, 4:3, 4:5, 7:5, 7:6, 10:6, 
10:7, 11:8, 14:8, (14:9), 14:10, 15:11, 21:11, 21:12, 24:12, 24:15, 26:15, 26:16, 31:16.

 Zostávajúce výsledky 20. kola: HC Plzeň 
– Zora Olomouc 16:24 (8:10). Sokol Pí-
sek – HC Zlín 22:31 (12:12). Duslo Šaľa 
– Slavia Praha 25:25 (11:12). Sokol Po-
ruba – Iuventa Michalovce 25:25 (8:12). 
Bemaco Prešov – SHK Veselí nad Mora-
vou 21:24 (12:14). ŠKP Bratislava – voľ-
no. 
 Predohrávka 25. kola: Bemaco Prešov – 
HC Plzeň 24:23 (11:9). 

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 18 16 1 1 572:380 33
2. Slavia Praha       19 16 1 2 572:420 33
3. Baník Most         18 15 1 2 568:359 31
4. Sokol Poruba       19 12 4 3 542:425 28
5. Duslo Šaľa            19 10 2 7 511:461 22
6. Slávia Partizánske 18 11 0 7 437:429 22
7. Zora Olomouc     18 10 0 8 459:453 20
8. HC Zlín               18 9 0 9 435:424 18
9. SHK Veselí n/M. 18 5 3 10 434:496 13
10. Bemaco Prešov 19 4 1 14 403:534 9
11. HC Plzeň            20 2 1 17 376:570 5
12. ŠKP Bratislava 18 1 1 16 401:573 3
13. Sokol Písek         18 1 1 16 388:574 3

HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE
Peter Dávid (DHC Baník 
Most): „Vôbec nerozu-
miem, prečo sme mali tak 
nervózny začiatok, preto-
že súperky sme veľmi 
dobre poznali. Dostali 

sme sa však rýchlo do zápasu, len ma 
trochu mrzí, že sme jednoduchými chy-
bami držali súpera v hre. V druhom pol-
čase naša hra dominovala a aj vďaka vý-
bornej kondícii sme to utiahli. Som veľmi 
spokojný, sme na dobrej ceste a dúfam, 
že nám to vydrží do play-off.“

Peter Olšavský (HK Slávia 
Partizánske): „Musím po-
chváliť dievčatá za prvý 
polčas. Podarili sa nám v 
ňom niektoré veci, ktoré 
sme si pred zápasom po-

vedali. Bohužiaľ, v druhom polčase nám 
súper utiekol, na čo sme doplatili viace-
rými gólmi za sebou. Potom sa už domá-
ce veľmi ťažko brzdili.“

Dvadsiate kolo Medzinárodnej slovensko-českej ligy v hádzanej žien WHIL prinieslo hneď dva slovensko-české šlágre. V jednom z nich 
úradujúci český šampión DHC Baník Most hostil slovenského vicemistra HK Slávia Partizánske. Práve Slávia s Michalovcami sú jedi-
né tímy, ktoré uštedrili čiernym anjelom prehru. Od dohrávky 7. kola, kedy slávistky triumfovali nad Baníkom v pomere 28:26 aj vďa-
ka 12 gólom Klaudii Michnovej, uplynulo dva a pol mesiaca. V odvete nastúpila Slávia v oklieštenej zostave, navyše hrala bez klasickej 
pivotky, keďže do Mostu necestovala popri juniorkách ani chorá Petra Štetáková. So sebazaprením nastúpili obe brankárky Katarína 
Škvareninová i Simona Súlovská a taktiež spojka Eliška Bettáková. A na kanonierku Michnovú nasadili domáce osobnú obranu, navyše 
v 50. min odstúpila z hry kvôli zraneniu. Po vyrovnanej úvodnej dvadsaťminútovke ovládli zápas vďaka efektívnejšej koncovke hádza-
nárky Baníka, ktoré zvíťazili 31:16 a vrátili tak Slávii prehru aj s patričnými úrokmi. Zo slávistiek vyčnievala krídelníčka Selma Blažeková, 
ktorá vsietila šesť gólov.

