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Mal som 
taký sen...

„

Rozhodnúť môže
aj váš hlas!

Vo štvrtok 6. marca redakcia uzatvára 
anketu o titul Športovec mesta 
Partizánske za rok 2013.

Začína sa
futbalová jar

Rozhovory s trénermi Jozefom Žiakom st. – 
ŠK Slovan Šimonovany a Štefanom Slivkom 
– FK Tempo Partizánske.

ŽENY v netradičných 
povolaniach

Redakcia sa štyroch dám spýtala, ako 
sa cítia v profesii, ktorá bola kedysi 
doménou mužov.

Vinšujeme vám tento
fašiangový sviatok...

…aby ste mali všetkého dostatok. Vinše, 
ktoré znejú v týchto dňoch na tradičných 
pochôdzkach fašiangovníkov.

Poukázanie na problémy na sociálnej sieti môže niekedy urýchliť ich riešenie. Tak 
to funguje v prípade interaktívnej komunikácie, ktorú s občanmi mesta Partizánske 
vedie primátor Jozef Božik. Na svojej stránke na sociálnej sieti prijíma podnety od 
občanov a snaží sa ich zároveň riešiť. Naposledy ho tak ľudia upozornili na problé-
my, ktoré trápia najmä vodičov na Makarenkovej ulici a na sídlisku Šípok.

Makarenkovej ulici 
pomôže „jednosmerka“ 

Pred štyrmi rokmi bola pri 
budove Lesnej správy na Maka-
renkovej ulici osadená značka, 
ktorá vodičov upozorňovala 
na zákaz státia z jednej stra-
ny. Dovtedy ulicu po oboch 
stranách lemovali autá, ktoré 
premávku na ceste doslova 
priškrtili. Značka mala vyriešiť 
nielen túto situáciu, ale aj to, 
že k vchodom tunajších byto-
vých domov by mali v prípade 

núdze zjednodušený prístup 
vozidlá RZP a HaZZ. Po istom 
čase však značku niekto odcu-
dzil a mesto ju vtedy neobno-
vilo. Motoristi situáciu využili 
a nanovo obrúbili oba chodníky 
autami. Takto sa porátali s ne-
dostatkom parkovacích miest, 
i keď nie nadlho. Vo februári 
tohto roka im škrt cez rozpo-
čet urobila obnovená značka 
Zákaz státia na jednej strane 
cesty a zároveň rozhodnutie 
samosprávy o zjednosmernení 
Makarenkovej ulice. Stalo sa 

tak 20. februára a ešte v ten 
deň sa na internete objavili 
prvé reakcie. „Občania so mnou 
komunikovali prostredníc-
tvom sociálnej siete na tému 
zjednosmernenia tejto ulice 
a zároveň sankcionovania, 
ktoré tu prebehlo ihneď po 
zjednosmernení,“ uviedol pri-
mátor Jozef Božik. Reagoval 
tak na sťažnosti vodičov, ktorí 
boli pokutovaní bezprostredne 
ešte v daný deň, kedy sa zmeny 
udiali. Podľa ich slov ich na to 
nikto neupozornil a sankcie ich 

právom nahnevali. „Dal som si 
okamžite vypracovať analýzu 
stavu a získal som informácie 
o tom, že finančné sankcie pre 
stojace motorové vozidlá ne-
boli udelené. Pokutovaní boli 
len tí, ktorí išli do protismeru,“ 
uviedol primátor na stretnutí 
s občanmi, na ktoré ich pozval 
26. februára. „Myslím si, že 
sme našli kompromis. Vzhľa-
dom na to, že ľudia boli zvyk-
nutí a využívali túto vozovku 
v oboch smeroch, dohodli sme 
sa, že nasledujúce dva týždne 
budeme vodičov iba upozorňo-
vať. Po tejto lehote ich však za-
čneme aj pokutovať,“ skonšta-
toval Jozef Božik na stretnutí, 
ktorého sa zúčastnili aj kompe-
tentní zamestnanci MsÚ, MsP 
a členovia VMČ Centrum. 

O osude 
autobusovej zastávky 

rozhodnú občania
Parkovanie na najmladšom síd-

lisku mesta je téma, o ktorej by sa 
dalo rozprávať donekonečna. No, 
aby nezostalo iba pri slovách, tre-
ba konať a problémy aj riešiť. Tie, 
ktoré sa priamo dotýkajú autobu-
sovej zastávky a jej nešťastného 
umiestnenia na Horskej ulici, sa 
toľko kumulovali, až „praskli“. 
Občania na ne primátora opäť 
upozornili na sociálnej sieti: „Je 
to o tom, že niektoré veci sa ne-
dajú vysvetliť prostredníctvom 
diskusie na internete a vtedy som 
pripravený prísť na tvar miesta.

Občania na stretnutí s primátorom:

„Parkovanie je pre nás problém číslo jeden!“

Pokračovanie 
článku 

nájdete na 
s.3

Sieť základných škôl v  Partizánskom sa od septembra 
2015 rozrastie. Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom  na 
svojom februárovom zasadnutí jednomyseľne odsúhlasilo 
návrh zriadenia cirkevnej základnej školy.  

Zriaďovateľom cirkevnej základnej školy je sekulárny inštitút Jána Krsti-
teľa – Oázy Sklené. Ako uviedli jej zástupcovia v prezentácii na zasadnutí za-
stupiteľstva, cirkevná škola má byť pre rodičov a deti z Partizánskeho a okolia 
alternatívou voči základným školám, ktoré v meste pôsobia. Svojim budúcim 
žiakom chce ponúkať koncepciu výchovy a vzdelávania, založenú na spojení 
tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučovacími me-
tódami. Charakter školy je postavený na troch základných pilieroch. „Prvým 
z nich je inovatívnosť a modernosť postavená na kresťanských hod-
notách. Druhým, ktorý sme prevzali z baťovského systému, je výcho-
va k čnostiam a spoločenská etiketa, a tretím pilierom je veľmi silná 
a úzka spolupráca s rodičmi,“ vysvetlila jedna z iniciátorov zriadenia cir-
kevnej základnej školy Daniela Gubková. Inšpiráciu pri napĺňaní hlavných 
cieľov má cirkevná škola aj v partnerstve so zahraničnými školskými inšti-
túciami a tiež v spolupráci s Johnom Nashom, vnukom Jana Antonína Baťu.

Na území Partizánskeho  je v súčasnosti päť základných škôl a všetky sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ich riaditeľky, rovnako ako Komisia škols-
tva, mládeže a vzdelávania pri MsZ a Mestská školská rada, vznik šiestej zá-
kladnej školy v meste podporujú. „Zriadením cirkevnej základnej školy sme 
sa zaoberali v klube riaditeľov a berieme to skutočne ako motiváciu pre nás, 
aby tu vzniklo alternatívne konkurenčné prostredie,“ zdôraznila aj v mene 
ostatných kolegýň riaditeľka ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej Jana Beňušková.   

Návrh zriadenia cirkevnej základnej školy jednomyseľne podporilo v hla-
sovaní aj všetkých 24 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

Cirkevná základná škola otvorí svoje brány v školskom roku 2015/2016 v 
budove súkromnej spoločnosti na Ulici 1. mája. Plánované sú na začiatku dve 
triedy, prvý a druhý ročník. Súčasťou školy bude aj školský klub detí a výdajná 
školská jedáleň.   www.partizanske.sk

V Partizánskom vznikne
 CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mnohí si možno k týmto slovám 
dosadia autora strhujúceho 
prejavu, veľkého bojovníka za 
rovnoprávnosť, čierneho Ame-
ričana Martina Luthera Kinga. 
Ďalší možno súčasného americ-
kého prezidenta Baracka Obamu, 
aktualizujúceho tento prejav pri 
svojej inaugurácii.
Rojkovia, ktorí sa chvália svojimi 
snami, neraz pred okolím vychá-
dzajú na posmech. Ale snívať sa 
predsa oplatí! Ako inak by sme sa 
pohli z miesta? Pádnym dôkazom 
môže byť viacero príkladov zo 
stránok novín Úderník, predchod-
cu Tempa. 
Ani nie tak dávno, v šesťdesia-
tych rokoch minulého storočia 
na ich stránkach čítame hneď 
niekoľko „snov“ - plánov, ako 
zmodernizovať a dobudovať malé 
mestečko. Vtedy malo desaťtisíc 
obyvateľov, z nich až pre polovicu 
bolo Partizánske len prechodným 
bydliskom. „Otcovia“ mesta spolu 
s obyvateľmi „snívali“o občianskej 
vybavenosti ďalšími obchodmi, 
službami, o výstavbe bytov, o 
postavení v poradí tretej základ-
nej školy, pretože v tých dvoch sa 
museli žiaci zmenovať. „Snívali“ 
o prístavbe k vtedajšej strednej 
všeobecno-vzdelávacej škole, o 
športovej hale, výstavbe kúpeľov, 
panoramatického kina, auto-
busového nástupišťa, podchodu 
pod železnicou... Bez čarovného 
prútika sa všetko stalo realitou. 
Partizánčania totiž nielen snívali, 
ale aj konali. A bol by v tom čert, 
aby sa aj dnešné sny raz nevypl-
nili! A nielen tie materiálne.

s.4 s.7

Ilustračné foto: kk
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Mestská polícia v Partizánskom 
od 19. do 25. februára 2014

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
PIVOVÁ FĽAŠA AKO ZBRAŇ PRI LÚPEŽI 

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Bánovciach nad 
Bebravou obvinil 23. februára zo zločinu lúpeže spáchaného 
spolupáchateľstvom 31-ročného Jána a 28-ročného Eduarda 
z okresu Bánovce nad Bebravou. V noci zo soboty na nedeľu 23. 
februára lúpežne prepadli 31-ročného Mareka. Vylákali ho von 
za zábavou, v mestskom parku jeden z dvojice podkopol Mare-
ka, Ján si naňho kľakol a ohrozoval ho s pivovou fľašou. Pýtal 
od Mareka peniaze. Desať eur, ktoré im dal, sa im málilo a pýtali 
viac. Starší z dvojice útočníkov sa zahnal s fľašou na Marekovu 
hlavu. Rukou sa mu podarilo čiastočne vykryť úder.  Poškodený 
bol jednorazovo ošetrený v bánovskej nemocnici. Páchatelia mu 
po útoku vzali 150 € a 3 900 českých korún. Vyšetrovateľ spraco-
val návrh na väzobné stíhanie obvinených.  Starší z dvojice obvi-
nených - Ján bol v minulosti za lúpež odsúdený. Za tento skutok 
obom hrozí trest odňatia slobody v trvaní od sedem do dvanásť 
rokov. KR PZ v Trenčíne

PBC-SK, výrobca strešných okien pod značkou VELUX, sa nedávno dostala do povedomia 
slovenskej verejnosti aj získaním prestížneho ocenenia v súťaži Zdravá �rma roka. PBC-SK patrí 
medzi výrobné spoločnosti, pre ktoré je zdravie, bezpečnosť a starostlivosť o zamestnanca veľ-

mi dôležitá. Pravidelné športovanie, športové turnaje, turistické výlety, dni zdravia patria medzi bene�ty, ktoré �rma svojim 
zamestnancom poskytuje s cieľom upevňovať ich zdravie.

Zdravotná poisťovňa UNION vyhlásila 
4. ročník súťaže v rámci projektu Inicia-
tíva za zdravšie Slovensko, ktorej cieľom 
je predĺžiť priemernú dĺžku života do roku 
2020 o 5 rokov. Spomedzi 31 prihlásených 
slovenských firiem sa PBC-SK z Partizán-
skeho umiestnila na 3. mieste v kategórii 
výrobné firmy a zároveň získala v tejto 
kategórii aj cenu za najlepšieho nováčika. 

Na foto zľava - Nora Čechmánko-
vá, špecialista marketingu UNION, 
Jorgen Laursen, generálny manažér 
PBC-SK, Katarína Turanová, personálna 
manažérka PBC-SK a Roman Podolák, 
predseda predstavenstva UNION 

„Ocenenie v súťaži je pre nás potvrde-
ním správnej cesty v starostlivosti o na-
šich zamestnancov. Snažíme sa spolu so 
zamestnancami prinášať atraktívnu a rôz-
norodú starostlivosť o zdravie tak, aby si 
každý zo zamestnancov mohol vybrať, čo 
považuje za najprospešnejšie pre posilne-
nie svojho zdravia“, povedala personálna 
manažérka Katarína Turanová, ktorá spo-
lu s generálnym manažérom Jorgenom 
Laursenom prevzala ocenenia. 

Súťaž poukázala na tri oblasti, na ktoré 
ideálna „zdravá“ firma kladie dôraz: 

 pohyb (firemné športové aktivity, pod-
pora športovania počas celého roku)

 strava (zlepšovanie stravy v jedálni, 
ovocie na pracovisku) 

 prevencia a osveta (zdravotné merania, 
osveta zdravého životného štýlu)

„Starostlivosť o zdravie je veľmi úzko 
prepojená s bezpečnosťou pri práci a mimo 
nej, a práve táto cesta je pre nás trvalá 
a nikdy nekončiaca, pretože spokojní a mo-
tivovaní zamestnanci sú pre nás tou naj-
vyššou hodnotou,“ dodal generálny riaditeľ 
Jorgen Laursen.  

PBC-SK získala prestížne ocenenie

(14214)

Navrhovateľ, odporca, obhajcovia, výpovede svedkov, 
a nad nimi všetkými  – sudca, symbol objektívnosti a 
spravodlivosti. Tak vníma verejnosť riešenie sporov a 
káuz, ktoré jej sprostredkováva Súdna sieň na televíznej 
obrazovke. Zostávame v údive, kto všetko sa dostane za 
kater a hlavne, z akého dôvodu. Určite by sa aj zo spisov, 
o ktorých pojednáva Okresný súd v Partizánskom, stali 
viaceré vďačným sústom pre divákov. 

Predsedníčky JUDr. Boženy 
Brinčíkovej, ktorá je v tejto 
funkcii od obnovenia Okres-
ného súdu v Partizánskom 
v roku 2008, sa pýtame, do 
akej miery sú pojednávania 
prístupné verejnosti a z kto-
rých je vylúčená?
Pojednávania v občian-
sko-právnych veciach sú 
verejné, s výnimkou pojednáva-
ní vykonávaných notármi ako 
súdnymi komisármi. V ob-
čiansko-právnych konaniach 
možno verejnosť vylúčiť pre 
celé pojednávanie alebo pre 
jeho časť, len keby verejné pre-
jednanie veci ohrozilo ochranu 
utajovaných skutočností, 
obchodné tajomstvo, dôležitý 
záujem účastníkov konania 
alebo mravnosť. Aj keď nebola 
verejnosť vylúčená, môže súd 
odoprieť prístup na pojedná-
vanie maloletým a občanom, 
u ktorých je obava, že by mohli 
rušiť dôstojný priebeh pojed-
návania. V trestných veciach 
sa hlavné pojednávanie koná 
zásadne verejne, aby verejnosti 
bola poskytnutá v čo najšir-

šej miere možnosť sledovať 
prejednanie veci, a aby sa 
tak čo najúčinnejšie prejavilo 
výchovné pôsobenie trestného 
stíhania na verejnosť. Verej-
nosť na hlavnom pojednávaní 
môže byť vylúčená len vtedy, 
ak by verejné prejednanie veci 
ohrozilo tajomstvo chránené 
osobitným zákonom, verejný 
poriadok, mravnosť alebo bez-
pečnosť, alebo, ak to vyžaduje 
iný dôležitý záujem obžalo-
vaného, poškodeného, jeho 
blízkych osôb alebo svedkov. 
Verejnosť musí byť vylúčená 
počas výsluchu agenta a ak ide 
o ochranu utajovaných skutoč-
ností. Možno ju vylúčiť aj na 
časť hlavného pojednávania.  

Ak by ste mali porovnať rok 
2008 – rok obnovy činnos-
ti súdu s rokom minulým, 
aké súdne spory prevládali 
pred šiestimi rokmi a ktoré v 
súčasnosti?
Okresný súd Partizánske v roku 
2008 začínal svoju činnosť 
s 823 vecami z oblasti trest-
ného, civilného, obchodného, 

rodinného a dedičského práva, 
ktoré prevzal z Okresného 
súdu Topoľčany. V tom roku 
prevzal z OS Topoľčany tiež 391 
exekučných vecí. V prevzatých 
veciach i vo veciach, ktoré 
boli začaté v roku 2008, išlo 
najmä o súdne spory z oblasti 
rodinného a civilného práva, 
ako sú rozvody manželstva, 
úprava výkonu rodičovských 
práv a povinností, vysporiada-
nia bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov po rozvode, 
určenia vlastníctva, náhrady 
škody a podobne, ale aj o veci 
z oblasti trestného práva. Pre 
porovnanie, v roku 2013 na-
padlo na súd 9829 vecí, z toho 
napríklad 585 civilných a 7633 
exekučných vecí. V minulom 
roku súd riešil veľmi veľa 
súdnych sporov v tzv. spotre-
biteľských veciach, v ktorých 
vystupuje občan ako spotre-
biteľ a najmä veľké množstvo 
exekučných vecí.

Koľko pojednávaní a koľko 
rozhodnutí ste evidovali za 
minulý rok?
V roku 2013 sa uskutočnili 
pojednávania celkom v 1510 
veciach, rozhodnutých bolo 
celkom 2023 vecí a 2021 bolo 
vybavených.

V ktorých prípadoch sa 
rozhoduje najťažšie? Dedu-
kujeme, že pravdepodobne 
pri riešení rodinných sporov, 

rozvodov,  zverení dieťaťa 
do opatery, či náhradnej 
výchovy...
Asi najťažšie je rozhodovanie 
rodinných vecí, pretože sa týka 
riešenia citlivých otázok a má 
vplyv na ďalší život detí a aj 
ostatných členov rodiny. Ťažké 
je však niekedy aj rozhodovanie 
vo veciach napríklad náhrady 
škody pri škodách na zdraví 
z dopravných nehôd, prípadne 
z iných dôvodov, ako aj rozho-
dovanie v niektorých trestných 
veciach. 

Mali ste v minulom roku po-
jednávanie za mimoriadnych 
bezpečnostných opatrení?
V minulom roku sme na tunaj-
šom súde takéto pojednávanie 
nemali. 

Koľko sudcov v súčasnosti na 
súde rozhoduje a aká je ich 
zaťaženosť?
Dnes je to celkom päť sudcov 
a ich zaťaženosť je veľmi 
veľká, pretože kým od júna 
2008 do roku 2010 pracoval 
na súde primeraný počet šesť 
sudcov, ostatné tri roky vyko-
náva na súde  funkciu trvale 
len päť sudcov. A to je málo, 
keď beriem do úvahy počet 
vecí, ktoré súd riešil v roku 
2008 a počet vecí riešených v 
minulom roku.

 Za rozhovor poďakovala 
 M. Babčanová.

Rozhovor s predsedníčkou Okresného súdu v Partizánskom 
JUDr. Boženou Brinčíkovou

Zo súdnej siene

 Po území mesta sa 20. 
februára v popoludňaj-
ších hodinách pohyboval 
vreckový zlodej. V su-
permarkete v prevádz-
ke s predajom mäsa i pri 
predajni s občerstvením 
na námestí odcudzil pe-
ňaženky s osobnými do-
kladmi a s finančnou ho-
tovosťou približne 115 €. 
Prípadmi sa zaoberá štát-
na polícia. 

 Dňa 19. februára v ranných 
hodinách odchytila hliadka 
mestskej polície túlavého psa 
na Štrkovci a 25. februára 
ďalšieho na Veľkej okružnej, 
20. februára priniesol občan 
na oddelenie MsP jazvečíka 
nájdeného vo Veľkých Bieli-
ciach. Psov MsP umiestnila 
do útulku. Napomenutím rie-
šila priestupky troch občanov, 
ktorí porušili VZN tým, že 
svojim psom umožnili voľný 
pohyb, bez vôdzky, na verej-
nom priestranstve v parku na 
námestí. 

 Štátna polícia v súčin-
nosti s MsP vykonala 20. 
februára bezpečnost-
no-preventívnu kontrolu 
zameranú na monito-
ring bezdomovcov. MsP 
poskytla asistenciu pri 
domovej prehliadke, pri 
odchyte holubov v dome 
na Nábrežnej ulici i pri 
prevoze agresívneho pa-
cienta z Preselian. Ten sa 
okrem priestupku proti 
verejnému poriadku do-
pustil aj priestupku proti 
majetku na území mes-
ta poškodením lavičky 
v parku na námestí. MsP 
zamerala zvýšenú pozor-
nosť 22. februára okolo 
polnoci na mládež pod 
vplyvom alkoholu. V ten 
deň došlo k vandalským 
prejavom na Ulici 29. au-
gusta, kde boli po celej 
dĺžke cesty prevrátené 
nádoby na smeti... Dňa 
23. februára MsP pomo-
cou kamerového systému 
spozorovala znečisťova-

nie verejného priestrans-
tva vyberaním sklenených 
fliaš z nádob na smeti. Na 
mieste zadržala skupinu 
mladých ľudí, ktorá na 
príkaz hliadky po sebe 
upratala. 

 MsP zistila lustráciou mená 
dvoch vodičov a upozornila 
ich na nedostatočne zabezpe-
čené motorové vozidlá. Vďaka 
pozorným občanom nedošlo 
k ujme na majetku. Z objektu 
bývalých ZDA vykázala MsP 
Rómov podozrivých z pácha-
nia priestupkovej činnos-
ti, krádeže železa. Vyriešila 
priestupky proti verejnému 
poriadku rušením nočného 
pokoja na Nábrežnej ulici a vo 
výškovej budove na námestí. 
Na rušenie nočného pokoja 
upozornila hliadka návštev-
níkov prevádzky na Červenej 
ulici...

 MsP založila „papuče“ 
na motorové vozidlá za-
parkované v zákaze stá-
tia na Horskej ulici a na 
verejnej zeleni na Veľkej 
okružnej. Napomenutím 
vyriešila priestupok vo-
diča, ktorý zlým parkova-
ním bránil vo výjazde na 
Veľkej okružnej pri dome 
č. 1080... Za uvedené ob-
dobie vyriešila 16 doprav-
ných priestupkov.

 V reštaurácii na námestí 
obťažovala zákazníčka svojím 
správaním ostatných hostí, zá-
kazník pohostinstva na Malej 
okružnej odmietal zariadenie 
opustiť. Obaja boli hliadkami 
z prevádzok vykázaní. MsP 
preverila oznámenia o fyzic-
kom napadnutí, o rodinných 
nezhodách, o protizákonnom 
vykonávaní opráv motorových 
vozidiel, o mužovi vzbudzujú-
com verejné pohoršenie, o vo-
dičovi pod vplyvom alkoholu, 
ktorý sa rozhodol riadiť moto-
rové vozidlo..., bezdomovcov 
hliadky vykázali z domu na 
Veľkej okružnej, zo zdravot-
níckych zariadení...
 Spracovala: Mária Rapková

Hasiči v akcii 
pri planých poplachoch

V priebehu týždňa vyštartovali hasiči a záchranári z HaZZ v Par-
tizánskom k dvom údajným požiarom. V oboch prípadoch išlo o 
planý poplach. Prvý nahlásil občan 15. februára pred 20. hodi-
nou. Z tretieho podlažia bytovky na Komenského ulici v Parti-
zánskom videl dym, týždeň na to, 22. februára pred 22. hodinou 
ďalší občan upozornil na požiar v záhradkárskej oblasti pri Sala-
ši. Hasiči miesta požiarov nenašli.
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Správa bytov v Partizánskom. Vaše účty pod vašou kontrolou.
Vlastníci bytov v našej správe určite majú jasno!

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

(14013)

Oslava 90-ky v kruhu novej rodiny
Jeseň života dnes už čoraz viac ľudí trávi v zariadeniach pre seniorov. Súčasná doba je často krutá k tra-
dičnému rodinnému spolužitiu a deti niekedy nemôžu svojim rodičom venovať toľko času, koľko by 
chceli. Zrekonštruované priestory bývalej materskej školy v Skačanoch poskytujú nový domov ľuďom 
v dôchodkovom veku už od konca minulého roka. Príjemný personál, izby dýchajúce novotou a atmo-
sféra rodinného prostredia. Klienti zariadenia IRIS IV, n.o., majú k dispozícii všetko pre dôstojné preži-
tie staroby. Atmosféru 
novej rodiny umocnila 
v piatok 21. februára 
milá slávnosť. Svoje 
životné jubileum tu 
oslávila pani Ľudmila 
zo Žabokriek. Oslava 
90. narodenín v kru-
hu najbližšej rodiny, 
troch dcér, syna a troch 
vnučiek, bola pre ňu 
tým najkrajším dar-
čekom. Ku gratulácii 
sa pripojili aj všetci za-
mestnanci zariadenia, 
ktorí odovzdali babičke 
krásne kvety a úprimné 
blahoželania zdravia 
a spokojnosti. (14199)

V utorok 25. februára sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom stretli na svojom 
druhom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iného na ňom zvolili nového hlavného kontrolóra mes-
ta a schválili názov novej ulice.  

Plénum mestského zastu-
piteľstva si v úvode vypočulo 
pravidelnú správu riaditeľa 
Obvodného oddelenia PZ SR v 
Partizánskom Milana Chuťku o 
vývoji kriminality v okrese, obsa-
hujúcu štatistiky trestnej činnos-
ti, priestupkov a objasnenosti 
za minulý rok a ostatný mesiac. 
Pri jej interpretácii opäť zaznel 
apel na občanov ohľadne 
väčšej opatrnosti, súvisiaci 
s vysokým počtom krádeží 
osobných vecí v obchodoch. 
Správa zahŕňala aj informáciu 
o priebehu a výsledkoch nedáv-
nej policajno-bezpečnostnej ak-
cie, zameranej najmä na bezdo-
movcov a narkomanov, na ktorej 
sa zúčastnili aj hasiči a mestskí 
policajti. Ako uviedol Chuťka, 
akcia, ktorú zrealizovalo okresné 
riaditeľstvo z vlastnej iniciatívy, 
sa stretla s pozitívnymi ohlas-
mi i na policajnom prezídiu. 
Zdôraznil tiež, že obdobné bez-
pečnostné opatrenia, s rôznym 
zameraním, sa budú uskutoč-
ňovať každý mesiac, čo vrátane 
zlepšujúcej sa spolupráce štát-
nej a mestskej polície ocenili aj 
poslanci a primátor.

Schválením prvého tohto-
ročného VZN vyhoveli poslanci 
vlastníkom nových rodinných 
domov v lokalite Sopkov dvor vo 
Veľkých Bieliciach, ktorí kvôli 
lepšej orientácii požiadali o ur-
čenie názvu novej ulice. Naj-
novšia ulica v Partizánskom 
nesie názov Bazová.    

Ďalším bodom programu bola 
voľba nového hlavného kontro-
lóra mesta na šesťročné funkčné 
obdobie. O túto pozíciu sa uchá-
dzali traja záujemcovia a každý 
z nich mal možnosť 5-minúto-
vého vystúpenia, čo využili dvaja 
kandidáti. Podmienkou pre 
zvolenie nového kontrolóra 
bolo získať v tajnom hlaso-

vaní nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých poslancov. 
Podarilo sa to už v prvom 
kole hlasovania doterajšiemu 
hlavnému kontrolórovi mes-
ta Dušanovi Bedušovi. Dôveru 
mu prejavilo 22 z 24 prítom-
ných poslancov. V nadväznosti 
na zvolenie nového hlavného 
kontrolóra schválili poslanci 
v zmysle zákona o obecnom zria-
dení aj jeho mesačný plat s od-
menami vo výške 2068 €. 

Podľa platnej legislatívy sa 
zastupiteľstvo zaoberalo aj 
schválením mesačného platu 
primátora na rok 2014. Ten  
zostáva na úrovni predchádza-
júcich troch rokov, vo výške 
3 300 €. V porovnaní s mesač-
ným platom predchádzajúceho 
primátora je tak nižší o 14,3 % , 
čo ročne predstavuje pre mesto 
úsporu okolo 8 500 €. 

V súlade s VZN o hospodá-
rení s majetkom mesta musí 
byť dotácia z rozpočtu mes-
ta, presahujúca 16 600 € pre 
jednotlivý objekt, schválená 
zastupiteľstvom. Pre rok 
2014 sa to týkalo Futbalové-
ho klubu Tempo Partizánske 
v sume 21 070 €, Hokejové-
ho klubu Iskra Partizánske 
v sume 20 100 € a Hádzanár-
skeho klubu HK Slávia Parti-
zánske v sume 23 tisíc €.    

Odsúhlasená bola aj prvá 
tohtoročná zmena rozpočtu, 
ktorá okrem iného zahŕňa čer-
panie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu, a to na 
prefinancovanie investičných 
akcií, ako je výmena autobuso-
vých prístreškov, rekonštrukcia 
Februárovej ulice, vybudova-
nie alternatívneho chodníka na 
Mostovej ulici a oporného mú-
rika na kruhovej križovatke pri 
Kauflande.

Ku schváleným materiálom 
patrí aj Urbanistická štúdia in-
dividuálnej bytovej výstavby 
Malé Bielice – Za hvezdárňou, 
spracovaná na podnet vlastní-
kov pozemkov, ktorí majú záu-
jem vybudovať na tomto území 
bytové objekty, plochy zelene, 
technickú a dopravnú vybave-
nosť. 

Zastupiteľstvo bez námietok 
odsúhlasilo i zriadenie vecných 
bremien na mestské pozemky 
pre nitriansku spoločnosť, ktorá 
plánuje vybudovať v lokalite 
Malých Bielic čerpaciu stani-
cu pohonných hmôt. Poslanci 
zobrali na vedomie aj informá-
ciu o tom, že táto spoločnosť vy-
buduje z vlastných prostriedkov 
chodník v Malých Bieliciach, v 
časti od prístupovej komuni-
kácie k Veluxu, po autobusovú 
zastávku na ceste I/64 smerom 
do Žabokriek nad Nitrou. Od-
kúpenie pozemkov, potrebných 
na realizáciu výstavby chodníka, 
bolo odsúhlasené v nasledujú-
com bode programu.

V závere rokovania pri-
mátor informoval poslancov 
o odstúpení mesta od zmluvy 
s víťazom obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj budovy 
OV 3000 na Šípku, nakoľko 
nesplnil zmluvné podmienky 
a nezaslal v stanovenom ter-
míne peniaze na účet mesta. 
Na základe tejto skutočnosti 
poslanci schválili vyhlásenie 
opakovanej obchodnej verej-
nej súťaže na odpredaj budovy 
OV 3000. Nakoľko zábezpeka 
vo výške 33 tisíc €  pri odstú-
pení od zmluvy prepadla v pro-
spech mesta, poslanci navrhli 
a odsúhlasili najnižšiu kúpnu 
cenovú ponuku 305 tisíc €.  

 www.partizanske.sk

Nová ulica, staronový hlavný kontrolór, 
nové investičné zámery

(Dokončenie z 1. strany)
Aj v tomto prípade bolo osož-

nejšie zvolať stretnutie,“ vy-
svetľuje dôvody, ktoré ho viedli 
k tomu, aby sa s občanmi stretol 
zoči-voči. A tak približne päťde-
siat obyvateľov, poväčšine maji-
teľov áut, doviedli na stretnutie 
26. februára práve osobné skúse-
nosti s parkovaním. Schôdzu pod 
holým nebom, pri obytnom dome 
č. 1298, využili niektorí na to, aby 
podčiarkli, že nie vždy je nutné 
riešiť situáciu pokutovaním a na-
sadzovaním blokovacích zariade-
ní, „papúč“.

O probléme, ktorý bol hlavnou 
témou diskusie, sme informovali 
už v predchádzajúcom čísle Tem-
pa. Umiestnenie autobusovej za-
stávky na Horskej ulici je natoľko 
nešťastné, že robí vrásky vodičom 
autobusu, i ostatným majiteľom 
áut. Ako sa ukázalo na stretnu-
tí, ľudia sú za zrušenie zastávky, 
a tým aj spoja, ktorý podľa ich re-
akcií nič nerieši. Viac by im poslú-

žil spoj, ktorý by v popoludňajších 
hodinách prešiel po celej Horskej 
ulici. Z neho by mali osoh viacerí 
obyvatelia, medzi nimi mamičky 
s deťmi a ľudia, ktorí sa po práci 
vracajú domov s ťažkými nákup-
mi. Avšak, Horská ulica je tak 
preplnená vozidlami, že autobus 
by tadiaľ nemal šancu prejsť, a 
tejto alternatíve tak samospráva 
a ani SAD nemôžu vyhovieť, čo 
pochopili aj občania. Faktom je, 
že v prípade parkovania mesto 
veľa vody nenamúti. V súvislosti 
s výstavbou nových parkovacích 
plôch má „na kopci“ obmedzené 

možnosti. Sídlisko sa nafúknuť 
nedá a zastavať všetky trávnaté 
plochy nie je len proti zdravé-
mu rozumu, ale vo väčšine prí-
padov aj proti zákonu. Navyše, 
čo sa týka pozemkov, vo vlast-
níctve mesta sú len niektoré 
z nich. A tak návrh niektorých 
občanov premeniť na parko-
visko napr. areál blízkeho ka-
meňolomu ihneď stroskotáva. 

„Preto sme pripravili dopravnú 
štúdiu, ktorá bude prezentova-
ná občanom sídliska na mar-
covom stretnutí a zároveň sme 
urobili veľmi korektnú dohodu. 
Tá súvisí s tým, že výbor mest-
skej časti uskutoční do 15. marca 
anketu v súvislosti s autobuso-
vou zastávkou. V prípade, že 
väčšina občanov bude žiadať 
zrušenie autobusovej zastávky, 
tak bude zrušená najneskôr k 1. 
aprílu. Takto pribudne zhruba 
šesť parkovacích miest v lokali-
te, kde dnes majú zakázané stáť 
práve preto, aby sa autobus mo-

hol v križovatke bezpečne otočiť 
a odviezť cestujúcu verejnosť 
z Horskej ulice,“ zhrnul primá-
tor kompromis, ku ktorému 
dospel po dohode s občanmi. 
V prípade oboch stretnutí však 
vyzdvihol korektnosť ľudí, ktorí 
prišli a podieľali sa na tom, aby 
obe strany mohli dospieť k pri-
jateľným riešeniam. 
 Martina Petrášová

„Parkovanie je pre nás 
problém číslo jeden!“

Z februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Foto: MTP

Mestská Televízia PartizánskeMestská televízia Partizánske

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

Vysielanie MTP na internete! 
LIVE STREAM nájdete na www.respublica.sk
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Fíha, taká mladá 
a farárka?!

Na podobné otázky a prekvapené reakcie 
okolia na svoju adresu si Štefánia 
Sklenárová už zvykla. „Nie je ich veľa, no 
občas sa ešte objavia. Vždy sú však 
pozitívne,“ tvrdí s úsmevom kazateľka a 
správkyňa zboru Evanjelickej cirkvi 
metodistickej v Partizánskom. Spolu 
s manželom tu pôsobia už päť rokov: „Byť 
pastorkyňou nie je na Slovensku celkom 
bežné, tým dupľom v malom meste, no 
ľudia to berú vcelku normálne. Koniec 
koncov, v evanjelickej cirkvi nie sú ženy 

v kňazskom rúchu ničím výnimočným.“ Na obdobie, ktoré ju 
spojilo s týmto povolaním, spomína vďačne. Keď dostala z vedenia 
cirkvi ponuku pracovať v miestnom zbore, úprimne ju to zaskočilo. 
„Bola to pre mňa a môjho manžela výzva. Zároveň bola do našich 
rúk vložená veľká zodpovednosť, pretože nerobíme s predmetmi, 
ale s ľuďmi,“ hovorí vážne. Práca kazateľky a súčasne správkyne je 
rôznorodá. Okrem prípravy kázaní na bohoslužby a biblické hodiny 
sa stará aj o tých, ktorí chodia do zboru. „Stretáva sa tu 15-20 ľudí, 
takže sme ako rodina, vládne tu priateľská atmosféra. Snažíme sa 
navzájom si pomáhať, duchovne i materiálne. Delíme sa o všetko, 
o radosti i starosti, a v tom vidím poslanie toho, čo robím,“ opisuje 
zákulisie povolania, ktoré sa odvíja hlavne od práce s ľuďmi. A tá je 
pre mladú kazateľku kľúčová: „V každom človeku je potrebné nájsť 
stratenú mincu! Je to ako v príbehu, kde žena stratila mincu, dlho 
ju hľadala a keď ju konečne našla v kope prachu, pozvala si 
priateľov a oslavovala s nimi túto radostnú udalosť.“ A práve 
príbeh s mincou pripodobňuje kazateľka k odkrývaniu dobra 
v každom človeku. Ako sama vraví, napĺňa ju hľadať v ľuďoch to 
pozitívne, čo sa v nich skrýva. Na otázku, ako sa jej spolupracuje 
s mužmi, duchovnými z ostatných cirkví, odpovedá pohotovo: 
„Úžasná spolupráca! Badať to najmä pri organizovaní ekumenic-
kých bohoslužieb, kedy sa spolu stretávame. Hoci sú to všetci veľmi 
silné osobnosti a autority, nie je medzi nami žiaden rozdiel, 
rešpektujeme sa navzájom, spája nás predsa jedno a to isté, viera 
v Ježiša Krista.“ Aj preto berie svoju prácu ako malý zázrak. 
Teológiu nikdy neštudovala, venuje sa jej až teraz popri aktivitách, 
ktoré má. „Paradoxne, predtým som pôsobila v obuvníckom 
odvetví, no vždy som mala túžbu študovať Božie slovo, vždy som sa 
chcela vzdelávať. Splnilo sa mi to, a myslím, že to bol jednoducho 
zásah zhora,“ uzatvára kazateľka. 

Žena činu
Byť jediná žena v mužskom kolektíve a 
mať prácu, ktorá sa spája s  rizikom. Je to 
sen každej ženy? Pre Sylviu Kompaso-
vú, členku mestskej polície, je to denná 
realita. „Nič nebanujem, išla by som do 
toho znova. Aj keď možno s väčším 
nasadením, aby som si splnila svoj sen – 
byť v profesionálnej armáde.“  Už od 
malička bola aktívny typ. Robila letný 
biatlon a lákala ju streľba. V určitom 
zmysle sa riadi heslom: „Čo ma nezabije, 
to ma posilní.“ Možno aj to si hovorila pri 

prijímačkách na VŠ vojenskú v Liptovskom Mikuláši.  „Zažila som 
aj normálny odvod ako majú chlapi, samozrejme, až na jednu vec. 
(smiech). No, bol to taký pocit... Bolo tam 50 mužov a ja jediná 
žena. Každý sa na vás pozerá, no skrátka... asi mám rada výzvy.“ 

Najčastejšou otázkou od jej okolia je, či sa nebojí asociálov či 
výtržníkov, s ktorými prichádza do kontaktu. Ona má však jasnú 
odpoveď: „Strach nemám, strach si v tejto práci rozhodne nesmiete 
dovoliť. Ale mám rešpekt.“ Okrem iného vlastní certifikát, na 
základe ktorého môže odchytávať túlavých psov, čo tiež nie je žiadna 
sranda. „Viete, pes je podľa zákonov chápaný ako majetok, či vec... 
a môžem teda povedať, že je to nevyspytateľná vec. Nesmie zacítiť 
váš strach. Všetko si to vyžaduje trpezlivosť a pevné nervy.“ Je to 
ako v živote? „Myslím, že áno. Treba byť priebojný a ísť si za svojím 
cieľom,“ povedala nám. A práca v mužskom kolektíve? „Je to rôzne. 
V predchádzajúcom zamestnaní som zažila aj ženský kolektív a 
myslím si, že ženy naozaj nie sú klebetnejšie.“ Manžel a dve dcéry 
sú jej v živote oporou, aj keď, ako dodala s úsmevom, dcéry reagujú 
na jej prácu: „Bože, mama, každý nás kvôli tebe pozná.“ K práci, 
ktorá si vyžaduje relax, ju doviedla podľa jej slov strašne dlhá cesta. 
Najlepšie vypne v posilňovni, ale užila si aj dovolenku pri mori v 
pokojnej destinácii, kde nabrala síl do ďalších dní.

Šoférovať ma baví!
Profesia taxikár bola dlhé roky vnímaná 
ako typicky mužská záležitosť. Časy sa však 
menia a v súčasnosti nie je nezvyčajné, keď 
sedieť za volantom v taxíku vidíte ženy. 
Jednou z nich je aj usmievavá a bez-
prostredná Michaela Mendelová. 
K tejto práci sa dostala priamo cez svojho 
príbuzného, ktorý je majiteľom taxislužby. 
„Vždy ma bavilo šoférovať a taktiež sa mi 
páči aj to, že môžem spoznávať nových 
ľudí,“ priznáva. Preto sa pred rokom 
rozhodla doslova „vydať na cesty“ tohto 
povolania. Za ten čas stihla najazdiť slušné 

kilometre, či už v rámci okresu, alebo aj vďaka trasám do vzdialenej-
ších miest. S počtom pribúdajúcich kilometrov pribúdajú i rôzne 
zážitky. Práca taxikárky v sebe skrýva aj svoje úskalia. Raz sa 
Michaele podarilo natrafiť na zákazníčku, ktorá sa odviezla bez 
zaplatenia. So situáciou, ktorá by jej naháňala strach, sa našťastie 
ešte nestretla. Ak sa však vyskytnú zákazníci s nevhodným správa-
ním, vie si ako žena s nimi poradiť. „Trochu zvýšim hlas a hneď sa 
prispôsobia,“ hovorí so smiechom Michaela. Z tohto hľadiska 
výhodou tejto práce v menšom meste, ako je Partizánske, je to, že sa 
ľudia navzájom poznajú a taxikári už majú aj svojich stálych 
klientov. Tí sa k Michaele radi vracajú. „Moja práca je aj o prístupe 
k ľuďom, ako sa k nim správate a o ochote. Vtedy nezáleží na tom, 
či ste muž alebo žena,“ tvrdí sympatická tmavovláska. „Nedávno, 
skoro ráno, klopali mi na okno traja chalani, či ich odveziem a 
koľko by to stálo. Hovorím im, ,Chlapci, a ľahšiu otázku takto 
zrána nemáte?´ A oni na to: ,Vy sa nám páčite, s vami ideme´,“ 
spomína si na milú príhodu. V taxislužbe, v ktorej pracuje, je jediná 
žena medzi štyrmi mužmi. Na otázku, aký vzťah majú kolegovia k nej 
ako k žene, jej odpoveď znie jasne: „Často síce spolu nie sme, ale 
vychádzame v pohode. Snažíme sa rešpektovať jeden druhého, oni 
mňa a ja zase ich.“ Zo strany zákazníkov si na negatívnu reakciu 
v zmysle „Preboha, žena za volantom?!“ nepamätá. „Niekedy sú 
prekvapení, keď uvidia ako šoférku ženu, ale nestalo sa ešte, že by 
kvôli tomu odmietli ísť. Práve naopak, napríklad starší ľudia skôr 
nastúpia k ženám ako k chlapom a majú k nám takú väčšiu 
dôveru,“ vychádza Miška z doterajších skúseností. Rodina a známi 
nemajú k tomu, že pracuje ako taxikárka, žiadne výhrady, dokonca 
podľa jej slov, vravia, že sa jej to hodí. Či si myslí, že sú ženy lepšie 
alebo horšie šoférky ako muži, žartovne odpovedá: „Samozrejme, že 
lepšie! Ťažko povedať, je to tak pol na pol. Ale my, ženy, by sme 
mali stáť pri sebe, preto hovorím, že lepšie,“ dodáva s nemiznúcim 
úsmevom na tvári Michaela.

„Dávaj pozor, 
teraz vybočí...“

Tento detský pokrik sa ozval z davu 
malouherských škôlkárov – hostí 
železničnej stanice vo Veľkých Bieliciach, 
keď sa na nej križovali rýchliky. A 
výpravca – Jana Šildová sa musela 
pousmiať. Ďalšia dáma v povolaní, ktoré 
bolo v minulosti výhradne mužské. Dnes 
môžeme ženy v modrých uniformách a s 
„plácačkou“ v ruke vidieť už na viacerých 
staniciach. Na veľkobielickej, kde sa 
„mašinky“ križujú až 130. rok, sú to hneď 
štyri ženy, a vyše 30 rokov vlaky vypravuje 

aj pani Šildová. Prečo si vybrala toto povolanie?
„Pochádzam zo železničiarskej rodiny a akýmsi vzorom mi bola 

sestra, tiež výpravkyňa. Páčilo sa mi na tejto práci, že nie je žiadnym 
stereotypom, a treba vedieť správne a rýchlo reagovať na situáciu. Aj 
keď na druhej strane, je to povolanie, ktorému musíte obetovať odlú-
čenie od rodiny trebárs počas Vianoc. Ale kto má rád železnicu, nie je 
to pre neho až taká veľká obeta. Pri tomto náročnom povolaní, plnom 
zmien, sa musíte celoživotne vzdelávať, absolvovať školenia, preskú-
šania a každé tri roky si obnoviť licenciu. To, že nosím uniformu, a 
nemôžem sa do práce fintiť, mi tiež vôbec neprekáža, a to, že som žena, 
považujem skôr za výhodu, ako nevýhodu. Ale napokon, ako v každom 
povolaní, všetko závisí od prístupu. Na cestujúcich sa nemôžem sťažo-
vať a mám s nimi skôr milé zážitky, ako zažívanie nepríjemných situ-
ácií. Najvďačnejšími sú deti, ktoré kývajú z okien vlakov, alebo majú 
pri exkurzii kopu zvedavých otázok. Teší ma, že aj v počítačovej dobe 
má pre nich železnica svoje čaro. A rovnako ma teší, že má železnica 
toľko nadšencov, ktorí v Klube Modrý horizont obnovujú historické 
pamiatky a pripravujú ku Dňu detí lákavé podujatia.“ 

 Pripravil kolektív redakcie

v netradičných povolaniachŽENY Stereotypné delenie povolaní na striktne mužské a ženské je dnes už minulosťou. Hranice 
medzi oboma svetmi sa stierajú a čoraz častejšie sme svedkami, že ženy si v súčasnosti 
podmaňujú aj také pracovné pozície, ktoré kedysi okupovali výhradne iba muži. Pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa žien sme sondovali v životoch dám, ktorých profesie môžeme 
celkom pokojne nazvať ako netradičné. 

kde sa vzal 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN?

Patríte aj vy k tým, ktorí Me-
dzinárodný deň žien vnímajú 
ako socialistický prežitok? Nie 
je na to dôvod. Pôvod tohto 
sviatku sa totiž odvíja od uda-
lostí v New Yorku, ktoré sa odo-
hrali začiatkom 20. storočia. 
V tomto období sa lepších pra-
covných podmienok dožadova-
lo tisíce krajčírok. Diskriminá-
ciu na pracovisku nezniesli a 
odpovedali na ňu demonštrá-
ciou. Medzinárodný deň žien sa 
tak za sviatok považuje od roku 
1910. Svojsky využili tento deň 
v krajinách východného bloku v 
polovici 20. storočia. V Česko-
slovensku sa od roku 1948 stal 
Medzinárodný deň žien vhod-
ným nástrojom politickej pro-
pagandy a rituál každoročných 
osláv upevňoval moc a ideoló-
giu vtedajšieho režimu. Možno 
práve vďaka intenzívnym a veľ-

kolepým oslavám si tento deň 
mnohí zafixovali ako sviatok 
niekdajšej doby. Červený kara-
fiát a dary v podobe obrusov, 
potrieb do domácnosti či mís z 
jenského skla si v tom čase vy-
slúžila nejedna pracovitá žena. 
V pozadí 8. marca rezonovala 
potreba vzdať vďaku a úctu 
nežnému pohlaviu. Dnes sa do 
popredia dostáva iný význam 
tohto dňa. Sú to najmä aktu-
álne problémy žien v spoloč-
nosti, pozornosť sa zacieľuje na 
rodové nerovnosti, na témy ako 
sú násilie páchané na ženách a 
sexuálne obťažovanie. A fakt, 
že tento deň nie je žiaden po-
zostatok socializmu, dokazu-
jú rozmanité aktivity OSN či 
iných zahraničných organizá-
cií, ktoré majú aj v súčasnosti 
potrebu vyzdvihovať význam 
sviatku žien.

Aktívni skačianski dôchodcovia 
Miestna organizácia Jednoty dô-

chodcov Slovenska v Skačanoch má 
16 rokov a 135 členov. Toto číslo z 
nej robí najväčšiu organizáciu v 
obci a tretiu najväčšiu organizáciu 
JDS v okrese Partizánske. Jej čle-
novia sú činní, aktívne sa zúčast-
ňujú a aj podieľajú na podujatiach 
konaných v obci a tiež na akciách 
konaných dôchodcami v rámci 
okresu.

V nedeľu 23. februára na celo-
členskej schôdzi za prítomnosti 93 
dôchodcov hodnotili svoju činnosť 
za predošlý rok a stanovili si zame-
ranie činnosti a podujatia v roku 

2014. Za okresný výbor JDS bol prí-
tomný predseda Vladislav Bančák, 
za obec starosta Ladislav Struhár 
a predsedníčka sociálnej komisie 
Iveta Kučerková, pozvanie prijal aj 
správca farnosti Jozef Tomica.

Z činnosti organizácie, o ktorej 
sa pochvalne vyjadrili aj hostia, 
spomeňme tie, ktoré boli realizo-
vané vďaka dotácii z rozpočtu obce: 
účasť na VIII. športovej olympiáde 
seniorov v Partizánskom so ziskom 
1 zlatej, 3 strieborných a 3 bronzo-
vých medailí, podujatie pre starých 
rodičov s vnúčatami – Rozlúčka s 
prázdninami, poznávací zájazd po 

stopách slovanských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda, návšteva Slo-
vanského múzea A. S. Puškina v 
Brodzanoch, či spoločné stretnutia 
pri čaji a opekaní. V tomto roku 
opäť plánujú poznávacie zájazdy za 
pamiatkami okresu aj Slovenska.