 Program 21. kola – 4.3. o 17. h: HC Zlín 
– Baník Most, o 17.30 h: Iuventa Micha-
lovce – Sokol Písek, o 18. h: HK Slávia 
Partizánske – SHK Veselí nad Moravou, 
Duslo Šaľa – Bemaco Prešov, ŠKP Bratisla-
va – HC Plzeň, Zora Olomouc – Sokol Po-
ruba, Slavia Praha – voľno.  (mp, jr)

Predpredaj vstupeniek v Mestskej športovej hale 
pondelok - piatok od 14.00 h do 16.00 h. 

Info na tel. 0918 900 901.

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

Základná časť tretej najvyššej basketbalovej 
ligy mužov mala v skupine Západ na progra-
me stretnutia 14. kola. Basketbalisti Iskry Parti-
zánske si pod domácimi košmi telocvične ZŠ na 
Malinovského ulici pripísali na konto dva body 
za cenné víťazstvo 69:65 nad tretím celkom ligy 
Highlanders Komárno. Pre Iskru, ktorá nastúpila 
bez skúseného rozohrávača Michala Trču, sa však 
stretnutie nevyvíjalo priaznivo. V druhej perióde 
prehrávala aj o viac ako dvadsať bodov, no Parti-
zánčania zmobilizovali sily a po famóznom obra-
te sa práve oni tešili po záverečnom hvizde. Bas-
ketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou odohrali 
zápas v netradičnom čase o 20.30 h už v piatok 
na pôde druhého celku ligy u klokanov z Ivanky 
pri Dunaji. V zápase slušnej úrovne Bánovce na-
strieľali až deväť trojok, z ktorých až šesť zazna-
menal Jakub Gajdoš! Jeho strelecký koncert dr-
žal BBK po celý zápas v hre o víťazstvo. No keďže 
sa k nemu z jeho spoluhráčov nikto nepridal, Bá-
novčania odišli po prehre 61:68 bez plného bo-
dového zisku.

 Zostávajúce výsledky 14. kola: MŠK Holíč – 
DSG Dunajská Streda 80:34 (34:17). Domov 
Topoľčany – EXIT Nitra 72:78 (33:41). Patrioti 
Levice B – voľno. 
 11. kolo: DSG Dunajská Streda – Patrioti Le-
vice B 62:100 (28:38). 

TABUĽKA
1. Patrioti Levice B 12 11 1 1059:740 23
2. Klokani Ivanka p/D. 13 10 3 992:904 23
3. Highlanders Komárno 12 7 5 832:755 19
4. BK EXIT Nitra      11 8 3 757:628 19
5. MŠK BO Holíč       11 7 4 815:684 18
6. Iskra Partizánske 13 5 8 905:970 18
7. BBK Bánovce n/B. 13 3 10 704:832 16
8. Domov Topoľčany 12 3 9 663:907 15
9. DSG Dunajská Streda 13 1 12 716:1023 14

 Program stretnutí 15. kola – 12.3.: BBK Bá-
novce n/B. – DSG Dunajská Streda, Domov 
Topoľčany – MŠK Holíč, EXIT Nitra – Patrioti Le-
vice B, Highlanders Komárno – Klokani Ivanka pri 
Dunaji, Iskra Partizánske – voľno. 