Po kultúrnom programe, pripra-
venom členmi spevácko-dramatic-
kého súboru Cibuliar, nechýbalo 
ani malé občerstvenie a pri rezkých 
tónoch harmonikára Emila Zuzulu 
si seniori aj zaspievali. Rozchádzali 
sa so želaním, aby sa v zdraví často 
stretávali v takom hojnom počte.
 Text: Mária Krajčová 

Ďalšie výrazné úspechy gymnazistov
O nelichotivom stave v školstve sa toho popísalo už veľa a v skutočnosti neexistuje ško-

la, ktorá by sa nepasovala s problémami rôzneho charakteru. O to viac poteší úspech štu-
dentov reprezentujúcich svoju školu a tiež seba samých. 

Gymnázium Partizánske pravidelne dosahuje výborné výsledky vo vedomostných 
i športových súťažiach. Po minuloročných vynikajúcich umiestneniach (v celoslovenskom 
kole olympiád vo francúzskom jazyku a ruskom jazyku) sa podarilo našim žiakom opäť 
zabodovať. V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku obsadila maturantka Anna 
Šútorová 1. miesto a bude Trenčiansky kraj reprezentovať v celoslovenskom kole.

Z krajského kola olympiády v nemeckom jazyku sme si odniesli hneď dve trofeje. Tre-
tiak Pavol Huraj skončil na 2. mieste, prváčka z osemročného gymnázia Romana Bo-
hušová vybojovala historicky prvýkrát 1. miesto v najmladšej kategórii a zároveň postup 
do celoslovenského kola. Ďalej sa môžeme pochváliť aj výborným 2. miestom maturantky 
Vanesy Šramkovej v Olympiáde ľudských práv, ktoré obsadila v silnej konkurencii 33 
súťažiacich. Aj ona nás bude reprezentovať v celoslovenskom kole.  

Vďaka patrí tak súťažiacim, ako aj ich pedagógom za vynaložené úsilie. Všetkým postu-
pujúcim držíme palce! Tibor Csollár, riaditeľ Gymnázia Partizánske
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Sila prezidenta je v tom, ako dokáže bez významných 
právomocí plniť funkciu hlavy štátu. Byť prirodzenou autoritou, 
napriek tomu, že iná, pomerne významná časť spoločnosti, vo 
voľbách volila iného kandidáta. Byť autoritou, ktorá bude aj 
napriek rozmanitosti spoločnosti v politických, ideologických, 
či iných otázkach, všeobecne uznávaná a rešpektovaná. Ktorá 
dokáže osloviť nadstraníckymi posolstvami, ktorá dokáže 
priniesť kompromisné riešenia v konfliktoch, ktorá v zahraničí 
odprezentuje Slovensko v tých najlepších farbách. 
Kto to bude, neviem. Ale začať v kampani klamstvami a 
programom proti niekomu mi veľa optimizmu nedáva... 
 Robert FICO, kandidát na prezidenta SR

 (www.vlada.gov.sk)

Meniny oslávi – Bohumil, Bohumila, Kazimír, Ka-
zimíra, Fridrich, Friderika, Radoslav, Radoslava, 
Tomáš, Tomislav, Alan, Alana, Františka, Bra-
nislav, Bronislav a Bruno.

8. marec – Medzinárodný deň žien!

Panoramatické kino Partizánske
 3. marca – pondelok o 16.30 h – VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ 
LÚPEŽ – 3D & 2D, o 19.00 h – PAMIATKÁRI
 4. marca – utorok o 19.00 h – DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ
 5. a 6. marca – streda a štvrtok o 19.00 h – NON-STOP
 6. až 10. marca – štvrtok až pondelok o 16.30 h – DOB-
RODRUŽSTVÁ PÁNA PEABODYHO A SHERMANA – 3D & 2D
 7. až 10. marca – piatok až pondelok o 19. h – 300: 
VZOSTUP IMPÉRIA – 3D & 2D

In�nity CLUB
 7. marca – piatok – FRIDAY OLDIES NIGHT
 8. marca – sobota – GRAND FASHION SOUND PARTY

Pozvánka do nitrianskeho divadla
Tentoraz je to na predpremiéru klasickej komédie s pesničkami 
od Arthura Wing Pinera SUDCOVE STAROSTI. Divadlo Andreja 
Bagara v Nitre ju pripravilo na štvrtok 3. apríla so začiatkom 
o 10. hodine a pozýva naň Miestny odbor Matice slovenskej v 
Partizánskom, ktorý na predpremiéru organizuje autobusový 
zájazd. Matičiari, ich sympatizanti i všetci záujemcovia sa môžu 
na zájazd zapísať 10., 17. alebo 24. marca v Klube spoločenských 
organizácií v čase od 10. do 12. hodiny. Odchod autobusu z 
Partizánskeho bude o 8. hodine spred panoramatického kina. 
Komédia Sudcove starosti, plná vtipných situácií aj slovných 
bonmotov, ponúka predstavenie hereckej nonšalancie, scénickej 
noblesy a nádherných dobových kostýmov. 

Valentín Beniak bol výnimočnou osobnosťou slovenskej poézie 20. storo-
čia, hoci ho na vrchole jeho tvorivých síl odsúdila spoločnosť na život v sa-
mote. Napriek tomu našiel v sebe toľko autorského potenciálu, aby vytvoril 
kompaktné životné dielo, ktoré jeho význam v slovenskej literatúre potvr-
dzuje a patrí mu bezvýhradne popredné miesto na poli slovenskej literatúry.  

V nedeľu  23. februára sa v komorných 
priestoroch Pamätnej izby Valentína Be-
niaka v Chynoranoch stretli priaznivci 
umeleckého slova, aby si krátkym priere-
zom tvorby V. Beniaka pripomenuli 120. 

výročie narodenia svojho rodáka. Celý 
program sa niesol pod taktovkou režisé-
rov Jozefa Vacvala, Miroslava Kováčika 
a Márie Kovalíkovej, členov miestneho 
odboru Matice slovenskej, ktorí do spo-

mienkového programu zaradili inter-
pretov jeho tvorby pre dospelých i pre 
deti v podaní vzácnych hostí: recitátorky 
Aleny Ondrejmiškovej z Bojníc, Ľudo-
víta Košíka, detí zo Základnej školy V. 
Beniaka, ktoré nielen predstavili detskú 
tvorbu autora, ale spestrili program aj 
hudobnými predelmi, členov miestneho 
odboru MS, ale aj vzácneho hosťa Ma-
riána Minárika, bývalého režiséra a ka-
meramana viacerých slovenských filmov 
a relácií v STV a zároveň autora poézie. 
Vzácnosťou bola aj poklona speváckeho 
zboru Benetky nášmu básnikovi, pretože 
umelecká vedúca Bernadetta Bubeníko-
vá skomponovala hudbu na slová básne 
Proglas od V. Beniaka i na báseň Milana 
Rúfusa.

Na program sa okrem záujemcov o po-
etické slovo prišiel pozrieť aj hosť Vlasti-
mil Uhlár, vedúci pracovník Oblastného 
pracoviska MS v Prievidzi.

Valentín Beniak si prešiel svoju ľudskú 
i autorskú cestu plnú strastí, no jeho vôľa 
a chuť písať bola nezlomná. Bol to ne-
pochybne talentovaný majster poetickej 
múzy. Snáď aj preto jeho rodáci naňho 
nezabúdajú a šíria jeho posolstvo slova aj 
v dnešnej dobe!

 Text: Denisa Horváthová,
  foto: Jozef Vacval

Spomienka na Valentína Beniaka

Nový fenomén – rozvedené a slobodné matky s deťmi
Inštitút rodiny sa v súčasnej spoločnosti 
dostáva do úzadia. Potvrdzuje to aj pozna-
tok zo Správy majetku mesta Partizánske, 
kde si svoje žiadosti o pridelenie mestského 
nájomného bytu aktualizovalo do termínu 
15. februára 97 žiadateľov, a z nich sú vo 
veľkej prevahe slobodné matky, či rozvede-
né ženy s deťmi. Ako redakciu informovala 
Andrea Barborková zo SMM, k uvedenému 

termínu reagoval na opakovanú výzvu len 
zlomok zo 426 žiadateľov evidovaných ku 
koncu roka 2013. Vzhľadom na výšku náj-
mu za byty sa osamelé ženy, doteraz žijúce 
so svojimi deťmi prevažne u rodičov, chcú 
osamostatniť a presťahovať sa do jednoiz-
bového bytu. Takéto žiadosti prevažujú, v 
menšine sú o dvojizbové byty, a o trojizbo-
vé evidujú len dve. Poznatky z aktualizo-

vania a  komunikácia správcu mestského 
bytového fondu so žiadateľmi prispieva k 
profilácii bytovej politiky v podmienkach 
samosprávy. Podľa slov A. Barborkovej, v 
ostatných rokoch sa v mestskom bytovom 
fonde uvoľní ročne okolo 20 – 25 bytov. O 
ich pridelení novým nájomcom rozhoduje 
sociálna a bytová komisia pri mestskom 
zastupiteľstve.    (bab)

Tohtoroční oslávenci
S obcami v okrese Partizánske je to ako s veľkou rodinou. Kaž-
dý rok sa v kalendári objaví okrúhle výročie, ktoré treba náleži-
te osláviť! V roku 2014 bude mať dôvod na oslavu päť obcí. 

Najstarším jubilantom je obec 
Livina, o ktorej prvá písomná 
zmienka spadá až do roku 1234. 
Ako si 780. výročie pripome-
nie, sme sa pýtali starostu Pavla 
Petrejeho. Vzhľadom na dokon-
čujúci sa archeologický výskum 
miestneho rímskokatolíckeho 
kostola, ktorý je národnou kul-
túrnou pamiatkou, plánujú osla-
vy až na rok 2015.  

O štyridsiatku menej, teda 740. 
výročie prvej písomnej zmien-
ky, si v tomto roku pripomenú 
Uherčania, obyvatelia Malých aj 
Veľkých Uheriec. Podľa slov sta-
rostu Malých Uheriec Štefana 
Čepku je to medzník v histórii, 
ktorý treba osláviť a zároveň 
by si ich obec zaslúžila vydať aj 
stručnú monografiu, ktorú zatiaľ 
Malé Uherce nemajú. Špeciálne 
podujatie nepripravujú a pravde-
podobne si výročie pripomenú na 
obľúbenej spoločensko-zábavnej 
akcii Malouherčania, zabavme 
sa spolu!

Vo Veľkých Uherciach už 
majú na oslavy stanovený aj pres-
ný termín, a to 28. jún - tradičný 
festival dychových hudieb. Ten-
toraz s medzinárodnou účasťou 
kapiel z Moravy dostane lesk aj 

vďaka jubileu obce. Ako redakciu 
informoval starosta Milan Toma, 
nebude chýbať krojovaný sprie-
vod obcou, mažoretky, hostia, 
zábava.

Letopočet 2014 pripomína aj 
mestskej časti Partizánskeho, 
kedysi samostatnej obci Návo-
jovce, že prvá písomná zmienka 
z roku 1324 je dôvodom na oslavu 
690. výročia. Poslankyňu Mest-
ského zastupiteľstva v Partizán-
skom za túto mestskú časť Ivetu 
Matejovovú sme otázkou o oslave 
výročia trochu zaskočili. Zatiaľ vo 
výbore plánovali len podujatia na 
najbližšie mesiace a je pravdepo-
dobné, že jubileum Návojoviec si 
pripomenú 5. júla na Sviatok sv. 
Cyrila a Metoda, ktorým je za-
svätený miestny rímskokatolícky 
kostol. 
Kvôli chýbajúcim financiám sa 
na žiadne oslavy nechystajú na 
Obecnom úrade v Nedanov-
ciach, ktorých existenciu do-
kladuje prvá písomná zmienka 
z roku 1344. Podľa slov starostu 
Jozefa Jakubíka, pred dvadsiati-
mi rokmi dôstojne oslávili 650. 
výročie a pri tej príležitosti bola 
vydaná aj reprezentatívna mono-
grafia o Nedanovciach.     (bab)

Ochotníci v družobných Žabokrekoch
O družobnej obci Žabokreky pri Martine členovia kultúrnej 
komisie zo Žabokriek nad Nitrou vedeli, že miestni ochotníci 
pripravujú premiéru novej hry. Keďže ju už majú šťastne za 
sebou, pozvali ich k nim. Rodinnú bláznivú komédiu zo súčas-
nosti RODINNÉ NEZHODY si môžete v podaní martinských 
ochotníkov pozrieť v Kultúrnom dome v Žabokrekoch nad Nit-
rou v sobotu 8. marca o 17.00 hodine. Príďte sa zabaviť!
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

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

Vitajte medzi nami!

Adam Murár z Veľkých Bielic má mamičku Iva-
nu, otca Martina a trojročnú sestričku Dominiku. 
Narodil sa 20. februára, kedy vážil 3700 g a meral 
54 cm.

Šimon Babinec z Krušoviec, druhý synček ro-
dičov Kataríny a Mariána, prišiel na svet 20. feb-
ruára s váhou 3030 g a dĺžkou 52 cm. Na bračeka 
sa doma tešil trojročný Adam.

Šimon Kullač z Veľkých Krštenian je prvo-
rodeným bábätkom rodičov Zuzany a Pavla. 
Synček prišiel na svet 21. februára s váhou 2840 g 
a dĺžkou 51 cm.

Ema Tomová z Malých Uheriec má dátum na-
rodenia 21. február, pôrodnú váhu 3890 g a dĺžku 
53 cm. Z dcérky sa tešia rodičia Marcela a Marek 
i sedemročný brat Christopher.

Alex Hunka z Partizánskeho, synček Jany 
Paulovičovej a Marcela Hunku, sa narodil 21. feb-
ruára s váhou 2460 g a dĺžkou 49 cm. Doma ho 
čakali súrodenci Marcel, Janka a Markus.

Tomáš Miške z Hradišťa je tretím dieťatkom 
rodičov Veroniky a Pavla. K štvorročnému Paľko-
vi a dvojročnej Martinke pribudol 20. februára. 
V ten deň vážil 3140 g a meral 50 cm.

Natália Vlčková z Kolačna 
potešila svojím príchodom na 
svet 21. februára rodičov Elenu 
a Rudolfa i trojročného bra-
čeka Richarda. Bábätko vážilo 
3660 g a meralo 53 cm. 

Tomáš Vavro z Partizánske-
ho, druhorodený synček rodičov 
Kataríny a Róberta, prišiel na svet 
21. februára, kedy vážil 3450 g 
a meral 50 cm. Na bračeka doma 
čakal sedemročný Robko.

Radka Pavlová z Hornej Vsi 
prvý raz zaplakala 23. februára. 
Tretia dcérka rodičov Vladimíry 
a Radoslava vážila 3450 g 
a merala 52 cm. Zo sestričky sa 
tešili Natália a Nikola.

Timon Guban z Hornej Vsi má 
dátum narodenia 22. február. 
V ten deň vážil 3600 g a meral 
54 cm. Zo synčeka sa tešia 
rodičia Monika a Vladimír 
i sedemročná sestrička Karinka.

Vek dialyzovaných pacientov na Slovensku z roka na rok stúpa
V roku 2013 stúpol priemerný vek pa-

cientov pravidelne dochádzajúcich na 
dialýzu na 64,1 roka. Pred dvoma rokmi 
to bolo pritom o dva roky menej. „Je to 
dôsledok celkového starnutia popu-
lácie, zlepšenej zdravotnej starostli-
vosti a väčšej pozornosti k výskytu 
postihnutia obličiek aj v staršom 
veku. Nemalú úlohu hrá aj neprítomnosť 
vekového obmedzenia pri začatí liečby 
nahrádzajúcej funkciu obličiek,“ hovorí 
MUDr. Monika Alaxinová, vedúca nefrolo-
gička dialyzačných stredísk B. Braun Avi-
tum na Slovensku. 

Začatie dialýzy v neskoršom veku je vo 
všeobecnosti celosvetový trend a Sloven-
sko s ním drží krok. O dôležitosti kon-
centrácie pozornosti pri chorobe obličiek 
na populáciu v dôchodkovom veku svedčí 
i vek nových pacientov, ktorí sem prichá-
dzajú. „Skoro 70 % všetkých nových pa-
cientov, prichádzajúcich na pravidelnú 

dialýzu, je nad 60 rokov,“ hovorí MUDr. 
Ľubomír Polaščín, vedúci lekár Dialyzač-
ného strediska v Bratislave. Aj preto je 
témou tohtoročného svetového dňa chro-
nické zlyhanie obličiek s dôrazom na ocho-
renie obličiek pacientov v staršom veku. 
„Na Svetový deň obličiek 13. mar-
ca 2013 budú otvorené všetky naše 
dialyzačné strediská na Slovensku 
a očakávame veľký záujem o pre-
ventívne vyšetrenie,“ upozorňuje na 
možnosť dať si urobiť test zdarma a bez ob-
jednania Lucie Kocourková, tlačová hovor-
kyňa spoločnosti B. Braun Avitum. Len za 
minulý rok prišlo do dialyzačných stredísk 
B. Braun Avitum na celom Slovensku na 
preventívnu kontrolu spolu 1 290 ľudí a na 
podrobné vyšetrenie bolo odoslaných 251 
z nich. To znamená, že každý piaty nemal 
výsledky v poriadku. 

Viac informácií nájdete na www.
svetovydenobliciek.sk.

Každý piaty nemal výsledky v poriadku

Dialyzačné 
stredisko A B

Bánovce n/B. 152 31 

Bratislava 182 32 

Dolný Kubín 45 7 

Galanta 33 17 

Námestovo 42 16 

Partizánske 143 20 

Šaľa 75 29 

Topoľčany 197 34 

Trstená 30 5 

Zvolen 391 60

Spolu 1290 251

A – Počet preventívnych vyšetrení na 
Svetovom dni obličiek 2013

B – Počet pacientov odoslaných na ďal-
šie podrobné vyšetrenia

Šláger paráda v Bánovciach 
Všetci priaznivci nestarnúcich hitov si mohli prísť na svoje v nedeľu 
23. februára, kedy sa Bánovce nad Bebravou stali jedným z hostite-
ľov hudobno-zábavného programu Šláger paráda. V Dome kultúry na 
Farskej ulici sa prezentovalo dovedna desať interpretov, ako prvý Mar-
tin Jakubec. Ako producent programu Slovensko sa zabáva získal na 
popularite u ľudí, ktorým chýba na televíznych obrazovkách ľudová a 
dychová hudba. Divákom sa ďalej predstavila hudobná skupina Duet, 
Milan Iván, Božena Verešová, hudobná skupina Nič moc z Nitrice, i do-
máca kapela KTM. Svoje miesto mala v programe aj hudobná skupina 
Korg z Lednických Rovní, Mirka a Ondrej z Brezna. Viacerí z divákov 
sa pustili do spevu a niektorí odvážnejší i do tanca. Bodku paráde dala 
mladá heligonkárka Vlasta Mudríková zo Skalitého.  Marek Kasala

Svet malého škôlkara
V MsKS na Ulici Janka Matušku v Bánovciach nad Bebravou sa  pravi-
delne konajú rôzne zaujímavé výstavy, koncom februára  s názvom Svet 
malého škôlkara. Pripravili ju pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta 
Štúra z výtvarných prác predškolákov z MŠ v meste. Výstavu dopĺňa-
li dielka klientov DSS Archa a spestrila ju aj rozprávková videoprojek-
cia. Treba vyzdvihnúť snahu, ochotu a trpezlivosť ľudí, ktorí s deťmi 
pracujú. Je veľmi záslužná a náročná. Práve vďaka nim sú deti a klienti 
DSS pripravení zdolávať prekážky a povinnosti. (mk)

Deti z Romano Drom v Zlatovciach
Deti, ktoré sa v Partizánskom pravidelne zúčastňujú aktivít v Komu-
nitnom centre Romano Drom, navštívili spolu s terénnymi sociálny-
mi pracovníčkami počas jarných prázdnin Detské mestečko v Zlatov-
ciach. Svojím vystúpením potešili deti z detského domova, svoj talent 
im ukázali nielen v tanci, ale aj v recitovaní básní a v divadelnom 
predstavení. Pre veľký úspech museli posledný tanček zopakovať. Od 
vedenia Detského domova v Zlatovciach zároveň dostali aj pozvanie 
na detský rómsky ples. M. Pihíková

Rýchla lekárska záchranná služba – 
tel. 155 a 112, pohotovostná lekár-
ska služba - 749 24 51, ambulancia 
lekárov pohotovostnej služby 749 
51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracov-
ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, 
v sobotu, nedeľu a počas sviatkov 
nepretržite. V Partizánskom je 
v stredisku ambulancií na Hrnčíri-
kovej ulici a pre deti je v NsP v det-
skom oddelení, v Bánovciach nad 
Bebravou je v hlavnej budove NsP. 
Pohotovosť stomatológov v Par-

tizánskom je zrušená, v Bánovciach 
nad Bebravou je v hlavnej budove 
NsP do 13. hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpečuje 
v Partizánskom Lekáreň Sun-
pharma v Kauflande v čase od 8. do 
20. hodiny. V Bánovciach nad 
Bebravou (v pracovných dňoch od 
15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu 
a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h) 
3. až 8. marca Lekáreň Schneider na 
Svätoplukovej ulici, 9. a 10. marca 
Lekáreň Pharmacum na Námestí 
Ľ. Štúra.   

Odbery krvi v marci
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín má v tom-
to mesiaci naplánované v Partizánskom dva výjazdové odbery. 
Uskutočnia sa v mestských priestoroch bývalej I.  ZŠ na Námestí 
SNP 4. a 18. marca v čase od 8. do 11. hodiny.

Kto by nepoznal veršovanú roz-
právku Ľudmily Podjavorinskej o 
vrabčiakovi Čimovi? Je síce z ríše 
operencov, ale akoby vystrihnutá 
zo života ľudí...
Temer ako cez kopirák si odžil 
tento príbeh aj Dodo. Ľahkováž-
ny, jediný syn starostlivých rodi-
čov sa „ovrabčil“, rozumej oženil, 
s Julkou. Tak ako v rozprávke sa 
o ňu na jednej zábave pobil so 
sokom. „Daj jej pokoj!“ - vyhrážal 
sa najskôr slovne Rasťovi, kto-
rý sa jej vtieral do priazne. Ten 
sa mu len rehotal do ksichtu. V 
pästnom súboji utŕžil od neho 
poriadnu bombu do nosa a poslal 
ho k zemi ako hnilú hrušku. Jul-
ka skočila medzi nich a z celého 
hrdla zrevala: „Prestaňte!“ Sklo-
nila sa k Dodovi, ktorému sa z 
nosa prúdom valila krv. Podala 
mu svoje rameno a odviedla ho 
domov. Zakrátko bola svadba, 
hoci rodičia z oboch strán mali 
vážne obavy, ako si táto dvojica 
ešte detí zariadi spoločný život. 
Ani jeden nemal stabilné zamest-
nanie, žiadne úspory, a o vlast-
nom byte mohli len snívať. „Čo sa 
už len vy dvaja hrniete do svad-
by?! Kam vietor, tam plášť...,“ 
boli ich reakcie na radostnú no-
vinu o sobáši.
Urazený mladoženáč sa postavil 
hrdo – „Ja sa o svoju ženu a ro-
dinu dokážem postarať!“
Ale boli to len slová. Z prvého 
podnájmu ich rýchlo pratali, keď 

dlhovali za prvý, druhý, i tretí 
mesiac. Mladá žena tajne narie-
kala do vankúša a vo sne ju má-
tali scenáre rodičov, ako zostane 
na ulici a s prosíkom príde aj s 
deckom v rukách, aby ju prichý-
lili pod ich strechu. Našli si ďalší 
podnájom a Dodo Julke svä-
to-sväte prisahal, že bude všetko 
tak, ako má byť. „Nájdem si po-
riadnu prácu, vezmeme si úver 
a do roka bývame vo svojom! A 
ani našich, ani vašich nebudem 
prosíkať o pomoc!“
Tak ako v rozprávke Čin-čin, po 
príučke naozaj do roka bývali vo 
svojom. Síce zadĺžení, ale s lás-
kou a porozumením prekonávali 
všetky prekážky a žili si ako dve 
hrdličky. Len ich hniezdo zostá-
valo stále prázdne...
Po bolestivých zákrokoch a lie-
čeniach sa predsa len dočkali. A 
ako to už často býva, Julka nosila 
pod srdcom hneď dve deti naraz. 
Dodo okolo nej obletoval, plnil jej 
všetko, čo jej videl na očiach. Keď 
už boli dvojčatá šťastne na svete, 
tichým hlasom preriekol: „Mali 
by sme sa zmieriť s rodičmi. Inak 
naše šťastie nemôže byť úplné. 
Pôjdem k vašim, aj k našim...“
Presne ako v rozprávke: ... a tí 
starí len sa smiali, že sa nikdy 
nehnevali, iba chceli, by si sami 
pomáhali... A detičky čivikali 
– čivi-čivi-čivi-čvik. Všetci boli 
natešení, všetci šťastní ako nik!
 (bab)

„Ovrabčený“ Dodo
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Ak sa v tomto mesiaci pozrieme medzi devätnástou a dvadsia-
tou hodinou na hviezdnu oblohu, uvidíme nad južným obzorom 
vo výške 25 stupňov nápadnú jasnú hviezdu. Je to Sírius, naj-
jasnejšia hviezda celej oblohy. Patrí do súhvezdia Veľkého psa. 
Starým Egypťanom ranný východ Síria oznamoval príchod níl-
skych záplav a neskôr v čase veľkých námorných výprav slúžil 
ako hviezda, ktorá v istom okamihu spoľahlivo ukazovala smer 

na juh. Marcová hviezdna obloha v porovnaní s februárovou je teraz otočená o 45 stup-
ňov k západu. Poznáme to podľa súhvezdia Orión, ktoré bolo vo februári nad južným 
obzorom, teraz je už nad juhozápadom, a dokonca o polnoci zapadá. 