ISKRA PARTIZÁNSKE – HIGHLANDERS KOMÁRNO 69:65 (22:40)
Úvodné koše Rybára a Jakubíka poslali Iskru do vedenia 4:0. Hostia však postupne prebrali taktovku 
zápasu do svojich rúk a hlavne zásluhou rýchlych protiútokov viedli v 6. min 6:13. Domáci prešli zo zó-
novej obrany na osobnú, no ani tento variant rozbehnutých hostí nepribrzdil a po prvej štvrtine viedli 
12:24. Obraz hry sa nezmenil ani v druhej desaťminútovke, kým domáci basketbalisti nepremieňali ani 
vyložené príležitosti spod koša, Komárňania neustále zvelaďovali svoje vedenie. V 15. min Béber natia-
hol rozdiel v skóre na dvadsať bodov 14:34, a aj keď v závere druhej periódy Varady zaznamenal šesť 
bodov v rade, družstvá odchádzali do šatní za stavu 22:40. Po prestávke sa strelecky prebudil Novotný a 
spolu s Rybárom začali ukrajovať z náskoku hostí. V 24. min Zemba znižoval na 32:42 a o štyri minúty Ry-
bár dvomi premenenými šestkami a následným košom stiahol na 44:51. Poslednú štvrtinu otvoril Trčo 
trojkou na 47:55 a v 37. min ďalším pokusom spoza trojkového oblúka poslal Iskru do vedenia 61:59. 
Domáci pozornou obranou eliminovali útočnú snahu hostí a v rozpätí dvoch minút odskočili na stav 
68:60. Minútu pred koncom sa Komárnu podarilo stiahnuť na 68:65 a stretnutie vyústilo do dramatickej 
koncovky. V nej najskôr Trčo nepremenil dva trestné hody, no vzápätí bol znovu faulovaný a v šestko-
vom repete bol úspešný v prvom pokuse, čím podčiarkol víťazstvo Iskry na 69:65.    

 ISKRA: L. Varady 13, E. Jakubík 8, Martin Trčo 7, R. Rybár 12, Martin Sasko 4, (R. Zemba 10, P. Ter-
landa st. 0, Michal Sasko 0, M. Novotný 15, A. Špánik 0, L. Domin 0), tréner: R. Trčo.  ŠTVRTINY: 
12:24, 10:16, 22:13, 25:12.  TH ISKRY: 17/11.  ROZHODOVALI: Pastirák a Boleček – 70 divákov.      

IVANKA PRI DUNAJI – BBK BÁNOVCE N/B. 68:61 (36:27)
Vstup do zápasu vyšiel Bánovčanom, ktorí po trestnom hode Petra Predného a úspešnom presadení sa 
pod košom jeho brata Tomáša Predného viedli 0:3. Domáci klokani vzápätí kontrovali úspešnou trojkou, 
no po piatich minútach Gajdoš svojou prvou trojkou zvyšoval na 8:13. Vtedy prebrali iniciatívu domáci 
a o malú chvíľu otočili na 17:13. Úspešnou trojkou však Gajdoš stiahol vedenie Ivanky. Vstup do druhej 
štvrtiny mali opäť lepší bánovskí basketbalisti, kedy Gajdoš spoza trojkového oblúka upravoval na 21:19. 
Po tomto momente však domáci šnúrou 11:0 odskočili a vybudovali si rozhodujúci základ svojho víťaz-
stva. Bánovčania však nič nevzdávali, bojovali o každú loptu a súperovi nedovolili navýšiť svoje vedenie. 
Na začiatku poslednej štvrtiny Gajdoš znovu trojkou a dvomi úspešnými trestnými hodmi vykresal pre 
hostí iskierku nádeje, avšak favorizovaní domáci nepripustili žiadny obrat a zvíťazili 68:61.

 BBK: J. Gajdoš 32, J. Urban 8, P. Predný 8, T. Predný 5, D. Filo 5, (A. Lahký 2, R. Mikušiak 1), hra-
júci tréner: T. Predný.  ŠTVRTINY: 19:16, 17:11, 16:16, 16:18.  TH BBK: 17/8.  ROZHODOVALI: 
Hančík a Minda – 50 divákov. (mp, tr, tp)

V Partizánskom 
aj úradujúce majsterky sveta!