Spolu s Oriónom sa môže-
me pohľadom dotknúť ďalších 
jasných hviezd zimného mno-
houholníka. Našu pozornosť 
upúta červený veľobor Betelge-
uze, ktorý nájdeme pri pohľade 
zo Zeme v ľavom ramene báj-
neho lovca. Približne v rovnakej 
výške napravo od Betelgeuze 
je oranžový Aldebaran z Býka. 
Smerom viac nad západ nájde-
me otvorenú hviezdokopu Plejá-
dy a nad nimi smerom k zenitu 
je súhvezdie Povozníka s jasnou 
žltou hviezdou Kapelou. 

Rovnako ďaleko, ale smerom 
na juh od zenitu, žiaria dve jasné 
hviezdy. Sú to Kastor a Pollux 
z Blížencov. V tomto súhvezdí 
je jasný Jupiter. Pod Blížencami 
nájdeme nenápadné súhvezdie 
Raka, kde za bezmesačnej noci 
môžeme dokonca voľným okom 
vidieť otvorenú hviezdokopu 
M 44, Jasličky.  

Uprostred oblohy nad juho-
východným obzorom sa vznáša 
veľké súhvezdie jarnej oblohy 
Lev s jasnou hviezdou Regulom. 
Päť stupňov nad východom svie-
ti oranžový Arktúr zo súhvezdia 
Pastiera. Ďalšie súhvezdie z jar-
ného trojuholníka sa v tomto 
čase skrýva pod obzorom. Sú-
hvezdie Veľký voz (Veľká Med-

vedica) nájdeme nad severo-
východným obzorom, s „ojom“ 
ukazujúcim na hlavnú hviezdu 
Pastiera, Arktúr.

S orientáciou na marcovej 
hviezdnej oblohe vám radi po-
môžu pracovníci hvezdárne. 
Prostredníctvom ďalekohľa-
du vám umožnia nezabud-
nuteľné pohľady do vesmíru 
zimnej oblohy.

Najvhodnejšie podmienky 
na pozorovanie povrchu nášho 
najbližšieho kozmického suse-
da, Mesiaca nastávajú od 5. do 
14. marca. V tomto období máme 
príležitosť pozorovať množstvo 
povrchových útvarov na rozhra-
ní svetla a tieňa, kde vynikne 
plastickosť mesačného povrchu. 
Spln Mesiaca nastáva 16. marca. 
V nove bude 30. marca.

Z planét môžeme na večernej 
oblohe v súhvezdí Blížencov po-
zorovať najväčšiu planétu Slneč-
nej sústavy Jupiter. Podmienky 
na jej pozorovanie sú veľmi dob-
ré, pretože počas marca je Jupi-
ter pozorovateľný večer takmer 
v zenite. Astronomickým ďa-
lekohľadom môžeme okrem 
pásov v atmosfére tejto planéty 
vidieť i jeho štyri najväčšie me-
siace – Io, Európu, Ganymeda 
a Callisto.

Koncom marca môžeme nad vý-
chodným obzorom okolo 20. ho-
diny pozorovať červenú planétu 
Mars v súhvezdí Panny. Planéta 
Saturn vychádza pred polnocou 
v súhvezdí Váh.  

Na rannej oblohe nad juho-
východným obzorom môžeme 
vidieť zorničku, planétu Venušu, 
ktorá 22. marca je najviac vzdia-
lená od Slnka, dosahuje maxi-
málnu jasnosť, preto ju rozhodne 
nemôžete prehliadnuť. 

Astronomická jar sa začína 
20. marca o 18. hodine. Na 
jarnú rovnodennosť vstupuje 
Slnko do znamenia Barana. 

Pozorovania pre verejnosť  sú vo 
Hvezdárni v Partizánskom  v prípa-
de jasného počasia v stredu, piatok 
a prvú sobotu v mesiaci. Organizo-
vaným skupinám umožníme po-
hľady do vesmíru na základe doho-
dy vo vybraný termín. Tešíme sa na 
vašu návštevu! Vladimír Mešter

Hviezdy na marcovej oblohe

POZVÁNKY 
DEŇ PLANETÁRIÍ 
Vesmír na dosah 15. marca
Chcete sa dotknúť planét, hviezd, ve-
dieť sa orientovať na oblohe medzi 
hviezdami, poznať súhvezdia? Máte 
jedinečnú príležitosť navštíviť digitálne planetárium a mať ve-
smír na dosah. Planetárium bude sprístupnené 15. marca od 
15. hodiny vo vstupnej hale hvezdárne každú hodinu. V prípa-
de jasného počasia sú prezentácie doplnené o pozorovanie Sln-
ka, planéty Jupiter a ďalších objektov zimnej hviezdnej oblohy. 
Medzinárodný deň planetárií je oslavovaný od roku 1995 na 
základe iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti planetárií (In-
ternational Planetarium Society, IPS). Viac informácií na 
tel. č. 038/749 71 08, vstup je voľný.

DEŇ HVEZDÁRNE V PARTIZÁNSKOM
Opätovnú príležitosť na prehliadku priestorov hvezdárne a ve-
smír na dosah prostredníctvom prenosného digitálneho astro-
nomického simulátora budete mať 22. marca od 15. hodiny. 
Prezentácia je spojená s krátkymi ukážkami špecializovaných as-
tronomických programov z fyziky, geografie, biológie, informa-
tiky a kozmonautiky. V prípade jasného počasia je možnosť po-
zorovať Slnko, planéty Jupiter, dvojhviezdy, hmloviny a galaxie. 
Viac informácií na tel. č. 038/749 71 08, vstup je voľný.

Horci v piatich rezerváciách

Koncom februára sa 20 hor-
cov vybralo spoznávať prírodné 
rezervácie v Strážovských vr-
choch. A to nie jednu alebo dve, 
ale hneď päť. Cestou prímest-
ským autobusom do Krásnej 
Vsi nastupovali v Bánovciach a 
v nasledujúcich dedinách ďal-
ší a ďalší turisti. Bánovčania 
totiž práve organizovali zim-
né stretnutie na Baske. Naším 
hlavným cieľom však bol vý-
hľadový vrch Kňaží stôl. Aby 
sme sa naň dostali, museli sme 
z Krásnej Vsi najprv prejsť do 
sedla Mely a do prírodnej re-
zervácie Smradľavý vrch. Tá sa 
vyznačuje ochranou významnej 

lokality suchých lesov a vzácnej 
rastliny škumpy vlasatej. Na 
vrchu Udrina, ktorý sa nachá-
dza v ďalšej prírodnej rezer-
vácii, rástlo mnoho snežienok. 
Nuž, čudný názov pre tvory, 
ktoré tohto roku sneh vôbec 
nevideli. Na vrchole bol okrem 
schránky s knihou aj krížik ako 
pamiatka na tragickú nehodu, 
pri ktorej jedna staršia turistka 
spadla zo skaly. Našim turistom 
takýto pád nehrozil, pretože 
takmer všetci sa skalnatým par-
tiám vyhli a vrch traverzovali. 
Počas schádzania do sedla pod 
Kňažím stolom sa z hĺbky lesa 
ozýval klepot ďatla a zhora zase 

škrekot havrana. Strmým bre-
hom sa napokon dostávame na 
637-metrov vysoký Kňaží stôl 
(na foto). Nebolo by štýlové, 
keby sa aj on nenachádzal v prí-
rodnej rezervácii, tentoraz s vý-
skytom vzácnych a ohrozených 
vstavačovitých rastlín. Okrem 
návštevnej knihy víta návštevní-
kov aj kovový slovenský znak s 
trojvrším vo farbách slovenskej 
zástavy. Z vrcholu bol pre opar 

obmedzený výhľad, ale pred-
sa len sme v diaľke rozoznali 
nielen pamätník na Jankovom 
vŕšku, ale aj činžiaky na našom 
sídlisku Šípok. Po výdatnom 
oddychu pokračujume po hre-
beni na skalnatý kopec Bradlo. 
Cestou sa potkýname o ďalšie 
dve rezervácie - Ľutovský Drie-
ňovec a Bradlo. Staršia turistka, 
ktorá trochu precenila svoje 
sily, dostáva proti kŕčom tablet-
ku horčíka a poslednú časť tra-
sy napokon absolvuje taxíkom. 
My sa delíme na viacero skupín. 
Jedna schádza do Dubničky, po 
žltej značke sa dostáva k vodnej 
nádrži Prusy a po občerstvení 
v Rybárskej bašte peši dôjde 
do Bánoviec. Druhá skupina sa 
z Bradla spúšťa po lúke plnej 
šípok do dedinky Ľutov, kde im 
domáci ochotne poradia, ako 
ďalej. Napokon sa po prejdení 
22 kilometrov všetci úspešne 
dostávame do Bánoviec. Turis-
ta, ktorý tu prežil svoje detstvo, 
ukazuje na jeden z činžiakov pri 
autobusovej stanici a spomí-
na, ako v zime na preliačenej 
streche pokrytej ľadom hrávali 
hokej. Z jeho účasti na dnešnej 
túre sa dá vydedukovať, že do-
kázal vždy včas zabrzdiť. Okolo 
piatej hodiny prichádzame prí-
jemne unavení buď autom ale-
bo spojmi do rodného mesta.

 Ľubo Mazán

TURISTICKÝ KLUB HOREC organizuje v sobotu 8. marca 
Výstup na Kľak. Menej náročná túra sa začne vo Fačkovskom 
sedle a cieľom bude známy výhľadový vrch Kľak v Lúčanskej 
Fatre. Odchod vlastného autobusu je o 6.50 h.

Veľkoklížski fašiangovníci
Zdravotná sestra, ktorá svojou výškou vytŕčala z radu, čertovský čert, 
kovboj s neskutočne veľkým sombrerom,  speváčky a hudobníci, klaun, 
väzeň na úteku, a okrem iných postáv a postavičiek aj policajt, ktorý 
nekompromisne vyberal mýto na klížskych a klížsko-hradištských 
cestách, po ktorých prechádzala táto prapodivná veselá spoločnosť. 
Áno, aj do Veľkého Klíža prišiel fašiangový čas! V sobotu 22. februára 
sa od klížskej kaplnky pohol očakávaný sprievod vedený gazdom s gaz-
dinou. Podchvíľou sa pristavili u prvých susedov, aby im pripomenuli 
fašiangové časy, čosi pekné povedali, zaspievali a s domácimi si aj 
zatancovali. Pri obecnom úrade ich čakal starosta obce Jozef Bielich. Aj 
on sa potešil výnimočnej návšteve, ktorú si náležite uctil. Ako sprievod 
postupoval ďalej, zvyšoval sa aj počet Klížanov, ktorí sa k sprievodu 
pridávali. Rýmovačky fašiangovníkov a spev speváčok z Chor de Clus, 
ktoré ich sprevádzali, zneli takmer až do večera. Keď sa ražeň hlavného 
gazdu celej zábavnej spoločnosti celkom zaplnil a aj slnko začalo zapa-
dať, veľkoklížske ulice pomaly stíchli. Ruch sa preniesol do miestneho 
kultúrneho domu, kde sa konal fašiangový karneval.
 Text a foto: Peter Maťašeje

Veselo v Domove
V priestoroch neziskovej organizácie Domov v Partizánskom sa 
21. februára stretli na maškarnom bále nielen domáci klienti, ale 
aj hostia z obdobných zariadení v meste a z družobných zariadení 
v Hlohovci. Podmienkou bolo prísť v maske. Svojou účasťou ples 
podporili aj poslanci mestského zastupiteľstva a po prvý raz do 
Domova zavítal i garant detašovaného pracoviska Vysokej školy 
sv. Alžbety, profesor Stanislav Matulay s manželkou. Po úvodnom 
privítaní riaditeľkou Domova Petrou Zubatou sa réžie programu ujali 
študenti Univerzity tretieho veku Zdenka Bujnová a Dušan Marek. 
Do mozaiky spevu, tanca a zábavy prispel aj spevokol z Brodzian pod 
vedením Gréty Švercelovej. Klienti si pochutnávali na  kotlíkovom 
guláši a lekvárových šiškách, ktoré pripravili zamestnanci kuchyne 
a vďaka sponzorom stoly obohatili i ďalšie maškrty. O zábavu počas 
večera sa staral Pavol Hic. Okrem toho, že boli ocenené tri najkrajšie 
masky, v tombole získalo výhru ďalších 22 klientov.  (S)

Rozdávanie radosti v Krásne
Bez tradičného sprievodu masiek nezostala počas fašiangov ani 
obec Krásno. Opäť ho pripravili miestny aktívny spolok SČK a dob-
rovoľní hasiči, ktorí dali dohromady kopec dobre naladených ľudí s 
chuťou rozdávať radosť, veselé vinšovačky a zahviezdiť aj na ľudovú 
nôtu v sprievode harmoniky. Odmenou im boli dobroty všetkých 
druhov. Po obchôdzke dedinou zakotvil sprievod v kultúrnom 
dome, kde mohla zábava pokračovať až do ukončenia času veselosti 
pochovaním basy.  (az)

Vinšujeme vám tento fašiangový sviatok, 
aby ste mali všetkého dostatok...
Takto a podobne zneli vinše v sobotu 22. februára  v Brodzanoch. 
Tradícia  fašiangovania sa dodržala vďaka miestnemu detskému 
folklórnemu súboru Husiarik a ich priaznivcov.  A že je to tradícia 
pekná a obľúbená, svedčí aj fakt, že v sprievode je z roka na rok viac 
účastníkov pochôdzky. Ako je už zaužívané, popoludní sa pri starej 
škole podávala kapustnica, pečené klobásky, šišky... a k tomu sa  
spievalo a tancovalo, ako sa na fašiang patrí. Našťastie sa predpo-
veď počasia o celodennom daždi nesplnila, a nachystané dobroty sa 
míňali ako teplé rožky. Text: G. Petrusová, foto: M. Herda
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Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti, čo raz vzal.
Zostali iba spomienky
a v srdci žiaľ.

Dňa 7. marca 2014 uplynie 30 
rokov od smrti

Eduarda MAJERSKÉHO
z Partizánskeho.

Spomínajú manželka Božena, 
deti s rodinami a známi. (14067)

Dňa 1. marca 2014 uplynuli 
smutné tri roky 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 man-
žel a syn Radoslav s manželkou 
Dominikou a syn Jozef s Martou.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej 
venujú tichú spomienku. (14201)

V očiach slzy, v srdci žiaľ,
nikto nám už nenahradí, 
čo nám osud navždy vzal.

Dňa 28. februára 2014 sme si 
pripomenuli 16. výročie, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
matka, babka a prababka

Júlia KLUVANCOVÁ
z Nedašoviec.

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

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Len kyticu na hrob môžeme Ti dať,
chvíľu postáť a ticho spomínať.
 (14210)

S úctou a vďakou spomíname pri 
smutnom štvrtom výročí úmrtia 
na nášho manžela, otca a dedka

Rudolfa BOHUNSKÉHO 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 6. mar-
ca 2010 vo veku 66 rokov. Záro-
veň si pripomíname jeho nedo-
žité životné jubileum, ktorého by 
sa dožil vo februári 2014. 

S láskou spomína manželka, 
synovia s rodinami a ostatná 
rodina. (14209)

Dňa 4. marca 2014 si pripomína-
me smutné tretie výročie, čo nás 
vo veku 63 rokov navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 

Jozef JANUS
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spomí-
najú manželka a deti s rodinami.
 (14200)

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

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

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

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

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

Prenajmem priestory lekárne, 
Veľké Bielice, vedľa Jednoty, ih-
neď. Tel. 0908 092 262.  (14187)

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

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
v centre PE, zariadený. Tel. 0903 
601 552.  (14204)

Predám neprerobený 2-izbový 
byt s rozlohou 51 m2, v slušnom 
stave, na 4. poschodí, s balkónom 
a pivnicou. Partizánske, Októbrová 
ulica 682. Tel. 0904 314 933 (14206)

Predám v PE – Luhy 1 a 3-izbový 
byt, oba prerobené. Tel. 0917 275 
308.  (14211)

Prenajmem 2-izbový byt na 
Šípku, čiastočne zariadený. Tel. 
0905 705 358.   (14208)

Predám dvojgeneračný rodinný 
dom na Gorkého ulici v Partizán-
skom. Tel. 0905 612 260.  (14215)

Predám RD – poldom v PE, blíz-
ko centra. Dohoda. Tel. 0905 567 
510.  (14217)

Vezmem do dlhodobého podnáj-
mu 3-izbový veľkometrážny byt, ma-
ximálne do 320 €. Len Šípok!!! Tel. 
0908 242 905, 0915 411 677.  (14218)

Predám detskú skladaciu ohrád-
ku. Tel. 0918 695 148.  (14205)

Predám lacno obývaciu stenu. 
Tel. 0908 433 706.  (14212)

Predám detské vecičky – celú 
veľkú škatuľu, pre dievča od 0 do 
12 mesiacov, plus novú perinku a 
vak na nosenie bábätka, bežku 
– to všetko spolu za 45 eur. Tel. 
0907 751 174.  (14219)

 

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

Využite akciové poistenie za 
výhodné ceny – poistenie detí, 
dospelých, domov, bytov, PZP, 
havarijné poistenie. Volajte 0903 
019 154.  (14207)

(14015)

(1
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V ponuke 2 a 3 IZBOVÉ BYTY,
CENA od 36.000 € 

a financovanie po etapách
 Viac informácií osobne 

alebo telefonicky. 
Volajte 0915 290 551

na predaj: NOVÉ BYTY 
V CENTRE MESTA

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem lekárom 

a zdravotníckemu personá-
lu oddelenia JIS a interného 
oddelenia na čele s primárom 
MUDr. Pillárom v Nemocnici 
v Partizánskom za ľudský prí-
stup a vysoko profesionálnu 
starostlivosť.

Ladislav Podoba (14216)

ZBER KONÁROV – 10. marca
Mestský úrad Partizánske, oddelenie životného prostredia, do-

pravy a komunálnych služieb oznamuje občanom, že v pondelok 10. 
marca sa na území mesta Partizánske uskutoční zber konárov. 

Konáre je možné priniesť pred termínom zberu, od piatku 
do nedele, 7. až 9. marca, do zberných centier:

Centrum, Štrkovec  – Riečna ulica (pri plynároch), 
  Rooseveltova ulica
Šimonovany – za cintorínom
Malé Bielice  – pri kaštieli
Veľké Bielice – Agátová ulica 
Návojovce – pod cintorínom

MsÚ vyzýva občanov, aby dodržali termín zberu, pretože 
pri dodatočnom dozbieravaní odpadu vznikajú ďalšie náklady 
na prepravu, ktoré ovplyvnia výšku miestneho poplatku za ko-
munálny odpad v budúcom roku. Rešpektujte vyhradený termín 
(piatok, sobota, nedeľa) pred samotným zberom, kedy je možné 
ukladať odpad na určené zberné centrá.  

Využitím možnosti zberu pomôžete efektívne zhodnotiť od-
pad zo záhrad a zbytočne nezaťažovať životné prostredie!  

Prijmem KUCHÁRA pre pra-
covisko v Bratislave. Tel. 0948 
120 208.  (14203)

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

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

Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materských škôl v Partizánskom na školský rok 

2014/2015 prebieha v termíne od 24. februára do 7. marca 
2014. Deti môžete zapísať do MŠ na Malinovského ulici, Obuvníc-
kej, Makarenkovej, na Malej okružnej, Veľkej okružnej a do MŠ na 
Topoľovej ulici.

Podmienky prijímania zverejnila riaditeľka príslušnej MŠ.
Prednostne budú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky a s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou.
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ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 5.3. o 
10.30 h: Iskra Partizánske – HK 91 Senica, 8.3. o 
10.30 h: Iskra Partizánske – HK 36 Skalica.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 5.3. o 13. h: Iskra Partizán-
ske – HK 91 Senica.

KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 8.3. o 15. h: BKK Bá-
novce n/B. – KK Pobedim B, 9.3. o 9. h: KK Hustra 
Uhrovec – Slovan Šaľa B (v Bánovciach n/B.). 

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 8.3. o 18. h: Slávia 
Partizánske – Písek. 
(I. LIGA – ŽENY) 8.3. o 18. h: Gabor Bánovce n/B. 
– Nesvady.
(I. LIGA – ML. DORASTENKY) 9.3. o 14. h: Slávia 
Partizánske – Trenčín.
(LIGA – NAJMLADŠIE ŽIAČKY) 8.3. od 9. h: tur-
naj v minihádzanej (MŠH Partizánske).

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 8.3. o 14.30 h: Tempo 
Partizánske – Horné Obdokovce, Dolné Vesteni-
ce – Slovan Šimonovany.

FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 8.3. o 10. a 12.30 
h: Spartak Bánovce n/B. – Šurany. 
(IV. LIGA) 8.3. o 12. h: Tempo Partizánske – Belu-
ša, 9.3. o 14.30 h: OFK Bošany – Nováky.

KAM ZA ŠPORTOM

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

KATEGÓRIA
do 15 rokov

KATEGÓRIA 
15-19 rokov

KATEGÓRIA 
nad 19 rokov

KATEGÓRIA

ŠPORTOVEC Partizánskeho 
za rok 2013

Meno, priezvisko a adresa: 

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

(hlasujúceho)

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

Dominik BUDAY 
športové karate – DRAP Par-
tizánske

Róbert GÁLIS 
športová streľba – ZŠ Radova-
na Kaufmana Partizánske

Sebastián GREGUŠKA 
futbal – FK Tempo Partizánske

Zina HLAVAČKOVÁ 
bedminton – BK Gymnázium 
Partizánske

Radovan HRČKA 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Martina HULLMANOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Alexander HVIZDOŠ 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

Matej SKLENÁR 
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske

Matej ŠADIBOL 
basketbal – TJ Iskra Parti-
zánske

Andrea ŠVECOVÁ 
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka 
Partizánske

Nia VACULČIAKOVÁ 
zjazdové lyžovanie – ZŠ Mali-
novského Partizánske

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

Veronika GAJDOŠOVÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Milan HABRMAN 
tenis – TENNIS CLUB Parti-
zánske

Samuel IVANKA 
bedminton – BK ŠŠK Gymná-
zium Partizánske

Ondrej JURÍK 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Michaela KURUCÁROVÁ 
florbal – FBK Harvard Parti-
zánske

Jana MITALOVÁ 
atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka 
Partizánske

Bohumil NOVÝ 
futbal – FK Tempo Partizánske

Natália ŠVECOVÁ 
atletika – Gymnázium Parti-
zánske

Patrícia VLKOVÁ 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

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

Róbert NÉMA 
stolný tenis – KŠK HELLER/
STK TEVOS Partizánske

Matúš NOVOTNÝ 
basketbal – TJ Iskra Parti-
zánske

Ivan SKUKÁLEK 
florbal – ŠK Harvard Parti-
zánske

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

Simona SÚLOVSKÁ 
hádzaná – HK Slávia Parti-
zánske

Juraj ŠIMONČIČ 
futbal – FK Tempo Partizánske

Ondrej ŠKOLKA 
ľadový hokej – HK Iskra Par-
tizánske

Marek ŠVEC 
futbal – ŠK Slovan Šimonovany

Bohumil VAŠEK 
športové bezmotorové lietanie 

– Aeroklub Partizánske

Jozef ZELENÍK 
atletika – Honeywell Parti-
zánske)

Trinásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTO-
VEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2013, ktorú poria-
da komisia športu a spoločenských organizácií 
pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v 
spolupráci s našou redakciou Tempo, finišuje 
vo svojej hlavnej – hlasovacej fáze.

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

Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli posledný tiket a 
spolu s menami športovcov z uvedenej nominácie, kto-
rým mienite dať svoj hlas, poslali (prípadne osobne pri-
niesli) na adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 
Partizánske. Uzávierka ankety je 6. marca 2014! Kaž-
dé vami vybraté a napísané meno športovca v prísluš-
nej kategórii zakaždým znamená pre nominanta(tku) je-
den hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej 
z troch kolóniek na anketovom lístku, predstavujúcej prí-
slušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samo-
zrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a 
adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, 
budú traja vylosovaní a odmenení. Ceny však budú oveľa 
honosnejšie, než v predošlých ročníkoch ankety.

Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou ga-
laprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 
21. marca od 18. h v Mestskej športovej hale v Parti-
zánskom.

ŠPORTRTR OVEC      VEC      OVEC      O
PARTIZPARTIZP ÁNSKEHO  

XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

STOLNÝ TENIS – MUŽI 

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

 V. LIGA
 21. KOLO: BELMONT KLIMA Partizánske 
– ŠKST Bošany C 8:10, N. Chudý 4,5, P. Slovák 
2,5, Ján Belianský 0,5, J. Jaššo 0,5 – J. Repka 
ml. 3, Jakub Jakubík 3, L. Beňačka 2, P. Mina-
rovič 2. ŠKST Bošany D – Diviaky n/N. 2:16, 
J. Repka st. 1, J. Deviatka 1 – R. Vajda 4,5, P. 
Ševce 4,5, D. Hnát 4,5, P. Chudý 2,5. STK Ža-
bokreky n/N. – Nitrica 15:3, R. Blaniar 4,5, J. 
Blaniar 4,5, M. Magát 3, Ľ. Macho 1,5, J. Preťo 
1,5 – M. Kleman 2, L. Rybanský 1. Kanianka – 
STK Veľké Uherce C 11:7, O. Kušnír 3,5, J. Per-
niš 3,5, A. Schnierer 2,5, D. Píš 1,5 – D. Kršiak 3, 
M. Gubka 3, J. Trojan 1. STK Malé Chlievany 
B – Tužina 7:11, I. Filin 3, B. Kolembus 2,5, M. 
Valient 1, J. Koleno 0,5 – Balčirák 4,5, L. Hanus 
3, Polevka 2,5, P. Gross 1. Handlová B – Ka-
menec p/V. 11:7, Z. Gafrik 4, M. Čenteš 3, G. 
Ratkovský 2, Jozef Blaho 2 – Bajzík 3,5, Stan-
čiak 1,5, Michalovič 1,5, Janovič 0,5. Lazany 
C – Oslany B 11:7, Brodzianský 4,5, Rybár 4, 
Oboňa 1,5, Gebrlín 1 – J. Tvrdoň 2,5, R. Šandrik 
2, E. Hýrošš 1,5, M. Mikoláš st. 1.
 DOHRÁVKA 20. KOLA: Tužina – BEL-
MONT KLIMA Partizánske 12:6.
1. ŠKST Bošany C  21 19 0 2 254:124 78
2. Priehrada Kanianka  21 17 0 4 225:153 72
3. STK Tužina         21 16 1 4 249:129 70
4. KST Diviaky n/N.  21 13 4 4 237:141 64
5. UNIMAT Lazany C  21 13 2 6 203:175 62
6. STK Veľké Uherce C  21 10 1 10 198:180 52
7. STK Žabokreky n/N.  21 8 4 9 195:183 49
8. SOKOL Handlová B  21 9 1 11 185:193 49
9. STK Malé Chlievany B  21 9 1 11 173:205 49
10. Žarnov Oslany B  21 7 3 11 168:210 45
11. Kamenec p/Vt.   21 7 2 12 169:209 44
12. BK Partizánske  21 4 1 16 160:218 34
13. ŠKST Bošany D  21 3 1 17 137:241 31
14. STO Nitrica           21 1 1 19   93:285 25

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 13. KOLO: BELMONT KLIMA Partizán-
ske B – STK Veľké Uherce E 17:1, M. Tomiš 
4,5, Š. Jambor 4,5, J. Jaššo 4,5, P. Behúl 3,5 
– J. Hodruský 1. STK Veľké Uherce D – MK 
SO Nadlice 13:5, D. Kršiak 4,5, P. Kršiak 3,5, 

J. Valášek 3,5, J. Trojan 1,5 – Mário Marko 3, 
J. Magdolen 1, P. Rybanský 1. Horná Ves – 
STK Žabokreky n/N. B 0:18, M. Magát 4,5, 
M. Navrkal 4,5, J. Preťo 4,5, R. Poništiak 4,5. 
ŠKST Bošany E – voľno. 
 DOHRÁVKY 12. KOLA: STK Veľké Uherce 
D – ŠKST Bošany E 7:11, D. Kršiak 3,5, J. Tro-
jan 2,5, P. Kršiak 1 – ?. STK Veľké Uherce E – 
STK Žabokreky n/N. B 5:13.
1. STK Veľké Uherce D  11 10 0 1 147:51 41
2. ŠKST Bošany E  11 9 1 1 138:60 39
3. STK Žabokreky n/N. B  11 7 1 3 123:75 33
4. BK Partizánske B  11 5 3 3 124:74 29
5. MK SO Nadlice  12 4 1 7 112:104 25
6. STK Veľké Uherce E  11 1 0 10   34:164 14
7. Horná Ves           11 0 0 11   24:174 11

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 16. KOLO: STO Uhrovec – SO Miezgovce 
6:12, P. Mišina 4,5, J. Velčický 1,5 – F. Václavík 
3,5, J. Sečkár 3,5, Rastislav Zradula 3, Rado-
mír Zradula 2. STK Malé Chlievany C – SK 
Bánovce n/B. 12:6, M. Valjent 3,5, E. Hude-
cová 3,5, M. Sečanský 2,5, J. Koleno 2,5 – Ľ. 
Bulík 2, J. Ondruška 2, I. Božik ml. 1, I. Božik 
st. 1. OcÚ Žitná-Radiša – STK Orol Otrhán-
ky B 8:10, H. Horníková 4,5, J. Horník 2,5, J. 
Botka 1 – S. Habala 3, Milan Strempek 2,5, N. 
Tran 2,5, Hulák 2. OcÚ Dežerice – STO Bis-
kupice 15:3, M. Horečný 4,5, J. Kardoš 4,5, M. 
Pikna 3,5, L. Kováčik 2,5 – M. Ďuračka 2, M. 
Václavík 1. STO Prusy B – STO Prusy 10:8, 
T. Kutiš 4, Ľ. Kutiš 3, M. Kutiš 2, P. Igaz 1 – R. 
Praženec 3,5, J. Tomášik 1,5, V. Lukačovič 1,5, 
I. Kikuš 1,5.
1. OcÚ Dežerice     16 13 3 0 216:72 58
2. OcÚ Žitná-Radiša  16 11 2 3 183:105 51
3. STO Prusy B      16 10 0 6 154:134 46
4. SO Miezgovce    16 8 2 6 156:132 42
5. SK Bánovce n/B.  16 6 3 7 138:150 37
6. STO Uhrovec       16 6 3 7 137:151 37
7. STO Prusy             16 5 3 8 142:146 34
8. STK Malé Chlievany C  16 5 1 10 119:169 34
9. STK Orol Otrhánky B  16 5 1 10 104:184 34
10. STO Biskupice  16 1 2 13   91:197 21
  (mp, lg)

V 18. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy družstvo Papejo prišlo o náskok na druhej priečke. 
Vo vyrovnanom dueli podľahlo Preme tesne 2:3 hlavne vďaka výborne hrajúcemu Ľubomíro-
vi Machovi, ktorý zdolal Petra Vácvala i Jaroslava Špeťku. Radovali sa aj hráči Genty z cenné-
ho víťazstva nad družstvom Expres Print. Prekvapili aj predposlední, ktorí zdolali Team GSM. 

 18. KOLO: EXPRES PRINT – GENTA 2:3 
(sety – 10:11), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – M. 
Kleman-L. Rybanský 1:3, Kršiak – Kleman 2:3, 
Jaššo – Rybanský 1:3, Kršiak – M. Mikoláš ml. 
3:0, Jaššo – Kleman 3:2. 
PREDPOSLEDNÍ – TEAM GSM 3:2 (sety – 
12:7), ako hrali: Ján Vlčko-Ivan Gembický – T. 
Duda-R. Šútora 3:9, Vlčko – Duda 3:1, Gem-
bický – L. Beňačka 2:3, Vlčko – L. Beňačka 1:3, 
Gembický – Šútora 3:0. 
BELMONT KLIMA – BAR MAJÁK 5:0 (sety 
– 15:1), ako hrali: N. Chudý-P. Slovák – J. Va-
lášek-E. Hýrošš 3:0, Chudý – Hýrošš 3:0, Ján 
Belianský – Valášek 3:0, Chudý – Valášek 3:0, 
Belianský – Hýrošš 3:1.
PRINTSERVIS – B+B 0:5 (sety – 1:15), ako hra-
li: M. Tomiš-F. Staňo – J. Blaniar-R. Blaniar 0:3, 
Tomiš – J. Blaniar 1:3, Staňo – R. Blaniar 0:3, 
Tomiš – R. Blaniar 0:3, Staňo – J. Blaniar 0:3.
HAJAKLA – CHLADMONT 1:4 (sety – 5:14), 
ako hrali: Peter Hazucha-Š. Jambor – M. Mi-
koláš st.-P. Rajčányi 1:3, Hazucha – Rajčányi 
1:3, Jambor – Mikoláš 3:2, Hazucha – Mikoláš 
1:3, Jambor – Rajčányi 0:3.

PAPEJO – PREMA 2:3 (sety – 10:10), ako hra-
li: P. Vácval-J. Špeťko – Ľ. Macho-J. Preťo 2:3, 
Vácval – Preťo 3:0, Špeťko – Macho 0:3, Vác-
val – Macho 2:3, Špeťko – Preťo 3:1. 

1. B+B                     18 15 3 73:17  48
2. PAPEJO                18 13 5 61:29  44
3. BELMONT KLIMA 18 13 5 60:30  44
4. CHLADMONT      18 13 5 53:37  44
5.-6. GENTA                 18 12 6 54:36  42
    EXPRES PRINT 18 12 6 54:36  42
7. PREMA               18 10 8 50:40  38
8. TEAM GSM          18 9 9 47:43  36
9. PREDPOSLEDNÍ 18 4 14 29:61  26
10. BAR MAJÁK      18 4 14 27:63  26
11. HAJAKLA          18 3 15 20:70  24
12. PRINTSERVIS 18 0 18 12:78  18

 PROGRAM 19. KOLA – 4.3. o 17.30 h: 
B+B – BAR MAJÁK, CHLADMONT – PAPE-
JO, PRINTSERVIS – HAJAKLA, o 19. h: TEAM 
GSM – BELMONT KLIMA, PREMA – EXPRES 
PRINT, GENTA – PREDPOSLEDNÍ, (stretnu-
tia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizán-
skom). (mp, ls) 

Okresný šampionát 
vo volejbale stredných škôl

V uplynulých dňoch bojovali študenti stredných 
škôl o volejbalové tituly majstrov okresu Partizán-
ske. V oboch kategóriách sa hral len jeden zápas. 
Medzi študentkami sa okresnými šampiónkami sta-
li gymnazistky, ktoré nad Spojenou školou vyhrali 
3:0 po setoch 25:21, 25:16 a 25:16. Prvenstvo me-
dzi študentmi si zas vybojovali chlapci zo Spojenej 
školy, ktorí gymnazistov porazili 3:1 po setoch 25:17, 
20:25, 25:12 a 25:14. Oba víťazné kolektívy postúpili 
na majstrovstvá regiónu. 

 Víťazná zostava študentiek Gymnázia Partizánske: 
A. Krajčovičová, M. Števove, P. Husárová, B. Miše-
je, M. Franková, D. Krajčovičová, N. Horváthová, 
M. Svobodová, K. Jančichová, A. Švecová, S. S. 
Kitková, vedúca družstva: V. Surovičová. 

 Víťazná zostava študentov Spojenej školy Parti-
zánske: M. Jorík, M. Kučerka, B. Nový, Z. Tupý, O. 
Bulla, M. Kováč, E. Blaho, E. Dodok, Š. Ševčík, ve-
dúci družstva: I. Dvonč. mp

Hirkala kapitánom slovenskej dvadsiatky

Februárový termín patril aj tento rok 
hokejbalovému turnaju v Plzni. Vlani 
sa na tomto podujatí predstavila slo-
venská seniorská reprezentácia aj s 
Partizánčanom Miroslavom Behúlom. 
Tento rok však čaká svetový šampionát 
juniorov, a tak Pilsen Challenge bol pr-
vou generálkou v tejto sezóne pre ná-
rodný tím Slovenska do 20 rokov. Tur-
najom Pilsen Challenge odštartovala 
slovenská reprezentácia U20 svoju prí-
pravu na svetový šampionát, ktorého 
dejiskom bude Bratislava. Slovenský 
tím, ktorému v zostave chýbali niekto-
rí hráči, si z Plzne odniesol dva cenné 
skalpy, keď najskôr porazil 4:2 extrali-
gový Ružinov a seniorskú reprezentá-
ciu Švajčiarska zdolal tesne 3:2. V po-
slednom zápase však slovenskí junio-
ri utrpeli vysokú porážku 0:8 od čes-
kej U20, keď predtým podľahli 0:4 pl-
zeňskému HBC. Domáci hokejbalisti sa 
stali víťazom turnaja pred druhým Čes-

kom U20 a tretím Švajčiarskom, štvrté 
miesto obsadila slovenská dvadsiatka 
a piata priečka patrila Ružinovu. V Plz-
ni sa predstavili aj dvaja Partizánčania 
a odchovanci ŠK Harvard. Seniorský 
majster sveta Miroslav Behúl v role 
kapitána viedol ružinovského extrali-
gistu. Na turnaji zaznamenal jeden gól 
a jednu asistenciu v stretnutí proti slo-
venskej reprezentácii U20. Tej zas velil 
z ,,céčkom“ na prsiach Tomáš Hirkala 
(na foto), ktorý na klubovej úrovni hrá-
va seniorskú extraligu práve v drese 
Ružinova. „Niektorým hráčom chý-
bali najmä skúsenosti. Bolo to vidieť 
hlavne pri konkrétnych herných si-
tuáciách, ktoré sme niekedy rieši-
li až príliš komplikovane. Prameni-
li z toho zbytočné chyby v obrane, 
v útoku sme sa zasa zadarmo zba-
vovali loptičiek. Vidieť to bolo aj na 
presilovkách či oslabeniach, posta-
venie hráčov bolo zlé,“  hodnotil vy-

stúpenie slovenského národného tímu 
jeho kapitán Tomáš Hirkala a ďalej po-
kračoval: „Boli zápasy a momenty, 
kedy sme naozaj makali a hrali dob-
re. Škoda toho posledného zápasu, 
v ktorom sme totálne vybuchli naj-
mä v obrane, kde sme absolútne ne-
pristupovali k hráčom, Česi nás pre-
výšili vo všetkých smeroch. Boli vša-
de skôr a my sme sa iba pozerali, čo 
sa bude diať. Som o to viac sklama-
nejší, pretože boli na turnaji jedným 
z tých slabších mužstiev a my sme s 
nimi takto vyhoreli.“ Víťazstvá pro-
ti Švajčiarom a Ružinovu však neberie 
na ľahkú váhu. „Samozrejme, majú 
veľkú cenu. S Ružinovom sme zahra-
li výborne najmä v ofenzíve, vychá-
dzali nám protiútoky, čo bola v tom-
to zápase naša najlepšia zbraň. So 
Švajčiarmi to bolo najmä o výborne 
zvládnutej taktike, podľa mňa to bol 
náš najlepší zápas na turnaji. Držali 
sme stredné pásmo a výborne brá-
nili a po chybách súpera sme skó-
rovali. V tomto zápase sme všetci 
robili čo bolo treba, bol to výborný 
kolektívny výkon.“ Vo funkcii kapitá-
na pôsobil Tomáš Hirkala aj pri repre-
zentáciách do 16 a do 18 rokov. S obo-
ma štartoval na majstrovstvách sveta, 
na ktorých si Slováci vybojovali strieb-
ro. Svetový šampionát dvadsaťročných 
v Bratislave tak môže byť jeho tretím v 
kariére. „Urobím všetko pre to, aby 
som v záverečnej nominácii nechý-
bal. Svetový šampionát máme u nás, 
každý sa bude chcieť ukázať pred 
svojimi najbližšími, očakávam tuhý 
boj o miesta.“ A ako vidí šance sloven-
ského tímu? „Treba si uvedomiť, že aj 
v kategórii do šestnásť rokov a po-
tom aj v kategórii do osemnásť ro-
kov hralo toto družstvo finále. Takže 
po vhodnom doplnení máme šancu 
na titul.“
 mp (zdroj: www.tophbl.sk)

V 23. kole II. ligy šesťčlenných družstiev získali 
kolkári BKK Bánovce nad Bebravou bod s Lim-
bachom. Bánovčania vyhrali mikrosúboj dvojíc, 
no zvalili o 75 kolov menej 3024:3099, čím Lim-
bach získal 2 body a dotiahol stretnutie do remí-
zy 4:4. Nedarilo sa kolkárom KK Hustra Uhrovec, 
ktorí prehrali 0,5:7,5 so ZKK Nové Mesto nad Vá-
hom. Uhrovčania zvalili o 158 kolov menej než 
Novomešťania – 2998:3156. V III. lige štvorčlen-
ných družstiev mali kolkári rezervy KK Hustra 
Uhrovec voľno. 

II. LIGA MUŽOV – ZÁPAD
 23. KOLO: Karpaty Limbach – BKK Bánov-
ce n/B. 4:4 (3099:3024), ako hrali: Ančič 496/0 
– J. Podolák 543/1, Benkovský 541/0 – P. Broč-
ko 536/1, Lačný 499/0 – M. Papšo 486/1, Bičian 
528/1 – I. Žitňan 501/0, Sadloň 497/0 – A. Šujan 
535/1, Beck 538/1 – J. Bročko (61. h M. Vujičič, 91. 
h A. Pristač) 423/0. ZKK Nové Mesto n/V. – KK 
Hustra Uhrovec 7,5:0,5 (3156:2998), ako hra-
li: Uhlík 524/1 – P. Petreje 487/0, Vojtek 521/1 – 
I. Orságh 501/0, Skovajsa 543/1 – P. Sitár 511/0, 
Kebísek 513/0,5 – J. Mišina 513/0,5, Smatana 
528/1 – M. Mišina 479/0, Pisca 527/1 – P. Sirotný 
507/0. Tatran Bratislava – Slavoj Sládkovičovo 
1:7 (3141:3329). Slovan Šaľa B – Zlaté Klasy B 
7:1 (3087:2986). TJ Rakovice B – KK Pobedim 
B 5:3 (3162:3149). ŠKK Tlmače – DKK Nové 
Mesto n/V. 5:3 (2994:2950). MKK Stará Turá B 

– Slávia Nitra 2:6 (3237:3273). MKK Galanta B 
– TKK Trenčín B 6:2 (3121:3101).  
1. ZKK Nové Mesto n/V. 22  16  0   6   111,0:65,0   3180   32
2. MKK Stará Turá B 22  14  3   5   104,0:72,0   3190   31
3. Slávia Nitra 22  14  1   7   103,5:72,5   3165   29
4. TJ Rakovice B 22  14  1   7   102,0:74,0   3174   29
5. Sládkovičovo 22  13  1   8 97,0:79,0   3143   27
6. Duslo Šaľa B 22  12  1   9     95,5:80,5   3171   25
7. BKK Bánovce n/B. 22  10  4   8     94,5:81,5   3078   24
8. DKK Nové Mesto n/V. 22  10  4   8     93,0:83,0   3135   24
9. KK Zlaté Klasy 22   9  1  12    80,5:95,5   3127   19
10. KK Hustra Uhrovec 22   8  2  12    78,5:97,5    3043   18
11. KK Pobedim B 22   8  1  13    83,5:92,5    3106   17
12. MKK Galanta B 22  6  5  11    78,5:97,5    3159   17
13. Karpaty Limbach 22   7  3  12    75,0:101,0  3122   17
14. ŠKK Tlmače 22   7  2  13    77,5:98,5    3098   16
15. Tatran Bratislava 22   7  1  14    66,0:110,0   3136   15
16. Trenčín B 22  5  2  15     67,0:109,0   3106  12

III. LIGA – TRENČÍN
 14. KOLO: Moravské Lieskové – ZKK Nové 
Mesto n/V. B 1674:1809 (-135+). MKK Stará 
Turá C – Extrémisti Trenčín 1971:1863 (+108-). 
KK Tatran Uhrovec B – voľno.     
1. MKK Stará Turá C             11  9  0  2   1977   18
2. ZKK Nové Mesto n/V. B    11  8  0  3   1966   16
3. Extrémisti Trenčín              12  5  0  7   1929   10
4. Moravské Lieskové            11  3  0  8   1818    6
5. KK Hustra Uhrovec B     11  3  0 8   1784    6
 (mp, kk, lg) 
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 Ako by ste zhodnotili prípra-
vu na odvetnú časť?

,,Prípravu sme mali rozdelenú na 
dve časti. V tej prvej sme sa ve-
novali kondícii a táto časť prípra-
vy bola veľmi dobrá. Klub nám 
umožnil absolvovať sústredenie 
v peknom prostredí Chvojnice, 
kde sme mali k dispozícii osem-
desiat percent kádra. S tak kvalit-
ným sústredením sme sa ešte ne-
stretli. Splnilo svoj účel, mali sme 
vytvorené výborné podmienky, 
aj tie regeneračné. V druhej časti 
prípravy sme sa snažili, ako to len 
bolo možné, pripravovať sa po 
hernej stránke. Klub nám umož-
nil konfrontáciu s kvalitnými tí-
mami. Nie som však spokojný s 
tým, že hráči boli málo v kontak-
te s loptou, kde vidím zatiaľ rezer-
vy. Je to spôsobené tým, že kvô-
li zamestnaniu hráčov môžeme 
trénovať až v podvečer a keďže 
nemáme k dispozícii osvetlenie, 
prácu s loptou sme tak mali vý-
razne obmedzenú.“

 Čo vám naznačili prípravné 
zápasy?

,,Ukázali nám, že pokiaľ je muž-
stvo disciplinované a chce sa uká-
zať, hrá veľmi dobre. Odohrali 
sme veľmi dobré zápasy s kvalit-
nými tímami, napríklad s topoľ-
čianskym ,áčkom“, s Vrábľami a 
Hornou Nitrou. Tieto stretnutia 
sme väčšinou prehrali v druhých 
polčasoch. Je to daň, že družstvo 
sa ešte formovalo. Aj keď príprav-
né zápasy sa nehrajú na výsled-
ky, sám som zvedavý, čo urobia 
so psychikou hráčov, keďže via-
ceré sme tento raz prehrali. Mrzí 
ma  zápas s Hrušovanmi, kde sa 

nám zranili až piati hráči a dohrá-
vali sme ho prakticky ôsmi. Chce-
li sme ísť do odvety v plnej sile, 
osud sa však obrátil proti nám a 
sme z toho patrične smutní.“

 Ste spokojný s novými hráč-
mi, ktorí by mali vystužiť 

úspešný jesenný káder?
,,Zatiaľ sa nám podarilo zreali-
zovať príchod Daniela Krošláka, 
ktorý sa radí k tým skúsenejším 
hráčom a mal by nám pomôcť 
predovšetkým v ťažkých stretnu-
tiach. Už dlhšie sme mali vytipo-
vaného Tomáša Važana, ktorý hrá 
aj sálový futbal. Vedeli sme, že je 
silný na lopte, keďže však prišiel 
z nižšej súťaže, hľadá sa zatiaľ 
kondične. Skúšali sme i ďalších 
hráčov, ktorí sa presadili aj v prí-
pravných zápasoch. Prejavili záu-
jem hrať za Slovan, no v dnešnej 
dobe dotiahnuť hráča z dedin-
ských klubov, v ktorých doslova 
bojujú o každý pár nôh, je ces-
tou zarúbanou. Som z toho zne-
chutený, nezaváži ani argument, 
že hráč má u nás možnosť hrať 
vyššiu súťaž. Nechcem hovoriť o 
konkrétnych menách, keďže nad 
ich príchodom k nám visí zatiaľ 
otáznik.“

 Ako sa vám spolupracuje s 
vaším novým asistentom Já-

nom Valuchom? 
,,Na hodnotenie spolupráce by 
mali byť dvaja. Za seba však mô-
žem povedať, že sa mi s ním spo-
lupracuje veľmi dobre, navyše 
máme zhodné názory. Aj hráči 
ho bez problémov prijali. Naprí-
klad v príprave sme použili nie-
ktoré nové prvky, s ktorými pri-
šiel práve môj nový asistent. Má 
trénerské skúsenosti aj s mlad-
šou generáciou hráčov, čo je pre 
nás pozitívum. Dúfam, že vytvo-
ríme trénerskú dvojičku, ktorej 
dobrá spolupráca sa prenesie aj 
na družstvo.“

 Slovan čaká ťažký úvod od-
vetnej časti. Najskôr sa pred-

stavíte v Dolných Vesteniciach, vzá-
pätí na pôde lídra v Borčiciach a ná-
sledne budete hostiť nevyspytateľ-
né Horné Obdokovce. Pritom vaši 
fanúškovia očakávajú, že budete 
pokračovať v nastolenom trende z 
jesene...
,,Ja som už dávnejšie tvrdil, že 
jarná časť bude veľmi ťažká. 
Družstvá, ktoré zaspali jeseň, sa 
budú chcieť posunúť v tabuľke 
vyššie. Niektoré kluby tiež avi-
zujú svoj koniec, a pritom sa po-
silňujú... Slovan nastupuje do 
odvetnej časti s pokorou, ale na 
druhej strane s odhodlaním po-
biť sa v každom stretnutí o čo 
najlepší výsledok. A fanúšikom 
chceme naďalej, za financie, kto-
rými sme ,,dotovaní“, ponúkať čo 
najlepší futbalový zážitok. Aby 
si mohli povedať, že na šimono-
viansky futbal sa naozaj oplatí 
chodiť.“       mp

Z kuchyne ŠK Slovan Šimonovany 16. kolo – 9.3. o 14.30 h
Partizánske – H. Obdokovce
D. Vestenice – Šimonovany 
Trenč. Teplice – Bošany 
Prečín – Borčice
Modranka – Častkovce 
Solčany – Holíč 
Nová Dubnica – Kanianka 
Križovany – Lehota p/V. 