 Slovenské hádzanárske reprezentantky si v marci dosýta užijú konfrontáciu zo severskými súperka-
mi. Najskôr ich čaká dvojzápas proti Fínkam (9. marca o 17.30 h vo fínskom Vantaa, domácu odvetu so 
začiatkom o 16. h absolvujú 12. marca v Partizánskom) v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 
2016 vo Švédsku a následne sa môžu tešiť na dva prípravné súboje s Nórkami, ktoré sú úradujúcimi 
majsterkami sveta. Tréner slovenskej reprezentácie Dušan Poloz nominoval na sústredenie od 13. do 
16. marca, ktoré bude nasledovať bezprostredne po odvetnom stretnutí 5. kvalifikačnej skupiny s Fín-
skom v Partizánskom, opäť devätnásťčlenný káder. V nominácii znovu nechýba trojica Partizánčaniek 
– brankárka Simona Súlovská a spojky Klaudia Michnová (obe HK Slávia Partizánske) s Martinou 
Školkovou z francúzskeho klubu Cercle Dijon Bourgogne. A v pozícii náhradníčok figuruje aj štvorica 
Partizánčaniek – brankárka Katarína Škvareninová, krídelníčky Selma Blažeková, Natália Szőkeová 
(všetky HK Slávia Partizánske) a pivotka Veronika Gajdošová (Bemaco Prešov). Slovenky sa stretnú v 
nedeľu večer 15. marca v Trenčíne a na druhý deň nastúpia pod hradom Matúša Čáka proti Nórkam. 
Odveta je na programe na druhý deň v stredu 16. marca o 17. h v Partizánskom. „Pozvánkou na tie-
to stretnutia by mohla byť aj skutočnosť, že s trénerom nórskeho výberu diskutujem, že by sa 
mohlo hrať už podľa nových pravidiel IHF, ktoré vstúpia do platnosti prvého júna. Predovšetkým 
ide o hru bez brankárky a extra hráčky v poli, ktorá nemusí mať na sebe dres vo farbe dresu bran-
kárky, navyše ktorákoľvek hráčka môže vystriedať brankárku. Takto sa má hrať už aj na olympij-
ských hrách v brazílskom Riu de Janeiro a Nórky by si to rady natrénovali na všetkých turnajoch 
pred olympiádou," prezradil zaujímavosť o dvojstretnutí reprezentačný tréner Dušan Poloz.                                           
 Tri dni intenzívneho výcvikového tábora v športovej hale v Považskej Bystrici čaká výber slovenskej 
reprezentácie kadetiek. Tréner Ján Beňadik si na najbližší zraz (28.2. – 1.3.) pozval osemnásť dievčat z 
ôsmich klubov. Pozvánku dostala aj talentovaná spojka Tatiana Karásková z HK Slávia Partizánske. 
Od 18. do 31. júla čakajú kadetskú reprezentáciu Slovenska majstrovstvá sveta, ktorých dejiskom bude 
Bratislava. Zápasy sa odohrajú na zimnom štadióne Ondreja Nepelu a v blízkom Národnom tenisovom 
centre. Na podujatí sa predstaví 24 družstiev hráčok s rokom narodenia 1998 – 1999. Organizátori pred-
pokladajú účasť približne 600 športovcov a ich členov sprievodu. Výber Jána Beňadika tak má pred se-
bou posledné mesiace prípravy. mp, zdroj: szh

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 14. KOLO: HK Slávia Partizánske – MHK Byt-
ča 30:43 (15:23), HK SLÁVIA: S. A. Ondriškovičo-
vá – B. Králová 5, N. Budošová, A. Maxová 3, V. Bo-
hunská 2, K. Mináriková 3, Ľ. Vacvalová 2, A. Juna-
sová, N. Španihelová 10, P. Korcová 1, T. Horečná 
4, M. Kovalovská, tréner: P. Ivanka. Šaľa – Drábo-
va Košice 39:11 (22:2). Michalovce – AS Tren-
čín 28:23 (12:9). ŠKP Bratislava – Močenok 
38:27 (18:14). Bernolákova Košice – Stupa-
va-Malacky 13:37 (5:15). Prešov – UDHK Nit-
ra 26:46 (15:23).
 DOHRÁVKA 12. KOLA: HK Slávia Partizánske 
– Šaľa 35:31 (18:18), HK SLÁVIA: S. A. Ondriško-
vičová – T. Karásková 10/4, A. Maxová 1, V. Bo-
hunská 3, K. Mináriková 1, Ľ. Vacvalová, T. Horeč-
ná 5/1, B. Králová 2, A. Junasová, N. Španihelová 
8, P. Korcová 2, D. Krajčovičová 3, tréner: P. Ivanka. 
 PREDOHRÁVKA 20. KOLA: Michalovce – 
Stupava-Malacky 33:13 (13:7).  
1. Bytča                  14 13 1 0 439:262 27
2. Michalovce         15 13 0 2 543:333 26
3. AS Trenčín           14 11 0 3 438:268 22
4. Močenok             14 9 0 5 398:361 18
5. ŠKP Bratislava    14 8 1 5 482:367 17
6. UDHK Nitra           14 8 0 6 427:364 16
7. Šaľa                   14 8 0 6 417:359 16
8. Stupava-Malacky 15 7 0 8 407:377 14
9. Slávia Partizánske 14 4 0 10 411:463 8
10. Prešov              14 2 0 12 310:400 4
11. Bernolákova Košice 14 1 0 13 245:481 2
12. Drábova Košice 14 0 0 14 142:624 0

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 14. KOLO: HK Slávia Partizánske – MHK Byt-
ča 9:37 (4:19), HK SLÁVIA: S. A. Ondriškovičo-
vá – N. Budošová 5, A. Junasová 3, J. Chudá, M. 
Garguláková, L. Vépyová, S. Zaťková, S. Haná-
ková 1, E. Švecová, tréner: P. Ivanka. Šaľa – Drá-
bova Košice 49:9 (24:4). Michalovce – AS Tren-
čín 27:26 (11:15). ŠKP Bratislava – Močenok 
44:25 (21:10). Bernolákova Košice – Stupa-
va-Malacky 9:41 (6:15). Prešov – UDHK Nitra 
24:37 (13:21).
 DOHRÁVKA 12. KOLA: HK Slávia Partizánske 
– Šaľa 15:41 (7:21), HK SLÁVIA: S. A. Ondriškovi-
čová – S. Zaťková 2, M. Hullmanová, V. M. Staňo-
vá, E. Štetiarová 6/3, A. Junasová 6, S. Hanáková, 
M. Garguláková, E. Švecová, L. Vépyová 1, J. Chu-
dá, D. Kollárová, tréner: P. Ivanka.
 PREDOHRÁVKA 20. KOLA: Michalovce – 
Stupava-Malacky 29:15 (15:4). 
1. Šaľa                   14 13 1 0 494:312 27
2. Michalovce           15 12 1 2 514:348 25
3. UDHK Nitra        14 11 1 2 467:284 23
4. Prešov                14 10 0 4 418:344 20
5. AS Trenčín          14 9 0 5 399:289 18
6. ŠKP Bratislava     14 8 0 6 427:315 16
7. Bytča                  14 7 1 6 424:315 15
8. Stupava-Malacky 15 5 1 9 326:369 11
9. Močenok             14 4 1 9 380:426 9
10. Slávia Partizánske 14 1 0 13 219:490 2
11. Drábova Košice 14 1 0 13 193:472 2
12. Bernolákova Košice 14 1 0 13 223:520 2
 mp

V 14. kole druhej najvyššej slovenskej ligy v hádza-
nej žien sa hádzanárky Jednoty Sokol Gabor Bá-
novce nad Bebravou predstavili na pôde druhého 
celku súťaže v Šuranoch. Domáca Chirana naplni-
la tabuľkové prognózy a nad okliešteným tímom 
Gabora vyhrala 30:25. Zverenkyne trénera Richar-
da Makýša tak v aktuálnej sezóne nenašli recept 
na Šurany, keď v prvom meraní síl im podľahli na 
domácej palubovke 25:28. „Do Šurian sme ces-
tovali s úmyslom bodovať. Zásluhou oboch 
družstiev sa hralo kvalitné stretnutie. My sme 
dobre bránili, no nepremenili sme množstvo 
šancí a aj technickými chybami sme sa pripra-
vili minimálne o bod,“ povedal po stretnutí tré-
ner Bánoviec Richard Makýš. Bánovce nastúpili s 
ôsmimi hráčkami do poľa a všetky sa aj zapísali do 
streleckej listiny. Najpresnejšiu mušku spomedzi 
nich mala Nikola Lechová, ktorá sedemkrát napla 
sieť na šurianskej bránke.