17. kolo – 16.3. o 15. h
Bošany – Partizánske 
Borčice – Šimonovany
Križovany – Dolné Vestenice
Lehota p/V. – Nová Dubnica
Kanianka – Solčany 
Holíč – Modranka 
Častkovce – Trenč. Teplice
Horné Obdokovce – Prečín 
 
18. kolo – 23.3. o 15. h
Partizánske – Častkovce 
Šimonovany – H. Obdokovce
Prečín – Bošany 
Dolné Vestenice – Borčice 
Trenčianske Teplice – Holíč 
Modranka – Kanianka 
Solčany – Lehota p/V. 
Nová Dubnica – Križovany 

19. kolo – 30.3. o 15. h
Bošany – Šimonovany
Holíč – Partizánske 
N. Dubnica – D. Vestenice
Križovany – Solčany 
Lehota p/V. – Modranka 
Kanianka – Trenč. Teplice
Častkovce – Prečín 
H. Obdokovce – Borčice 

20. kolo – 6.4. o 15.30 h
Šimonovany – Častkovce
Partizánske – Kanianka 
Borčice – Bošany 
D. Vestenice – H. Obdokovce
Prečín – Holíč 
Trenč. Teplice – Lehota p/V.
Modranka – Križovany 
Solčany – Nová Dubnica

21. kolo – 13.4. o 15.30 h
Lehota p/V. – Partizánske 
Holíč – Šimonovany 
Bošany – Horné Obdokovce
Solčany – Dolné Vestenice
Nová Dubnica – Modranka 
Križovany – Trenč. Teplice
Kanianka – Prečín 
Častkovce – Borčice 

22. kolo – 20.4. o 16. h
Partizánske – Križovany 
Šimonovany – Kanianka 
Dolné Vestenice – Bošany 
H. Obdokovce – Častkovce 
Borčice – Holíč 
Prečín – Lehota p/V.
Trenč. Teplice – N. Dubnica
Modranka – Solčany 

23. kolo – 27.4. o 16. h
Lehota p/V. – Šimonovany
Nová Dubnica – Partizánske 
Častkovce – Bošany 
Modranka – Dolné Vestenice
Solčany – Trenč. Teplice
Križovany – Prečín 
Kanianka – Borčice 
Holíč – Horné Obdokovce

24. kolo – 4.5. o 16.30 h
Šimonovany – Križovany 
Partizánske – Solčany 
Bošany – Holíč 
D. Vestenice – Častkovce 
H. Obdokovce – Kanianka 
Borčice – Lehota p/V.
Prečín – Nová Dubnica
Trenč. Teplice – Modranka 

25. kolo – 11.5. o 16.30 h 
Modranka – Partizánske 
Nová Dubnica – Šimonovany 
Kanianka – Bošany 
Trenč. Teplice – D. Vestenice
Solčany – Prečín 
Križovany – Borčice 
Lehota p/V. – H. Obdokovce
Holíč – Častkovce 

26. kolo – 18.5. o 17. h
Partizánske – Trenč. Teplice
Šimonovany – Solčany 
Bošany – Lehota p/V.
Dolné Vestenice – Holíč 
Častkovce – Kanianka 
H. Obdokovce – Križovany 
Borčice – Nová Dubnica
Prečín – Modranka 

27. kolo – 25.5. o 17. h
Partizánske – D. Vestenice
Modranka – Šimonovany 
Križovany – Bošany 
Trenčianske Teplice – Prečín 
Solčany – Borčice 
N. Dubnica – H. Obdokovce
Lehota p/V. – Častkovce 
Kanianka – Holíč 

28. kolo – 1.6. o 17. h
Šimonovany – Tr. Teplice
Prečín – Partizánske 
Bošany – Nová Dubnica
D. Vestenice – Kanianka 
Holíč – Lehota p/V.
Častkovce – Križovany 
H. Obdokovce – Solčany 
Borčice – Modranka 

29. kolo – 8.6. o 17. h
Partizánske – Šimonovany 
Solčany – Bošany 
Prečín – Dolné Vestenice
Trenč. Teplice – Borčice 
Modranka – H. Obdokovce
Nová Dubnica – Častkovce 
Križovany – Holíč 
Lehota p/V. – Kanianka 

30. kolo – 15.6. o 17. h
Šimonovany – Prečín 
Borčice – Partizánske 
Bošany – Modranka 
D. Vestenice – Lehota p/V.
Kanianka – Križovany 
Holíč – Nová Dubnica
Častkovce – Solčany 
H. Obdokovce – Tr. Teplice

IV. FUTBALOVÁ LIGA DOSPELÝCH SKUPINA SEVEROZÁPAD
JAR 2013/2014

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY DOMÁCICH MFZ: Partizánske – sobota ÚHČ, Bošany – sobota ÚHČ, Dol-
né Vestenice – sobota ÚHČ.

Futbalový klub Tempo Partizánske zorganizoval v poslednú februárovú nedeľu turnaj v ma-
lom futbale mixdružstiev v kategórii prípravky. Futbalové nádeje šiestich celkov z okresu Par-
tizánske sa s nadšením pustili do súbojov o víťazný pohár. Prvenstvo si v Mestskej športovej 
hale v Partizánskom bez prehry vybojovali chlapci domáceho družstva FK Tempo U11. Zve-
renci trénera Vladimíra Svitka staršieho v piatich stretnutiach zaváhali len raz, keď v otvára-
com stretnutí podujatia remizovali 1:1 so svojimi klubovými spoluhráčmi z družstva FK Tem-
po U10, ktoré v konečnom zúčtovaní obsadilo tretiu priečku. Medzi tímy usporiadateľa sa do-
kázali vkliniť mladí futbalisti OŠK Chynorany, ktorí pod trénerskou taktovkou Jozefa Maťav-
ku staršieho obsadili druhé miesto. Najlepším brankárom sa stal Matúš Bodocký (FK Tempo 
Partizánske U11), za najlepšieho hráča bol vyhlásený Erik Furek (OŠK Chynorany) a cenu pre 
najlepšieho strelca si prevzal Dávid Zubatý (FK Tempo Partizánske U11), ktorý vsietil 8 gólov.

 VÝSLEDKY: Partizánske U11 – Partizán-
ske U10 1:1, M. Kasala – V. Karásek. Veľké 
Uherce – Brodzany 0:1, K. Ondruška. Klá-
tova Nová Ves – Chynorany 1:1, D. Jaku-
bík – T. Kákoš. Partizánske U11 – Brodzany 
6:1, D. Zubatý 2, F. Cviko, M. Kasala, A. Ková-
čik, T. Svitok – J. Foltán. Veľké Uherce – Klá-
tova Nová Ves 0:3, D. Jakubík 2, M. Peška. 
Partizánske U10 – Chynorany 0:1, E. Furek. 
Brodzany – Klátova Nová Ves 0:2, D. Jaku-
bík 2. Partizánske U11 – Chynorany 1:0, 
F. Cviko. Partizánske U10 – Veľké Uherce 
2:0, M. Mulina, V. Karásek. Klátova Nová 
Ves – Partizánske U11 0:3, D. Zubatý 2, A. 
Kováčik. Chynorany – Veľké Uherce 3:1, J. 
Paulovič, E. Furek, T. Kákoš – F. Lajstrík. Bro-

dzany – Partizánske U10 1:0, M. Cudrák. 
Veľké Uherce – Partizánske U11 0:8, D. 
Zubatý 4, A. Kováčik 3, T. Svitok. Chynorany 
– Brodzany 4:1, E. Furek 2, J. Paulovič, T. Ká-
koš – K. Ondruška. Klátova Nová Ves – Par-
tizánske U10 0:10, M. Čavoj 4, M. Mulina 2, 
P. Procházka 2, T. Grznár, P. Habaj.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Tempo Partizánske U11      5  4  1  0  19:2    13
2. OŠK Chynorany  5  3  1  1    9:4    10
3. Tempo Partizánske U10 5  2  1  2  13:2     7 
4. OFK Klátova Nová Ves       5  2  1  2    6:14   7
5. Slovan Brodzany                5  2  0   3    4:12   6
6. NŽ Veľké Uherce                  5  0  0   5    1:17   0
 mp

Víťazný pohár 
v rukách nádejí FK Tempo

FK Tempo Partizánske U11 – horný rad zľava: Vladimír Svitok ml. (asistent tréne-
ra), Adrián Kováčik, Peter Gubov, Patrik Bezák, Filip Cviko, Jakub Kováčik, Vladimír 
Svitok st. (tréner), dolný rad zľava: Marek Kasala, Matúš Bodocký, Dávid Zubatý 
a Tomáš Svitok.

Posun hráčov v kádri
Po jeseni štvrtý tím IV. futbalovej ligy mužov 
skupiny Severozápad ŠK Slovan Šimonova-
ny sa pripravoval na odvetnú časť aktuálne-

ho futbalového ročníka už od 4. januára. Ne-
prehliadnuteľná zmena sa udiala v realizač-

nom tíme, keď k trénerovi Jozefovi Žiakovi st. 
(na foto) pribudol na post asistenta Ján Valuch. Z 

úspešného jesenného kádra chýba skúsený Marián Néma, ktorý 
sa vrátil do Opatoviec nad Nitrou, kde si zasadol na trénerskú sto-
ličku pri družstve mužov. Do tréningového procesu sa zatiaľ neza-
pojili po zranení kolena útočníci Dominik Černo, rovnako Tomáš 
Rybanský, kým Michal Trčo je v tomto období tradične vyťažený 
basketbalovou sezónou. Kvôli pracovnému vyťaženiu však zatiaľ 
chýba aj jedna z ikon Slovana Juraj Bratkovič. Hosťovanie sa skon-
čilo Mariánovi Želiskovi, ktorý odišiel do Krušoviec a taktiež bran-
károvi Michalovi Adamusovi, kým na hosťovanie do Veľkých Bielic 
odišiel Lukáš Švec. Naopak, hosťovanie predĺžil Mário Ondruš a 
Slovan získal aj dvoch nových hráčov. Z Tovarník prišiel na polročné 
hosťovanie Daniel Krošlák, ktorý naposledy hral v OFK Nedanovce 
a z Lazian na prestup šimonovianski funkcionári zlanárili stredopo-
liara Tomáša Važana. Slovan ešte rieši post druhého brankára a v 
hre sú aj ďalší dvaja hráči.
Káder ŠK Slovan pre odvetnú časť ročníka 2013/2014: Ľuboš Bo-
hunský st. – Marek Švec, Andrej Stručka, Pavol Kermiet, Matúš 
Sobota, Lukáš Varga, Adam Reichel, Martin Barta, Lukáš Geleta, 
Lukáš Svorad, Mário Ondruš, Jozef Maruniak, Peter Botka, Da-
niel Krošlák, Tomáš Važan, Marián Gramantik, Michal Trčo, Ju-
raj Bratkovič, tréner: Jozef Žiak st., asistent trénera: Ján Valuch. 

Príprava 
s desiatimi stretnutiami

V rámci prípravy slovanisti absolvovali aj štvordňové sústredenie v re-
habilitačno-relaxačnom stredisku Chvojnica, ktoré si nevedeli vyna-
chváliť. Slovan odohral v príprave, poväčšine na topoľčianskom ihris-
ku s umelou trávou, desať stretnutí, v ktorých dosiahol bilanciu dvoch 
víťazstiev, dvoch remíz a šiestich prehier, a skóre 22:23. 
Výsledky a strelci gólov ŠK Slovan Šimonovany v prípravných stretnu-
tiach: Šimonovany – Nemčice 12:1 (5:1), Maruniak 3, Sobota 2, Gra-
mantik 2, Bárta 2, Švec, Stručka a Botka. Topoľčany B – Šimonovany 2:4 
(0:1), J. Maruniak 2 (1 z 11 m), L. Vavro, P. Kermiet. Topoľčany – Šimono-
vany 2:0 (0:0). Šimonovany – Uhrovec 1:2 (0:1), M. Gramantik. Šimo-
novany – Chocholná-Velčice 1:5 (1:1), L. Dzurik. Šimonovany – Vráble 
1:1 (0:0), M. Gramantik. Šimonovany – Horná Nitra 1:1 (1:0), L. Varga. 
Šimonovany – Vlčany 0:3 (0:0). Hrušovany – Šimonovany 3:1 (0:1), M. 
Švec. Trebatice – Šimonovany 3:1 (2:0), J. Maruniak.

TRÉNER JOZEF ŽIAK: 
,,Slovan nastupuje do odvetnej časti s pokorou“

nom tíme, keď k trénerovi 

Prvotná dohoda znela, že 
povediete družstvo len 

do konca jesennej časti. Dlho vás 
musel šéf klubu Ján Dubina pre-
hovárať, aby ste pokračovali na 
lavičke družstva mužov? 
,,My sme sa už na začiatku 
predbežne dohodli, že zosta-
nem pri družstve aj v jarnej 
časti. Podmienkou bolo, že 
všetko bude fungovať tak, ako 
má, nielen v hráčskej šatni, ale 
aj po organizačnej stránke, na-
koľko zastávam aj funkciu ta-
jomníka klubu. Po jesennej 
časti sme si spolu sadli a zhod-
notili pre a proti. Aj keď medzi 
verejnosťou sa možno šírili iné 
informácie, rýchlo a korektne 
sme sa dohodli zatiaľ na spo-
lupráci do konca aktuálneho 
ročníka.“  

Musíte byť maximálne vy-
ťažený, keďže ste zároveň 

aj tajomníkom klubu...
,,Netajím, je to náročné, pre-
dovšetkým je to psychicky vy-
čerpávajúca práca. Sám som 
zatiaľ prekvapený, že doká-
žem oboje funkcie skĺbiť. Obi-
dve ma bavia a ohromne napĺ-
ňajú, a to je možno v tom poní-
maní, že to zatiaľ stíham, veľmi 
dôležité. Pevne verím, že sa to 
neodzrkadlí na mojom zdra-
votnom stave. V takom prípa-
de, a samozrejme, na základe 
priaznivých výsledkov, si viem 
obojstrannú spoluprácu pred-
staviť aj na dlhšie obdobie.“

Prebiehala príprava na 
odvetnú časť ročníka 

podľa vašich predstáv? 
,,Áno, na začiatku, keď som 
mal k dispozícii až dvadsaťšty-
ri hráčov. Očakával som však, 
že káder sa postupne bude zu-

žovať, keďže v tejto súťaži toľ-
ko hráčov nie je možné udr-
žať. Od prvého dňa smerovala 
príprava k majstrovským zá-
pasom, k spôsobu hry, ktorý 
chceme prezentovať. Prvá po-
lovica prípravy prebehla pod-
ľa očakávania. V tej druhej sa 
pre študijné a pracovné po-
vinnosti počet hráčov o treti-
nu znížil. V závere prípravy nás 
však trochu zaskočili rôzne 
zranenia hráčov, ale aj chríp-
ková epidémia, ktorá prerie-
dila káder a narušila tréningo-
vý proces. Verím však, že hráči 
sa rýchlo zotavia a budú plno-
hodnotne k dispozícii.“

Počas prípravy ste mali na-
plánovaných netradične 

málo stretnutí, len šesť. Sledovali 
ste tým nejaký konkrétny zámer? 
,,Razím teóriu, že hráčom by 
mal vydržať hlad po futbale 
až do posledného kola. Čaká 
nás v súťaži pätnásť stretnutí, 
preto som nechcel prepchá-
vať prípravu zápasmi. Mrzí ma 
však zrušené stretnutie s kva-
litným Uhrovcom, ktoré som 
mal naplánované ako gene-
rálku. Práve v tomto období  
zaúradovala v kádri chrípka, 
ale s tým sa musíme vysporia-
dať. So stretnutiami, ktoré sme 

odohrali, som spokojný. Každé 
jedno nám dalo cenné poznat-
ky, aj vysoká prehra s Kamen-
com. Snažili sme sa, aby každý 
jeden hráč dostal rovnaký hra-
cí priestor. Chceli sme si pripra-
viť viacej variant do majstrov-
ských zápasov, hlavne keď sa 
vyskytnú situácie so zranený-
mi, prípadne vykartičkovaný-
mi hráčmi. Presvedčil som sa, 
že všetci chalani sú schopní 
byť v majstrovských zápasoch 
platnými hráčmi.“

S jeseňou ste sa rozlúčili 
na domácom ihrisku cen-

ným víťazstvom 3:0 nad lídrom z 
Borčíc, navyše po taktickom a 
disciplinovanom výkone. Prav-
depodobne, asi takto nejak by 
ste si predstavovali vaše výkony 
aj v jarnej časti? 
,,Samozrejme! Každý jednotli-
vec, ktorý v tom stretnutí na-
stúpil, odovzdal na trávniku 
svoje maximum, a možno aj 
niečo naviac. A to je vlastne 
odkaz smerom do jarnej časti. 
Práve toto stretnutie budem 
pripomínať hráčom v prípra-
ve na majstrovské zápasy, že 
takto sa má hrať, a že kolek-
tívnym poňatím hry a vierou 
vo víťazstvo môžeme získavať 
body so všetkými súpermi. Po-
čas prestávky sme nehľadali 
mená, filozofiou klubu, keďže 
sa tu dlhé roky pracuje s mlá-
dežou, je stavať na vlastných 
odchovancoch. Výnimkou je 
príchod Andreja Škarku, kto-
rého som mal vyhliadnutého 
už rok. V strede poľa by sa mal 
stať režisérom hry a postupom 
času aj hráčskym lídrom. Ve-
rím, že budeme obojstranne 
spokojní so spoluprácou.“ mp

Z kuchyne FK Tempo Partizánske
Posun hráčov v kádri

Nejasný postupový a zostupový kľúč reorganizačné-
ho ročníka dáva (vraj) štvrtoligovú istotu prvej šestici tí-
mov. Futbalistom FK Tempo Partizánske pritom v polča-
se súťaže patrí piata priečka v IV. lige mužov skupiny Se-

verozápad. Na náročnú odvetnú časť sa družstvo pripra-
vovalo pod vedením trénera Štefana Slivku (na foto). Ten 

mal sprvu pri pohľade na široký káder aj široký úsmev na tvá-
ri. V druhej časti prípravy preriedili zostavu pracovné povinnosti a rôz-

ne zranenia. Do prípravy sa zapojil ofenzívny stredopoliar Adrián Vavro, ktorému 
skončilo hosťovanie v OŠK Chynorany. Nie je však vylúčené, že kvôli práci skončí 
v Žabokrekoch nad Nitrou. V dobrom svetle sa počas prípravy ukazoval navrátilec 
Norbert Priecel. Tento útočník naposledy pôsobil v MFK Topoľčany, predtým štyri 
roky hosťoval v doraste AS Trenčín. S tímom po kratšej odmlke zarezávali aj univer-
zálny futbalista Pavol Kollár, niekdajší pilier obrany Tomáš Jambor a taktiež stre-
dopoliar s tvrdou strelou Martin Pinďura. Prvého menovaného vyradil zranený čle-
nok, Jambora pracovné vyťaženie a s družstvom v súčasnosti netrénuje ani Pinďura. 
Zranenia a rôzne zdravotné problémy na dlhší čas znemožnili prípravu oporám 
tímu Jaroslavovi Norockému, Romanovi Greguškovi a Petrovi Křapkovi, ten sa 
však už vystrábil z následkov nepríjemného pádu. Výron členka sužuje fyzicky dob-
re stavaného útočníka Maroša Kučerku. Po pracovnej stáži v zahraničí opäť začal 
zarezávať Ľubomír Macega, naopak, otáznik zatiaľ visí nad Martinom Petreje, kto-
rý skúšal šťastie na rôznych pôsobiskách. S kádrom mužov absolvoval prípravu ná-
dejný obranca Bohumil Nový, ktorý však bude k dispozícii predovšetkým družstvu 
dorastu. Do susedných Veľkých Bielic odišiel hosťovať rýchlonohý útočník Patrik 
Beňuška, naopak, z polročného pôsobenia v Rakúsku sa v závere prípravy vrátil 
niekdajší bombardér Anton Kaplán ml.. Jediným novicom v FK Tempo je tak stre-
dopoliar Andrej Škarka, ktorý prestúpil z Dolných Vesteníc. Ten je momentálne je-
diným ,,cezpoľným“ hráčom, všetci ostatní sú domáci odchovanci.
Káder FK Tempo pre odvetnú časť ročníka 2013/2014: Miroslav Zdychavský ml., 
Ľuboš Bohunský ml., Michal Gašparík – Tomáš Bohuš, Sergej Sedláček, Ľubo-
mír Macega ml., Tomáš Jambor, Juraj Šimončič, Jaroslav Norocký ml., Michal 
Poluch, Andrej Škarka, Peter Křapka, Martin Pinďura, Jozef Kompas, Sebasti-
án Slivka, Roman Greguška, Maroš Kučerka, Andrej Nižňanský, Jozef Bóka ml., 
Daniel Buričan, Pavol Kollár, Norbert Priecel, Adrián Vavro, Anton Kaplán ml., 
Martin Petreje (?), tréner: Štefan Slivka.

Len päť 
prípravných duelov

Futbalisti FK Tempo sa pripravovali na jarnú časť súťažnej sezóny od 13. janu-
ára v domácom prostredí a blízkom okolí. Tempo malo naplánovaných len šesť 
prípravných duelov, no nakoniec odohralo o jeden menej. Predposledné pia-
te stretnutie Tempa s Uhrovcom sa kvôli maródke hráčov oboch družstiev ne-
hralo. Partizánčania v dvoch prípravných stretnutiach zvíťazili a v troch prípa-
doch odchádzali z trávnika v role porazených. V piatich zápasoch dosiahli gó-
lové skóre 15:14.
Výsledky a strelci gólov FK Tempo Partizánske v prípravných stretnutiach: Veľ-
ké Lovce – Partizánske 3:6 (2:4), N. Priecel 2, M. Poluch, M. Kučerka, S. Sedlá-
ček, T. Bohuš. Kamenec p/Vt. – Partizánske 5:2 (1:2), N. Priecel, A. Škarka. Par-
tizánske – Zemianske Kostoľany 5:1 (3:1), M. Kučerka 2, N. Priecel, S. Slivka, 
M. Poluch. Trenčianske Teplice – Partizánske 2:1 (2:0), N. Priecel. Partizán-
ske – Topoľčany 1:3 (1:3), A. Kaplán.

TRÉNER ŠTEFAN SLIVKA: 
,,Kolektívnym poňatím hry a vierou vo víťazstvo 

môžeme získavať body so všetkými súpermi“
vovalo pod vedením trénera 
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MUŽI 
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

1. Gabčíkovo            15 12 2 1 42:12  38 (+17)
2. Komárno             15 12 1 2 32:15  37 (+16)
3. Veľký Meder         15 12 0 3 37:11  36 (+15)
4. Neded                 15 9 3 3 27:14  30 (+9)
5. Veľké Ludince       15 8 4 3 33:19  28 (+4)
6. Lednické Rovne  15 7 4 4 27:17  25 (+1)
7. Palárikovo           15 6 5 4 20:12  23 (+2)
8. Domaniža            15 6 3 6 19:21  21 (-3)
9. Beluša                 15 7 0 8 26:31  21 (-3)
10. Topoľníky           15 5 5 5 19:21  20 (-1)
11. Horná Nitra        15 6 1 8 25:22  19 (-2)
12. Jaslovské Bohunice 15 5 2 8 17:26  17 (-7)
13. Trenč. Stankovce 15 3 3 9 13:24  12 (-12)
14. Spartak Bánovce n/B. 15 2 0 13 13:33  6 (-18)
15. FC Nitra juniori 15 1 2 12 16:37  5 (-16)
16. Galanta                 15 0 3 12   5:56  3 (-21)

 Program 16. kola – 8.3. o 14.30 h: Veľ-
ký Meder – Spartak Bánovce n/B., Horná 
Nitra – Veľké Ludince, Komárno – Beluša, 
FC Nitra J – Domaniža, o 18. h: Gabčíko-
vo – Lednické Rovne 9.3. o 14.30 h: Palá-
rikovo – Trenčianske Stankovce, Neded – 
Galanta, Topoľníky – Jaslovské Bohunice.

IV. LIGA SEVEROZÁPAD
1. Borčice                15 11 3 1 39:14  36 (+12)
2. Trenčianske Teplice    15 11 2 2 40:17  35 (+14)
3. Kanianka             15 10 3 2 36:21  33 (+9)
4. Slovan Šimonovany 15 9 1 5 31:15  28 (+4)
5. Tempo Partizánske 15 7 3 5 29:20  24 (+3)
6. Horné Obdokovce 15 7 3 5 27:18  24 (0)
7. Solčany                 15 7 1 7 27:33  22 (+1)
8. Nová Dubnica      15 5 5 5 24:23  20 (-1)
9. Častkovce           15 5 4 6 24:18  19 (-5)
10. Modranka          15 5 4 6 17:24  19 (-2)
11. Holíč                  15 4 4 7 23:24  16 (-8)
12. OFK Bošany       15 3 5 7 17:27  14 (-10)
13. Lehota p/Vt.       15 4 2 9 20:33  14 (-10)
14. Dolné Vestenice 15 3 3 9 14:46  12 (-9)
15. Križovany           15 3 2 10 15:36  11 (-10)
16. Prečín                 15 3 1 11 17:31  10 (-11)

 Program 16. kola – 8.3. o 14.30 h: 
Tempo Partizánske – Horné Obdokov-
ce, Dolné Vestenice – Slovan Šimono-
vany, 9.3. o 14.30 h: Trenčianske Tep-
lice – OFK Bošany (umelá tráva v Tren-
číne), Prečín – Borčice, Modranka – Čast-
kovce, Solčany – Holíč, Nová Dubnica 
– Kanianka, Križovany n/D – Lehota p/V..