 Zostávajúce výsledky 14. kola: Michalovce J 
– AS Trenčín 30:27 (16:10). Inter Bratislava – 
Močenok 29:24 (15:11). Bernolákova Košice 

– Stupava 28:21 (15:9). Nesvady – Hlohovec 
24:23 (13:12). Topoľčany – Zlatná n/O. 27:27 
(19:13).
 Predohrávka 20. kola: Michalovce – Stupava 
33:14 (17:9).

TABUĽKA 
1. Michalovce J        15 11 1 3 486:360 23
2. Šurany                14 10 0 4 400:343 20
3. Inter Bratislava    14 8 3 3 401:372 19
4. AS Trenčín           14 9 0 5 406:375 18
5. Hlohovec              14 7 2 5 397:372 16
6. Gabor Bánovce n/B. 14 6 3 5 433:427 15
7. Močenok              14 6 2 6 359:355 14
8. Nesvady             14 6 0 8 373:373 12
9. Zlatná n/O.           14 5 2 7 327:369 12
10. Topoľčany          14 4 1 9 401:454 9
11. Stupava               15 3 0 12 345:433 6
12. Bernolákova Košice 14 3 0 11 321:416 6

 Program 15. kola – 5.3. o 17. h: Gabor Bánov-
ce n/B. – Bernolákova Košice, Michalovce J – 
Nesvady, Hlohovec – Zlatná n/O.,o 18. h: Stupa-
va – Inter Bratislava, Močenok – AS Trenčín, 6.3. 
o 17. h: Šurany – Topoľčany. 

ŠURANY – GABOR BÁNOVCE N/B. 30:25 (12:10)  
Bánovčanky začali bez rešpektu a v 5. min ich Alžbeta Obstová poslala do vedenia 1:3. Gabor si 
nasledujúcich dvanásť minút udržiaval dvojgólový odstup a ešte v 17. min Matušincová upra-
vovala na 4:6. Následne sa hostky odmlčali v koncovke a Šurianky otočili skóre na 8:6. Domá-
ce si postupne vypracovali trojgólový odstup, no Lechová uzavrela prvopolčasové dianie na 
12:10. V 33. min to bolo len o gól – 13:12 – ale v ďalšej štvorminútovke Bánovčanky dokázali 
len raz rozvlniť sieť a domáce ušli na rozdiel šiestich zásahov 19:13. Hostky však nezložili zbra-
ne a ich stíhacia jazda žala úspech, keď do 44. min sa dotiahli na dostrel dvoch gólov 21:19. 
Vylúčenie Srncovej a technické chyby im však zobrali vietor z plachiet a domáce hádzanárky 
išli do päťgólového úniku 24:19 a víťazstvo si už nenechali vziať. V poslednej minúte  Lechová 
uzavrela výsledok na 30:25.  

 CHIRANA: Vachová, Nemešová – M. Rácková 2, Mohyláková 6, Takáčová 2, Vidiečanová 
5, Cagáňová 2, Kodadová, Bérešová 8/2, Klučková, Procházková 5, Daneková, Slažanská, 
Mesárošová, Jendárová, hrajúca trenérka: L. Bérešová.  GABOR: L. Čížová, I. Halásová – 
J. Srncová 4, A. Obstová 4, Denisa Halmová 1, K. Obstová 1, E. Turková 3/1, L. Bridová 1, K. 
Matušincová 4/2, N. Lechová 7, tréner: R. Makýš.  POK. HODY: 3/2 – 3/3.  VYLÚČENÉ: 4 
– 3.  ROZHODOVALI: Majstríková a Majstrík – 100 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 1:3, 3:5, 4:6, 
8:6, 9:8, 11:8, 12:9, (12:10), 13:12, 17:12, 19:13, 19:15, 20:15, 20:18, 21:19, 24:19, 24:21, 
26:21, 27:22, 28:24, 30:24, 30:25. (mp, rm)

Slávistky opäť druhé
Česko-slovensko-poľská liga v hádzanej mlad-
ších žiačok pokračovala tretím kolom v Mest-
skej športovej hale v Partizánskom. Aj na tre-
ťom turnaji, ktorý otvoril primátor Partizán-
skeho Jozef Božik, si najlepšie viedli obhajky-
ne vlaňajšieho prvenstva z MHK Bytča. Druhé 
miesto obsadili dievčatá z usporiadateľského 
klubu HK Slávia Partizánske. Rovnako ako Byt-
čianky stratili len bod, keď ich vzájomný zá-
pas skončil nerozhodne 11:11. Súťaž po tre-
ťom turnaji vedie Bytča pred druhým Partizán-
skym, tretia česká Karviná. Za najlepšiu bran-
kárku 3. kola bola vyhlásená Nikola Mujgošo-
vá z MHáK Martin. Najlepšou hráčkou sa stala 
Chiara Bajtalová z HK Slávia Partizánske a sú-
ťaž strelkýň ovládla s 34 gólmi Ema Weberová 
z MHK Bytča. 

 VÝSLEDKY 3. KOLA: Slávia Partizánske – 
Martin 16:12 (7:5), góly Slávie: Ch. Bajtalová 
5, N. Škodová 5, V. Horňanová 4, N. Šlosárová, 
L. Kopčanová. Bytča – Karviná 18:12 (12:9). 
Hrabůvka – Poruba 6:20 (2:14). Slávia Par-
tizánske – Bytča 11:11 (5:7), góly Slávie: Ch. 
Bajtálová 4, N. Škodová 3, V. Horňanová 2, M. 
Ivanková, N. Kováčová. Karviná – Hrabův-
ka 23:14 (13:9). Poruba – Martin 4:12 
(2:6). Karviná – Slávia Partizánske 10:16 
(5:7), góly Slávie: Ch. Bajtalová 6, N. Šlosá-
rová 4, V. Tirolová 3, N. Škodová, N. Kováčo-
vá, V. Horňanová. Bytča – Hrabůvka 33:2 
(15:0). Poruba – Slávia Partizánske 8:17 
(4:7), góly Slávie: Ch. Bajtalová 7, V. Tirolo-
vá 4, M. Ivanková 2, N. Šlosárová, L. Ištváno-

vá, V. Horňanová, I. Vargová. Martin – Bytča 
11:20 (8:9). Karviná – Poruba 20:14 (12:5). 
Slávia Partizánske – Hrabůvka 25:8 (10:2), 
góly Slávie: Ch. Bajtalová 3, L. Ištvánová 4, V. 
Tirolová 3, V. Horňanová 3, M. Ivanková 2, N. 
Šlosárová 2, N. Kováčová 2, S. Kákašová 2, N. 
Škodová, L. Adamcová, L. Kopčanová, I. Var-
gová. Martin – Karviná 17:12 (10:6). Bytča 
– Poruba 18:7 (12:1). Martin – Hrabůvka 
25:16 (16:12).

TABUĽKA 3. KOLA
1. MHK Bytča 5 4 1 0 100:43 9
2. Slávia Partizánske 5 4 1 0 85:49 9
3. MHáK Martin 5 3 0 2 77:68 6
4. Sokol Karviná 5 2 0 3 77:79 4
5. Sokol Poruba 5 1 0 4 53:73 2
6. Sokol Hrabůvka 5 0 0 5 46:126 0

TABUĽKA PO 3. KOLE 
1. MHK Bytča 15 14 1 0 254:109 29
2. Slávia Partizánske 15 11 1 3 221:141 23
3. Sokol Karviná 15 9 0 6 230:174 16
4. MHáK Martin 15 6 0 9 191:187 12
5. Sokol Poruba 15 3 0 12 123:212 4
6. Sokol Hrabůvka 15 0 0 15 125:325 0