 V. LIGA SEVER 
1. Chocholná-Velčice 15 11 2 2 43:14  35 (+14)
2. Stará Turá            15 10 2 3 28:16  32 (+8)
3. Malá Čausa         15 8 3 4 38:20  27 (+6)
4. Horovce               15 7 4 4 28:17  25 (+4)
5. Zem. Kostoľany  15 7 4 4 22:15  25 (+4)
6. Cígeľ                    15 7 4 4 23:24  25 (+1)
7. NŽ Veľké Uherce 15 7 3 5 29:20  24 (0)
8. Podolie                15 6 4 5 27:23  22 (+1)
9. Kamenec p/Vt.     15 5 6 4 14:14  21 (-3)
10. Ladce                15 5 2 8 16:23  17 (-7)
11. Lazany               15 4 4 7 19:25  16 (-8)
12. Trenč. Turná       15 4 4 7 15:23  16 (-5)
13. Horná Poruba   15 4 3 8 20:25  15 (-6)
14. Ilava                  15 3 4 8 10:24  13 (-8)
15. Nitr. Pravno        15 2 4 9 15:29  10 (-14)
16. Oslany              15 2 3 10 13:48  9 (-15)

 Program 16. kola – 8.3. o 14.30 h: Ze-
mianske Kostoľany – Nitrianske Pravno, 
Ilava – Stará Turá, Malá Čausa – Cígeľ,  

9.3. o 11. h: Chocholná-Velčice – Laza-
ny, o 14.30 h: Horovce – NŽ Veľké Uher-
ce, Trenčianska Turná – Ladce, Podolie – 
Oslany, Horná Poruba – Kamenec p/Vt..

STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD 

1. Spartak Bánovce n/B. 15 12 3 0 53:20  39 (+21)
2. Hlohovec             15 12 1 2 83:22  37 (+13)
3. Dunajská Streda 15 11 2 2 58:15  35 (+11)
4. Jasl. Bohunice    15 10 2 3 56:16  32 (+8)
5. Šaľa                      15 9 3 3 52:25  30 (+9)
6. Nové Mesto n/V. 15 9 2 4 36:27  29 (+8)
7. Šamorín               15 9 0 6 32:26  27 (+3)
8. Led. Rovne          15 7 1 7 34:38  22 (+1)
9. Horná Nitra B     15 5 2 8 22:23  17 (-4)
10. Pov. Bystrica       15 5 2 8 23:44  17 (-7)
11. Komárno            15 5 1 9 30:38  16 (-8)
12. Šurany               15 4 3 8 23:36  15 (-9)
13. Štúrovo              15 3 4 8 23:48  13 (-8)
14. Boleráz               15 4 0 11 14:43  12 (-12)
15. Galanta              15 1 2 12 12:74  5 (-16)
16. Veľký Kýr           15 0 0 15 14:70  0 (-24)

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

1. Šaľa                    15 15 0 0 100:7  45 (+24)
2. Nové Mesto n/V. 15 12 0 3   63:19 36 (+15)
3. Jasl. Bohunice    15 11 2 2   69:12 35 (+11)
4. Komárno              15 10 3 2   47:23 33 (+9)
5. Horná Nitra B        15 10 0 5   45:19 30 (+9)
6. Spartak Bánovce n/B. 15 9 0 6   35:39 27 (+9)
7. Šamorín               15 8 1 6   48:34 25 (+1)
8. Dunajská Streda 15 7 3 5   30:22 24 (0)
9. Šurany                 15 5 3 7   34:31 18 (-6)
10. Štúrovo               15 4 4 7   38:35 16 (-5)
11. Hlohovec            15 4 3 8   25:52 15 (-9)
12. Pov. Bystrica     15 3 2 10   35:58 11 (-13)
13. Galanta               15 3 1 11   28:58 10 (-11)
14. Led. Rovne           15 1 4 10   17:52 7 (-14)
15. Boleráz                 15 1 3 11   17:80 6 (-18)
16. Veľký Kýr            15 1 3 11   15:105 6 (-18)

 Program 16. kola – 8.3. o 10. a 12.30 
h: Spartak Bánovce n/B. – Šurany, Štú-
rovo – FK 2007 Dunajská Streda, Galanta 
– Jaslovské Bohunice, 9.3. o 10. a 12.30 
h: Nové Mesto n/V. – Považská Bystrica, 
Šaľa – Šamorín, Horna Nitra B – Komár-
no, Boleráz – Veľký Kýr, Lednické Rovne – 
Hlohovec. 

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD 

1. Nová Dubnica       14 11 0 3 47:15  33 (+12)
2. Brvnište              14 9 2 3 44:22  29 (+2)
3. Nemšová             14 9 1 4 38:19  28 (+4)
4. Nitr. Rudno           14 8 2 4 24:19  26 (+5)
5. Holíč                       14 7 5 2 28:15  26 (+5)
6. Tempo Partizánske 14 8 1 5 35:22  25 (+4)
7. Plevník-Drieňové 14 7 2 5 41:20  23 (+5)
8. Trenč. Stankovce 14 7 1 6 45:23  22 (+1)
9. Vrbové                   14 6 3 5 26:20  21 (+3)
10. Dolné Vestenice 14 4 1 9 14:37  13 (-5)
11. OFK Bošany      14 4 1 9 22:46  13 (-8)
12. Nováky                14 4 0 10 20:48  12 (-12)
13. Ilava                    14 3 3 8 15:51  12 (-9)
14. Veľké Kostoľany 14 3 2 9 16:40  11 (-4)
15. Beluša                 14 2 2 10 23:41  8 (-16)

 Program 16. kola – 8.3. o 10. h: Vrbo-
vé – Ilava, o 12. h: Tempo Partizánske 
– Beluša, Dolné Vestenice – Brvnište, o 
14.30 h: Veľké Kostoľany – Trenčianske 
Stankovce, 9.3. o 12. h: Plevník-Drieňo-

vé – Holíč, Nová Dubnica – Nemšová, o 
14.30 h: OFK Bošany – Nováky, Nitrian-
ske Rudno – voľno.  

V. LIGA SEVER
1. Borčice               15 13 1 1 62:8    40 (+16)
2. Dolná Súča         15 12 2 1 61:17  38 (+14)
3. Drietoma            15 9 5 1 38:25  32 (+14)
4. Domaniža           15 9 2 4 52:25  29 (+8)
5. Bošáca                15 8 1 6 30:23  25 (+1)
6. OŠK Chynorany 15 7 1 7 57:47  22 (-8)
7. Kanianka             15 7 1 7 50:46  22 (+1)
8. Slovan Šimonovany 15 5 5 5 23:19  20 (-4)
9. Svinná                 15 5 3 7 27:45  18 (-3)
10. Trenč. Turná      15 5 2 8 42:31  17 (-4)
11. Prečín                 15 4 5 6 29:34  17 (-4)
12. Stará Turá        15 5 2 8 41:47  17 (-4)
13. Opatová n/V.     15 4 2 9 20:54  14 (-4)
14. Papradno            15 3 4 8 27:37  13 (-11)
15. Dolné Kočkovce 15 3 0 12 16:70  9 (-15)
16. Dubodiel                15 2 2 11 26:73  8 (-16)

 Program 16. kola – 8.3. o 12. h: Tren-
čianska Turná – OŠK Chynorany, o 
14.30 h: Drietoma – Kanianka, 9.3. o 12. 
h: Bošáca – Dolné Kočkovce, Prečín – Bor-
čice, Opatová n/V. – Papradno, Stara Turá 
– Dolná Súča, Svinná – Dubodiel, o 14. h: 
Domaniža – Slovan Šimonovany. 

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

1. Horná Nitra            15 12 2 1 48:12  38 (+17)
2. Šamorín             14 10 4 0 42:14  34 (+16)
3. Moravský Sv. Ján 15 10 2 3 45:23  32 (+8)
4. ČFK Nitra           14 7 3 4 27:15  24 (0)
5. Skalica                 15 7 3 5 32:25  24 (0)
6. Zlaté Moravce    15 5 8 2 39:22  23 (-1)
7. Piešťany             15 7 1 7 42:35  22 (+1)
8. Hlohovec              15 6 4 5 24:26  22 (-2)
9. Lokomotíva Trnava 15 5 5 5 29:31  20 (-4)
10. Galanta                 15 5 5 5 20:25  20 (-4)
11. Tempo Partizánske 15 4 4 7 22:28  16 (-8)
12. Pov. Bystrica           15 5 1 9 27:45  16 (-5)
13. Nové Zámky      15 4 2 9 16:31  14 (-7)
14. Štúrovo             15 4 2 9 24:33  14 (-7)
15. Topoľčany        15 1 4 10 11:36  7 (-14)
16. Jasl. Bohunice  15 1 2 12 26:73  5 (-16)

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

1. Skalica                 15 13 2 0 65:24  41 (+17)
2. Horná Nitra         15 13 0 2 69:27  39 (+18)
3. Hlohovec             15 11 1 3 48:22  34 (+10)
4. Šamorín                14 10 1 3 69:24  31 (+13)
5. Piešťany                15 9 3 3 38:23  30 (+9)
6. Lokomotíva Trnava 15 8 2 5 54:28  26 (+2)
7. Galanta                 15 8 1 6 38:25  25 (+1)
8. Zlaté Moravce     15 8 0 7 44:31  24 (0)
9. Pov. Bystrica       15 7 0 8 46:47  21 (0)
10. Nové Zámky      15 5 3 7 44:38  18 (-3)
11. Štúrovo              15 4 2 9 24:38  14 (-7)
12. Topoľčany           15 4 2 9 28:53  14 (-7)
13. Tempo Partizánske 15 4 0 11 23:64  12 (-12)
14. ČFK Nitra           14 3 2 9 21:43  11 (-13)
15. Moravský Sv. Ján 15 1 1 13 15:86  4 (-20)
16. Jasl. Bohunice  15 1 0 14 14:67  3 (-18)

 Program 16. kola – 8.-9.3. o 10. a 12. h: 
Jaslovské Bohunice – Tempo Partizán-
ske, Považska Bystrica – Moravská Svätý 
Ján, Horna Nitra – Hlohovec, Štúrovo – 
Lokomotíva Trnava, Nové Zámky – Skali-
ca, Piešťany – ČFK Nitra, Šamorín – Zlaté 
Moravce, Topoľčany – Galanta. 

Začína sa futbalová jar
Tak, a je to tu! Po štvormesačnej zimnej prestávke sa futbalový kolotoč, na ktorý priaznivci a fanúškovia hry s koženou loptou dych-
tivo čakajú, rozkrúti už tento  víkend (8.-9.3.). Do bojov o majstrovské body v odvetnej časti reorganizačného ročníka najskôr vstúpia 
kluby účinkujúce v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom. O týždeň neskôr, 15.-16. marca, sa o slovo prihlásia 
majstrovské súťaže spadajúce pod Oblastný futbalový zväz Prievidza.

Slovenská florbalová extraliga juniorov mala 
na programe zápasy posledného, avšak ne-
kompletného ôsmeho dvojkola, ktoré sa hra-
lo v Nižnej. Juniori FBK Harvard Partizánske 
ukončili sezónu na Orave kam družstvo vy-
cestovalo už o štvrtej hodine ráno s dvomi 
zmenami oproti predchádzajúcim kolám. Ke-
ďže Partizánske nehralo o špicu tabuľky, ve-
denie klubu dalo v posledných zápasoch  prí-
ležitosť dorastencom a starším žiakom, aby 
zbierali potrebné skúsenosti. Navyše, tréner-
skú dvojicu Peter Ivanka – Štefan Rajčan, kto-
rá nemohla vycestovať kvôli pracovným po-
vinnostiam, zastúpil Dušan Ďuríček. Mladíci 
Harvardu  po vyrovnanej partii podľahli Niž-
nej v pomere 5:8. V druhom zápase sa však 
na hráčoch prejavila únava, keďže proti Tre-
bišovu nastupovali po polhodinovej pauze a 
domov si odniesli debakel 4:16. V zostávajú-
com stretnutí Záhorská Bystrica zdolala Hu-
rikán Bratislava 16:3 (4:1, 4:1, 8:1). ,,V prvom 
zápase chlapci ukázali, že vedia hrať flor-
bal. V obrannej činnosti sme po taktickej 
stránke zvládli zápas veľmi dobre. Proti 
tak vyspelému družstvu, akým Nižná je, 

je dôležité hrať trpezlivo a čakať na chybu 
súpera, čo sa nám aj do stavu päť-päť da-
rilo. Za nepriaznivého stavu päť-šesť sme 
posledných päť minút zariskovať a otvo-
rili hru, čo, bohužiaľ, súper dokonale vy-
užil. Druhý zápas bol pre chlapcov po ta-
kom nasadení doslova za trest. Nemôžem 
im nič vyčítať, snažili sa až do poslednej 
minúty, ale odohrať stodvadsať minút vo 
vysokom tempe, je veľa aj na ‚koňa’. Pre-
miérový ročník extraligy máme za sebou 
a ja len dúfam, že títo chalani sa budú te-
šiť na ten nasledujúci,“ povedal tréner FBK 
Harvard Dušan Ďuríček. Súťaž sa skončí do-
hrávaným 8. dvojkolom v Spišskej Novej Vsi.

TABUĽKA
1. Grasshoppers Žilina        12   12   0   0    131:46    24
2. Záhorská Bystrica            14   11   0   3    156:92    22
3. FTJA-FbO Nižná              14   10   0   4    133:83   20  
4. 1.FBC Trenčín                  12     7   0   5    100:86    14
5. Mladosť Trebišov              14    4   0   10   105:137   8
6. Harvard Partizánske      14     3   1   10     84:144   7
7. Spišská Nová Ves            12    2   1    9      69:122    5
8. Hurikán Bratislava            12    2   0   10     53:131    4

HARVARD PARTIZÁNSKE – NIŽNÁ 5:8 (2:2, 0:1, 3:5)
Nižná už v 5. min viedla 0:2, ale Harvardu sa do konca prvej tretiny podarilo zásluhou Drusku 
a Vaňu vyrovnať. Po zvyšok zápasu mali viac z hry Oravčania, ale neskutočné zákroky bran-
kára Janka Laciku, ktorý je vekom ešte žiak, držali Partizánske stále v hre o dobrý výsledok. 
Desať minút pred koncom, po ubránení jedinej hry v oslabení, sa presadil Hvolka a posla Niž-
nú do vedenia 5:6. Partizánčania v závere skúsilo zabojovať o bodík za remízu, ale skúsené 
družstvo z Oravy to využilo na strelenie dvoch gólov v posledných štyroch minútach, ktorý-
mi upravili na 5:8. 
 GÓLY: 10. S. Druska (E. Takács), 19. J. D. Vaňo (E. Takács),  41. L. Poliak (M. Lenner), 44. 
E. Takács, 45. R. Ferai (S. Druska) – 2. Adamčík, 5. a 41. Zemančík, 32. a 49. Hvolka, 42. 
Vnenčák, 57. Bachan, 60. Kuráň.  HARVARD: J. Lacika – M. Gašparovič, M. Lenner, R. 
Ferai, S. Druska, J. D. Vaňo, E. Takács, T. Vyskočil, F. Tupý, D. Hudec, M. Nižňanský, L. Po-
liak, tréner: D. Ďuríček.

HARVARD PARTIZÁNSKE – TREBIŠOV 4:16 (1:4, 3:5, 0:7)
Po krátkej pauze Harvard nastúpil na svoj posledný extraligový zápas v tomto ročníku a nedo-
padol preň vôbec dobre. Trebišov sa dostal rýchlo do vedenia a bol vo všetkých činnostiach 
lepší ako súper. Mladí hráči Harvardu dokázali v druhej tretine ešte zabojovať aj za zraneného 
Vaňa, ktorý družstvu chýbal od konca prvej tretiny, keď ho nešetrne poslal k zemi Ondráš. No 
posledná tretina sa niesla v réžii východniarov, v ktorej dominovali so skóre 0:7 a zápas do-
tiahli do víťazstva 4:16. 
 GÓLY: 6. E. Takács (M. Gašparovič), 27. L. Poliak, 32. S. Druska (M. Lenner), 38. E. Ta-
kács – 1., 11., 28., 36., 49. a 52. Ujhelyi, 17. Juríček, 18. Ružanič, 22., 39. a 56. Havrilčák, 
28. Poľacký, 47., 53. a 58. Iván, 59. Dudáš.  HARVARD: J. Lacika – M. Gašparovič, M. Len-
ner, R. Ferai, S. Druska, J. D. Vaňo, E. Takács, T. Vyskočil, F. Tupý, D. Hudec, M. Nižňanský, 
L. Poliak, tréner: D. Ďuríček. (mp, dď)

FLORBALOVÁ EXTRALIGA JUNIOROV

Florbalovým majstrom ZŠ Veľká okružná
Majstrom okresu Partizánske vo florbale mladších žiačok základných škôl sa stali dievčatá zo 
ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom. Počas okresného šampionátu, ktorý sa konal v telocvič-
ni ZŠ na Malinovského ulici, v základnej skupine nestratili ani bod a vo finále zdolali domáci 
tím v pomere 6:1. Druhá tak skončila ZŠ Malinovského Partizánske a bronz patrí ZŠ Klátova 
Nová Ves. Novopečený okresný šampión postúpil na majstrovstvá regiónu, ktoré sa uskutoč-
nia 11. marca v Prievidzi.

 A-SKUPINA: ZŠ R. Kaufmana PE – ZŠ 
Malinovského PE 1:5, ZŠ Skačany – ZŠ R. 
Kaufmana PE 0:1, ZŠ Malinovského PE – 
ZŠ Skačany 5:0. PORADIE: 1. ZŠ Malinov-
ského Partizánske (skóre 10:1) 4 body, 2. 
ZŠ R. Kaufmana Partizánske (2:5) 2, 3. ZŠ 
Skačany (0:6) 0.
 B-SKUPINA: ZŠ Veľká okružná PE – ZŠ 
Žabokreky n/N. 7:0, ZŠ Klátova N. Ves – 
ZŠ Veľká okružná PE 0:1, ZŠ Žabokreky 
n/N. – ZŠ Klátova N. Ves 0:1 s.n. PORADIE: 
1. ZŠ Veľká okružná Partizánske (8:0) 4, 

2.  ZŠ Klátova Nová Ves (1:1) 2, 3. ZŠ Ža-
bokreky n/N. (0:8) 0.
 O 3. MIESTO: ZŠ R. Kaufmana Partizán-
ske – ZŠ Klátova Nová Ves 0:1.
FINÁLE: ZŠ Malinovského Partizánske – 
ZŠ Veľká okružná Patizánske 1:6.

 Zostava víťaznej ZŠ Veľká okružná Par-
tizánske: S. Duchovičová, E. Igazová, M. 
Jankulová, L. Kováčiková, N. Krivošíková, 
S. Lukačovičová, N. Maťašejová, N. Mat-
tová, M. Verešová, E. Vlčková, Z. Zubatá, 
vedúca družstva: D. Medeková. mp

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK 
V PARTIZÁNSKOM

Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizán-
skom v hre 301 double out na sedem víťaz-
ných duelov, pokračoval v Charlie pube na síd-
lisku Šípok ďalšími stretnutiami. Zo súboja otca 
so synom vyšiel víťazne mladší z dvojice Martin 
Boszorád, ktorý nad Ladislavom Boszorádom 
vyhral 7:5. V šlágri kola Martin Boszorád vo vy-
rovnanom zápase získal bod s lídrom súťaže Lu-
kášom Gubom, ktorý si tak stále udržuje nepo-
raziteľnosť. 

 VÝSLEDKY: M. Boszorád – L. Boszorád 7:5, V. 
Cibula – P. Barát 5:7, J. Števica – L. Boszorád 
1:7, R. Bederková – V. Cibula 2:7, R. Bederko-
vá – J. Zajac 3:7, M. Boszorád – L. Guba 6:7. 
1. L. Guba              16  16  0   0   112:50   32 
2. I. Drndzík           14  13  0   1     96:29   26 
3. P. Barát              17  13  0   4  101:69    26 
4. J. Panák            16  12  1   3   101:48   25 
5. M. Boszorád      13  10  1   2    85:50    21 
6. Michal Trčo       16  10  1   5    84:75    21 
8. L. Boszorád       17   9  1   7    96:82    19 
6. M. Guba             14   8   2   4    83:65   18 
9. M. Lalík              15   8  1   6    79:81    17 
10. B. Bederka       14  7  2   5     83:71   16 
11. R. Fereje           13  7  0   6    65:63    14 
12. Martin Trčo       19  6  1  12   73:120  13 
13. V. Cibula           16    6  0  10  71:89   12 
14. J. Števica         18  5  1  12   73:107  11 
15. M. Bystričan    13   4  2   7    63:75   10 
16. J. Zajac            15   3  1   11   56:94    7 
17. R. Bederková   13   0  0  13   25:91    0 
18. Rado Zemba    14   0  0  14   22:98    0 
   (mp, mt)

 MUŽI: SPARTAK BÁNOVCE N/B. – ALEKŠINCE 1:0 (1:0), Liška, hralo sa v Dol-
ných Našticiach. TREBATICE – SLOVAN ŠIMONOVANY 3:1 (2:0), gól Slovana: 
J. Maruniak, hralo sa v Krtovciach. TEMPO PARTIZÁNSKE – TOPOĽČANY 1:3 
(1:3), gól Tempa: A. Kaplán. TOPOĽČANY /starší dorast/ – OFK BOŠANY 3:3 
(1:1), góly OFK: J. Minarovič, I. Mišeje, M. Papranec, na umelej tráve. ZLATÉ MO-
RAVCE U17 – OFK BOŠANY 1:7 (1:3), góly OFK: M. Papranec 2, J. Minarovič 2, 
S. Frank 2, P. Kapusta, na umelej tráve. PRÁZNOVCE – NŽ VEĽKÉ UHERCE 5:5 
(0:4), góly NŽ: M. Hudok 2, J. Šorec, M. Cíger, J. Súlovský. SOKOL BISKUPICE 
– DUBODIEL 7:1 (4:1), góly Sokola: R. Jánošík 2, T. Hanko 2, J. Turoň, P. Šebo, 
Martin Petrík. FK VEĽKÉ BIELICE – OSTRATICE 4:1 (1:0), góly FK: Jozef Jaku-
bík 3, Patrik Beňuška, hralo sa v Malých Bieliciach. OŠK VEĽKÝ KLÍŽ – KRNČA 
4:2 (2:0), góly OŠK: Š. Kučera 2, J. Chrenko, J. Bielich. VEĽKÉ BEDZANY – CHY-
NORANY 2:0 (1:0). HOSTIE – VEĽKÉ KRŠTEŇANY 0:2 (0:1), T. Brindza, E. Ďuriš. 
OPONICE – TJ SKAČANY 3:2 (1:0), góly TJ: P. Ďuriš, M. Krajčo. MALÉ KRŠTEŇA-
NY – ŠIMONOVANY /dorast/ 2:1 (0:0), M. Panák, A. Kováč – R. Dzian. BRODZA-
NY – NADLICE 2:1 (1:0), P. Křapka 2 – T. Hlinka. KLÁTOVA NOVÁ VES – SKÝ-
COV 0:0. VEĽKÉ DRŽKOVCE – MIEZGOVCE 0:3 (0:1), Maroš Šagát, A. Madaj, 
M. Vedej. PRAVOTICE – TJ ŽABOKREKY N/N. 2:5 (0:1), góly TJ: R. Poništiak 2, A. 
Ladický, R. Baniat, J. Sloboda. MALÉ BIELICE – FK VEĽKÉ BIELICE /dorast/ 1:1 
(0:0), gól FK: Š. Ševčík. LIVINSKÉ OPATOVCE – MALÉ UHERCE 3:3. SPARTAK 
BÁNOVCE N/B. /mladší dorast/ – ŠIŠOV 1:1 (1:1).
 DORAST: SPARTAK BÁNOVCE N/B. /starší dorast/ – TEMPO PARTIZÁNSKE 
6:1 (1:1), gól Tempa: J. Crho. KLÁTOVA NOVÁ VES – CHYNORANY 5:2 (1:2), 
M. Španko, M. Peciar, R. Paško, M. Hormuzache, M. Zajic – D. Marko 2. NITRICA  
/muži/ – TJ SKAČANY 4:3 (2:2), góly TJ: M. Rendek, T. Ďuriš, vlastný.
 STARŠÍ ŽIACI: TEMPO PARTIZÁNSKE – NOVÁ BAŇA 5:1 (3:0), góly Tempa: 
D. Ďuriš 2, L. Henček, Matúš Kráľ, M. Opavský.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL Futbalistky Bánoviec víťazom
Miestny klub Slovenského orla v Miezgovciach v spolupráci s 
ŽFK v Bánovciach nad Bebravou zorganizoval uplynulú sobotu 
v bánovskej športovej hale 2. ročník halového futbalového tur-
naja žien. Šesť kolektívov si spríjemnilo zimnú prípravu na jarnú 
časť aktuálneho futbalového ročníka sezóny turnajovými zápas-
mi O putovný pohár Slovenského orla a zároveň o Pohár primá-
tora Bánoviec nad Bebravou. Víťazom prvej základnej skupiny a 
zároveň aj prvým finalistom turnaja sa stali domáce hráčky ŽFK, 
ktoré v prvom zápase porazili ženy z MFK Topoľčany v pomere 
4:0. S rovnakým výsledkom si poradili aj v druhom zápase zá-
kladnej skupiny so Bzinami. Druhým finalistom sa stal Spartak 
Myjava, ktorý v prvom zápase zdolal Hornú Nitru vysoko 9:1 a 
v druhom dueli vyhral nad Belušou hladko 5:0. V zápase o ko-
nečné 5. miesto Horná Nitra zvíťazila nad Topoľčanmi 3:1. Zá-
pas o tretie miesto medzi Bzinami a Belušou skončil v riadnom 
hracom čase nerozhodne 1:1, v šesťmetrových kopoch zvíťazili 
hráčky Beluše v pomere 2:1. Finálový zápas medzi bánovským 
ŽFK a myjavským Spartakom skončil tesným víťazstvom do-
mácich hráčok v pomere 1:0, keď víťazný gól strelila v 15. min 
zápasu najlepšia domáca strelkyňa Henrieta Šupová. Za naj-
lepšiu brankárku bola vyhlásená Renáta Badžgoňová z Beluše. 
Cenu pre najlepšiu hráčku získala kapitánka Bzín Lenka Kuhej-
dová. Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Zdenka Horešová zo 
Spartaka Myjava, ktorá v turnaji strelila súperkám celkovo osem 
gólov. Ceny medailovým družstvám a najlepším individualitám 
turnaja odovzdali primátor Bánoviec n/B. Marián Chovanec, sta-
rosta Miezgoviec Juraj Trgyňa a riaditeľ turnaja  Miloš Šagát. št