 HK Slávia Partizánske na 3. turnaji reprezen-
tovali brankárky brankárky: P. Sondorová, D. 
Domčeková, hráčky: I.  Vargová, V. Horňano-
vá, Ch. Bajtalová, M. Gašparíková, L. Ištvá-
nová, M. Ivanková, N. Šlosárová, L. Kopčano-
vá, N. Kováčová, L. Adamcová, V. Tirolová, S. 
Kakašová, S. Adamusová, N. Škodová, tréner-
ka: I. Popluhárová.   mp

Mladší žiaci BBK Bánovce nad Bebravou pod do-
mácimi košmi vysoko zdolali Strojár Malacky v 
oboch zápasoch. Bánovskí basketbalisti hrali na-
plno až do úplného konca napriek tomu, že roz-
diel v skóre bol výrazný. Hostia pôsobili v mno-
hých prípadoch bezradne, keďže im chlapci z 
BBK nedovolili počas oboch zápasov takmer nič. 

KADETI
LIGA – ZÁPAD

 15. KOLO: Iskra Partizánske – Strojár Malac-
ky – odložené. B.S.C. Bratislava JI – Junior Le-
vice B 38:40 (19:20). GABBO Senec – voľno.
 16. KOLO: Iskra Partizánske – Strojár Malac-
ky – odložené. B.S.C. Bratislava JI – Junior Le-
vice B 44:62 (26:36). GABBO Senec – voľno.
1. JUNIOR Levice B 12 12 0 1054:474 24
2. B.S.C. Bratislava JI 14 9 5 810:634 23
3. Strojár Malacky 12 6 6 706:631 18
4. GABBO Senec 12 3 9 463:908 15
5. Iskra Partizánske 10 0 10 384:770 10

MLADŠÍ ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI ZÁPAD

 23. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Strojár Malacky 
75:14 (34:9), BBK: S. Urban 25, R. Jancusko 11, M. 
Špánik 8, M. Miklo 7, M. Lagin 6, T. Belák 4, D. Miklo 
4, J. Crha 4, Š. Gajdoš 2, A. Lagin 2, P. Gajdoš 2, D. Mi-

lan, tréner: J. Gajdoš. Štvrtiny: 16:6, 18:3, 18:4, 23:1: 
Fauly: 15 – 14. TH BBK: 11/3. Junior Galanta – B.S.C. 
Bratislava 36:83 (18:42). SPU Nitra – Junior Levi-
ce 47:62 (17:37). Karlovka Bratislava – BK Pezi-
nok – odložené na 16.4.. Inter Bratislava – voľno.  
 24. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Strojár Malac-
ky 73:15 (34:4), BBK: S. Urban 30, R. Jancusko 8, 
D. Miklo 7, T. Belák 7, M. Špánik 6, M. Lagin 5, M. 
Miklo 4, P. Gajdoš 3, A. Lagin 3, J. Crha, Š. Gajdoš, 
D. Milan, tréner: J. Gajdoš. Štvrtiny: 20:0, 14:4, 20:4, 
19:7. Fauly: 15 – 17. TH BBK: 22/7. Junior Galan-
ta – B.S.C. Bratislava 25:82 (2:48). SPU Nitra – 
Junior Levice 34:65 (11:36). Karlovka Bratisla-
va – BK Pezinok – odložené na 16.4.. Inter Bra-
tislava – voľno. 
 DOHRÁVKA 21. KOLA: Levice – Inter Bratisla-
va 63:52 (31:30)..22. KOLA: Levice – Inter Brati-
slava 41:55 (22:31). 
1. Inter Bratislava 20 19 1 1356:512 39
2. Junior Levice 20 17 3 1295:836 37
3. SPU Nitra 22 13 9 1311:929 35
4. BBK Bánovce n/B. 18 14 4 1059:620 32
5. B.S.C. Bratislava 20 11 9 1115:698 31
6. Strojár Malacky 20 8 12 821:1103 28
7. Karlovka Bratislava 20 5 15 753:1007 25
8. Junior Galanta 20 3 17 731:1223 23
9. BK Pezinok 20 0 20 262:1775 20
 (mp, tp)