Bitarová s Ondrušovou do Izraela?
Základná škola Jilemnického v Žiari nad Hromom v spolupráci s KR SAŠŠ Banská Bystrica or-
ganizovali kvalifikačne preteky v cezpoľnom behu o postup na Medzinárodné školské majs-
trovstvá ISF, ktoré sa budú konať na prelome mesiacov marec a apríl (30.3 – 4.4) v Izraeli. Trať s 
trávnatým povrchom a štyrmi umelými prekážkami bola situovaná do areálu školy. Žiaci beža-
li 5 tisíc metrov, na žiačky museli zvládnuť porciu 3,5 kilometra. Víťazkou kategórie žiačok sa v 
čase 16:50,04 min stala Nikola Štefundová z SOU strojárske Kysucké Nové Mesto pred druhou 
Veronikou Zrastákovou (ŠG Nitra – 16:55,15 min) a treťou Gabrielou Gjanovou (ZŠ Bobrovec 
Liptovský Mikuláš – 17:20,70). Na podujatí mala dvojčlenné zastúpenie ZŠ na Veľkej okružnej 
v Partizánskom. Šiesta v poradí v čase 18:42,56 min preťala cieľovú čiaru Ivana Bitarová, kým 
Romana Ondrušová časom 18:42,56 min skončila ôsma. Víťazné školské družstvo chlapcov 
ŠG J. Herdu Trnava a rovnako družstvo dievčat ŠG Nitra majú právo postupu na Medzinárod-
né školské majstrovstvá ISF cross country v izraelskom meste Emer Hama’ayanot. Právo štartu 
v krajine Blízkeho východu, avšak s reprezentačným výberom Slovenska, si vybojovali aj Bita-
rová s Ondrušovou. Obe zverenkyne trénera Vladimíra Ištvána si však musia zabezpečiť spon-
zora, ktorý im finančne pokryje účasť na medzinárodných majstrovstvách, čo činí 780 € pre 
každú z nich. mp

Partizánčanky Ivana Bitarová s Romanou Ondrušovou

Kufel bronzový
Nitra bola dejis-
kom majstrov-
stiev Slovenska 
juniorov v zápa-
sení voľným štý-
lom. Do bojov o 
slovenské tituly 
v ôsmich veko-
vých kategóriách 
zasiahlo päťde-
siatosem prete-

károv z devätnástich klubov. Svoje zastúpenie 
na v poradí druhom republikovom šampioná-
te v novom ročníku mali aj oba naše kluby MZK 
Bánovce nad Bebravou a po prvý raz aj Gladia-
tors Partizánske. Ten mal v štartovom poli len 
jediného pretekára Martina Reginu, ktorý v 
najťažšej hmotnostnej váhe do 120 kg obsa-
dil siedmu priečku. Zo štvorice reprezentantov 
bánovského MZK sa o najlepší výsledok posta-
ral Adrián Kufel (na foto). Po striebre z majs-
trovstiev klasikov vo váhe do 84 kg sa tentoraz 
dočkal bronzovej medaily s dvanástimi zápas-
níkmi v najobsadenejšej hmotnostnej kategó-
rii do 74 kg. V tej istej váhovej kategórii skon-
čil Jakub Boďo desiaty a Ľuboš Štefankovič o 
jeden stupienok nižšie. Tesne za medailovými 
priečkami skončil Patrik Janáč, ktorý si zopa-
koval štvrté miesto vo váhe do 66 kg z pred-
chádzajúceho šampionátu klasikov. V súťaži 
družstiev zvíťazil ZK 1904 Košice, ktorého ôsmi 
zápasníci vybojovali 42 bodov. Druhé miesto 
obsadil TJ AC Nitra (10 pretekárov – 32 bodov) 
pred tretím Gladiátor Šamorín (6 – 21), MZK Bá-
novce n/B. (4 – 11) skončil deviaty, kým Gladia-
tors Partizánske obsadil 17. miesto. mp

Buday 
na európskom 

šampionáte
V minulom 
roku si Parti-
zánčan Do-
minik Buday 
(na foto) svo-
jimi výkonmi 
vybojoval slo-
venský dres 
a následne si 
odkrútil pre-
miéru na Maj-

strovstvách sveta kadetov a juniorov v 
športovom karate. V španielskej Guadalaja-
re vtedy po prvom voľnom kole v kategórii 
kadetov do 70 kg, v tom druhom podľahol 
0:8 Turkovi Korkmazovi. V aktuálnej sezó-
ne sa momentálne najúspešnejší karatis-
ta Drap Partizánske nominoval na ďalšie 
vrcholné podujatie, tento raz na Majstrov-
stvá Európy juniorov a kadetov. Ich dejis-
kom bol 7.-9. februára Lisabon v Portugal-
sku. V prvom kole kategórie kadetov do 
70 kg mal Buday opäť voľný lós. V druhom 
kole nastúpil proti Španielovi Garciovi, kto-
rému po vyrovnanom súboji podľahol 1:3. 
Slovenskí reprezentanti si na európskom 
šampionáte vybojovali sedem medailí – 
dve zlaté, jednu striebornú a štyri bronzo-
vé. Medailová bilancia im vyniesla piatu 
priečku, keď na prvých štyroch miestach 
bolo nasledovné poradie: 1. Taliansko (6 – 2 
– 7), 2. Francúzsko (6 – 1 – 7), 3. Španielsko 
(4 – 1 – 3) a 4. Turecko (3 – 5 – 4). mp
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I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN

 MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV 
SKUPINA O 1.-6. MIESTOHÁDZANÁRSKÁ INTERLIGA ŽIEN 

 HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

Stretnutiami posledného 21. kola sa skonči-
la základná časť tretej najvyššej slovenskej 
hokejovej ligy seniorov skupiny A. Pre hoke-
jistov Iskry Partizánske a HK Levice sa súťaž 
skončila už pred týždňom, keďže vzájom-
né stretnutie posledného kola si predohrali 
počas olympijskej prestávky. Iskra nakoniec 
obsadila piatu priečku, keď ju po závereč-
nom kole preskočila aj rezerva Banskej Bys-
trice. Suverénnym víťazom sa stali Dubniča-
nia, ktorí si zahrajú finále o celkového víťa-
za II. ligy s MHK Humenné. Víťaz B-skupiny 
v základnej časti nestratil dokonca ani bod.

 Výsledky 21. kola: HC Nové Zámky – HC 
RiverBlades Bratislava 6:1 (4:1, 2:0, 0:0). 

MHK Dubnica n/V. – HK 96 Nitra 5:3 (2:1, 
1:0, 2:2). HC 05 Banská Bystrica B – HAMI-
KOVO Hamuliakovo 4:3 (1:0, 1:3, 2:0). HK 
Levice – HK Iskra Partizánske 4:5 (0:1, 2:2, 
2:2) – predohraté. 

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 21   20   1   0   0    124:46     62
2. HK 96 Nitra 21   10   2   1   8      93:73   35
3. HC 05 Banská Bystrica B    21   10   1   1    9      96:72    33
4. HAMIKOVO Hamuliakovo   21   10   1   1   9      99:98  33
5. Iskra Partizánske 21   10   1   0  10    116:111   32
6. HC Nové Zámky 21    9   0   1   10    99:117   28
7. RiverBlades Bratislava 21    7   0   2   12   104:155   23
8. HK Levice      21   2   0   0   19     63:122     6 
 mp

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

 9. KOLO: Iskra Partizánske – KŠK Bra-
tislava 7:3 (3:0, 1:2, 3:1), góly: 6. S. Vý-
borný (E. Švec, T. Cigánik), 13. S. Výborný 
(A. Hvizdoš, T. Cigánik), 17. S. Výborný (A. 
Hvizdoš, J. D. Vaňo), 24. J. Martiška (A. Hu-
deček, T. Ladický), 42. T. Ladický (A. Hvizdoš), 
56. S. Výborný (T. Cigánik), 59. J. D. Vaňo (S. 
Výborný) – 33. Bobál, 39. a 59. Bohunský, IS-
KRA: M. Végh – T. Cigánik, E. Švec, V. Novik, 
J. Martiška – J. D. Vaňo, A. Hvizdoš, S. Výbor-
ný – A. Hudeček, T. Ladický, P. Vlková, tréneri: 
Ivan Valach a T. Hirkala. HK Trnava – HK 91 
Senica 8:2 (4:0, 3:1, 1:1). ŠHK 37 Piešťany 
– HK 36 Skalica 3:2 (0:0, 3:0, 0:2). HC To-
poľčany – voľno.  

TABUĽKA NČ
5. ŠHK 37 Piešťany       8  6  0  2    41:21   12
6. HK Trnava                  8  5  0  3   44:29    10
7. HK 36 Skalica            7  4  0  3    33:21    8
8. HC Topoľčany            7  4  0  3    25:26    8
9. Iskra Partizánske     8  4  0  4   32:40     8
10. HK 91 Senica           8  3  0  5   25:37    6
11. KŠK Bratislava         8  1  0  7   29:57     2

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

 9. KOLO: Iskra Partizánske – KŠK Brati-
slava 7:2 (1:0, 1:1, 5:1), góly: 9. M. Martiška 
(D. Vlčko), 27. A. Bezák (D. Vlčko, J. Gajdoš), 
41. D. Maslen (A. Bezák), 42. N. Kozinka (J. 
Šiška), 45. M. Martiška (P. Urminský, N. Ko-
zinka), 51. J. Šiška (D. Vlčko, M. Martiška), 58. 
D. Vlčko – 23. Apalovič, 52. Smrek, ISKRA: M. 
Gašparovič, R. Raučina – M. Martiška, M. Beč-
ka, M. Pánik, P. Urminský – A. Bezák, D. Vlčko, 
J. Gajdoš – D. Maslen, N. Kozinka, P. Valent – 
J. Šiška, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala. HK 
Trnava – HK 91 Senica 10:0 (2:0, 4:0, 4:0). 
ŠHK 37 Piešťany – HK 36 Skalica 1:6 (0:3, 
0:1, 1:2). HC Topoľčany – voľno.  

TABUĽKA NČ
5. HK Trnava                  8  6  1  1   45:19    13
6. HC Topoľčany            7  6  0  1    34:14   12
7. ŠHK 37 Piešťany       8 4  1  3   33:27     9
8. HK 36 Skalica            7  4  0  3   39:19    8
9. Iskra Partizánske     8  3  1  4   34:36    7
10. KŠK Bratislava        8  2  0  6   17:44     4
11. HK 91 Senica           8  0  1  7    8:51     1 

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

 9. KOLO: KŠK Bratislava – Iskra Partizán-
ske 9:5 (2:3, 4:2, 3:0), góly: 12. a 53. Kašič-
ka, 14. a 39. Polák, 30., 36., 44. a 59. Učeň, 40. 
Sládek – 5. I. Sapár (S. Macho), 14. J. Smata-
na (S. P. Strúčka), 16. a 39. J. Smatana (I. Sa-

pár), 27. M. Otto (N. Struhár). ISKRA: A. Bakita 
– P. Cagáňová, S. Greguš, S. Macho, A. Vanko 
– S. P. Strúčka, I. Sapár, J. Smatana – M. Drá-
bik, M. Otto, N. Struhár – D.  Fabo, tréneri: M. 
Fraňo a R. Ivaška. HK 91 Senica – HK Trna-
va 7:2 (0:0, 2:0, 5:2). HK 36 Skalica – ŠHK 
37 Piešťany 10:4 (3:1, 4:2, 3:1). HC Topoľ-
čany – voľno.    

TABUĽKA NČ
5. HK Trnava                 8  7  0  1   52:32    14
6. HK 91 Senica            8  6  0  2   68:38     12
7. HK 36 Skalica           7  6  0  1   55:31     12
8. KŠK Bratislava          8  4  0  4   45:59      8
9. Iskra Partizánske    8  3  0  5   35:54      6
10. HC Topoľčany         7  1  0  6   34:50      2
11. ŠHK 37 Piešťany     8  0  0  8   29:57      0

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

 9. KOLO: KŠK Bratislava – Iskra Parti-
zánske 12:10 (5:1, 2:4, 5:5), góly: 8., 18. 
a 49. Kožányi, 11. a 49. Paďour, 18. a 45. 
Schwarz, 20. Lovász, 30. Mehmeti, 33. Mar-
ton, 45. Jakub, 52. Šteis – 3. a 32. K. Grež-
ďo, 22. S. Gregušová (K. Grežďo, L. Chre-
no), 24. D. Löbbová (L. Chreno), 35. K. Grež-
ďo (D. Löbbová, P. Ch. Ručka), 44. K. Grežďo 
(L. Chreno, D. Löbbová), 51. D. Milo (S. Gre-
gušová), 53. K. Grežďo (P. Ch. Ručka), 57. 
L. Chreno (P. Ch. Ručka), 60. M. Hurčík (L. 
Chreno). ISKRA: D. Vítamvás, M. Hurčík –  P. 
Mavrák, V. Löbbová, D. Krajčík, S. Čangel – K. 
Grežďo, F. Ch. Rúčka, L. Chreno, D. Löbbová, 
M. Tamaškovič, D. Milo, V. Villárová, S. Gre-
gušová, tréner: M. Fraňo a R. Ivaška. HK 91 
Senica – HK Trnava 4:6 (1:1, 2:4, 1:1). HK 
36 Skalica – ŠHK 37 Piešťany 4:5 (0:0, 2:3, 
2:2). HC Topoľčany – voľno. 

TABUĽKA NČ
5. HK Trnava                  8 6  1  1   62:32    13
6. KŠK Bratislava           8 6  0  2    60:33   12
7. ŠHK 37 Piešťany        8  5  0  3   53:39    10
8. HK 36 Skalica             7  3  1  3   46:42    7
9. HC Topoľčany             7  3  0  4   37:43    6
10. HK 91 Senica            8  2  0  6   23:60    4
11. Iskra Partizánske     8  1  0  7   40:72    2

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK 
 23. KOLO: Skalica – Iskra Partizánske 
7:10, góly Iskry: K. Grežďo 2, T. Dobošová 2, 
T. Híveš 2, S. Križan, F. Martiška, S. Magát, A. 
Klimantová, ISKRA: M. Hurčík, R. Beniak – M. 
Herceg, L. Chreno, S. Križan, K. Grežďo, J. Mi-
kula, P. Ch. Ručka, P. Mavrák, N. Jakubová, A. 
Klimantová, S. Magát, M. Janček, L. Pánik, T. 
Híveš, K. Kročilová, A. Vaňo, F. Martiška, T. Do-
bošová, tréner: M. Fraňo, vedúci družstva: J. 
Herceg. mp

Nadstavbová časť tretej najvyššej sloven-
skej basketbalovej ligy mužov pokračovala 
v skupine o 1.-6. miesto stretnutiami 4. kola, 
ktoré načalo odvetnú časť. Basketbalisti Is-
kry Partizánske nastúpili pod košmi rezer-
vy Lokomotívy Sereď stále bez zraneného 
Lukáša Varadyho a tento raz aj bez Michala 
Trču. Tréner Iskry Rudolf Trčo mal k dispozí-
cii pivota Matúša Novotného, ten sa však v 
tretej štvrtine vyfauloval. Partizánčania ani v 
druhom meraní síl nestačili na Lokomotívu a 
zo Serede si odniesli prehru 55:89. V stretnu-
tí dostali príležitosť všetci hráči Iskry a všetci 
deviati aj bodovali.

 Zostávajúce výsledky 4. kola: Patrioti Le-
vice B – STU Bratislava 81:64 (47:43). BK 
EXIT Nitra – Štadión Trenčín 66:52 (35:21).

TABUĽKA NČ
1. Patrioti Levice B 8 7 1 677:537 15
2. BK EXIT Nitra     8 6 2 538:461 14
3. Lokomotíva Sereď B 8 4 4 640:598 12
4. Štadión Trenčín  8 3 5 502:565 11
5. Iskra Partizánske 8 3 5 516:620 11
6. STU Bratislava    8 1 7 469:561 9
 Program stretnutí 5. kola – 15.3.: Iskra 
Partizánske – BK EXIT Nitra, STU Bratisla-
va – Lokomotíva Sereď B, Štadión Trenčín – 
Patrioti Levice B.

SEREĎ B – ISKRA PARTIZÁNSKE 89:55 (45:33)
Iskra od úvodu vyrukovala so zónovou obranou, ktorou sa jej darilo eliminovať domácich 
strelcov. V 5. min po Lezovej trojke a Zembovom zakončení Partizánčania viedli 8:12, v 8. min 
po Novotného ,,vešačke“ už bolo o sedem bodov 13:20 a o minútu Horňan natiahol rozdiel o 
ďalší bod – 16:24. Záver prvej štvrtiny patril domácim, ktorí skorigovali na 20:24. Hostia boli vo 
vedení aj v 12. min – 23:26 – no Sereďania chytili streleckú mušku a do 14. min otočili na 32:26. 
Iskra kontrovala Lezovým trojbodovým pokusom – 32:29 – následne však prehovoril domáci 
Bosý, ktorý tromi trojkami v rade zvýraznil vedenie domácich na 43:31. Po zmene strán hos-
tia nepresnými prihrávkami posielali domácich do rýchlych protiútokov a tí v 23. min viedli už 
19-bodovým rozdielom v skóre 53:34. Trestné hody Zembu znamenali skorigovanie stavu na 
53:38. Basketbalisti Serede však naďalej zvyšovali bodový odstup a Královič z poliacej čiary so 
zvukom klaksónu spečatil na 89:55. 
 ISKRA: Matúš Novotný 7, D. Lezo 11, M. Špánik 9, R. Zemba 9, Martin Sasko 2, ( P. 
Horňan ml. 9, D. Orság 3, Martin Trčo 2, Michal Sasko 4).  ŠTVRTINY: 20:24, 25:9, 18:11, 
26:11.  TH ISKRY: 26/15.  ROZHODOVALI: Pavelka a Weiss – 100 divákov. (mp, rt)

Nekompletným 12. kolom odštartovala 
odvetná časť najvyšších hádzanárskych 
súťaží dorasteniek.

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
 12. KOLO: Šurany – HK Slávia Parti-
zánske 35:29 (19:13), HK SLÁVIA: N. Be-
láková, N. Chotváčová – P. Gregušová 5, 
M. Svobodová 2, V. Gajdošová 3, T. Kopr-
dová, D. Krajčovičová 9, V. Kapsová 6, S. 
Ondriškovičová 2, P. Legeňová 1, J. Mi-
talová 1, trénerka: K. Beňušková. UDHK 
Nitra – Bytča 24:30 (15:12). ŠKP Brati-
slava – Košice 18:34 (13:16). Dunajská 
Streda – Prešov – odložené na 29.3.. Mi-
chalovce a Šaľa – voľno. 

TABUĽKA
1. Michalovce           9 8 0 1 302:231 16
2. Bytča                  10 7 0 3 330:275 14
3. UDHK Nitra          10 7 0 3 309:271 14
4. Šurany                10 7 0 3 246:234 14
5. Šaľa                    9 6 0 3 273:250 12
6. Slávia Partizánske     10 4 0 6 283:255 8
7. Košice                   10 4 0 6 266:275 8
8. Dunajská Streda          9 3 0 6 220:277 6
9. Prešov                9 2 0 7 211:242 4
11. ŠKP Bratislava 10 0 0 10 192:322 0

 I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
 12. KOLO: Močenok – HK Slávia Par-
tizánske 24:25 (14:11), HK SLÁVIA: M. 
Hričovská – T. Karásková 14, A. Maxová, 
A. Smatanová, T. Horečná 3, K. Zdychav-
ská 2, N. Budošová, M. Hullmanová 4, I. 
Šútorová, A. Junasová, S. Gašparovičo-
vá 2, L. Košíková, tréner: P. Ivanka. UDHK 
Nitra – Bytča 19:27 (9:12). ŠKP Brati-
slava – Košice 21:10 (11:5). Michalovce 
– Stupava 34:23 (13:11). Trenčín – Šaľa 
27:23 (15:15). Dunajská Streda – Pre-
šov – odložené na 29.3.. 

TABUĽKA
1. Bytča                12 12 0 0 305:202 24
2. Michalovce 12 10 0 2 369:289 20
3. Šaľa              12 8 0 4 315:263 16
4. Trenčín          12 8 0 4 343:289 16
5. UDHK Nitra 12 8 0 4 343:317 16
6. Prešov        11 7 0 4 288:248 14
7. Slávia Partizánske 12 5 0 7 289:350 10
8. ŠKP Bratislava 12 4 0 8 272:306 8
9. Dunajská Streda 11 4 0 7 278:316 8
10. Stupava  12 2 0 10 265:309 4
11. Močenok 12 2 0 10 251:327 4
12. Košice      12 1 0 11 257:359 2
 mp

Gajdošová 
v reprezentácii

Slovenská hádzanárska reprezentácia 
junioriek podľahla v medzištátnom prí-
pravnom zápase v Olomouci českým ro-
vesníčkam 17:23 po polčase 9:13. Pre mla-
dé Slovenky, ktoré mali od 3. do 26. feb-
ruára sústredenie v Senici, bolo stretnutie 
súčasťou prípravy na aprílový kvalifikač-
ný turnaj o postup na tohtoročný svetový 
šampionát hráčok do 20 rokov v Chorvát-
sku. Slovenský dres obliekla aj pivotka HK 
Slávia Partizánske Veronika Gajdošová 
(na foto). mp

Po dva a pol mesačnej prestávke mala 
druhá najvyššia slovenská hádzanárska 
liga žien na programe dohrávané stretnu-
tia 12. kola, ktoré odštartovali odvetnú 
časť. Hádzanárky Gabor Bánovce nad 
Bebravou si už vopred predohrali stretnu-
tie na palubovke favorita UDHK Nitra, kde 
prehrali 25:33 

 Výsledky 12. kola: Sereď – Nesvady 
16:20 (7:13). Inter Bratislava – Koši-
ce 28:23 (15:11). Michalovce J – Seni-
ca 28:26 (12:11). Trenčín – Zlatná n/O. 
19:22 (13:11). Močenok – Topoľčany 
26:27 (11:14). UDHK Nitra – Gabor Bá-
novce n/B. 33:25 (16:14) – predohraté. 

TABUĽKA
1. Nesvady             12 10 1 1 321:273 21
2. UDHK Nitra         12 10 0 2 402:307 20
3. Inter Bratislava   12 9 1 2 362:300 19
4. Michalovce J       12 9 0 3 387:296 18
5. Topoľčany           12 6 0 6 371:356 12
6. Zlatná n/O.          12 5 2 5 265:280 12
7. Senica                12 4 1 7 308:370 9
8. Košice                 12 4 0 8 335:344 8
9. Močenok             12 3 1 8 287:330 7
10. Trenčín             12 3 1 8 282:335 7
11. J.S.G. Bánovce n/B. 12 3 0 9 274:322 6
12. Sereď                12 2 1 9 249:330 5

 PROGRAM 13. KOLA – 8.-9.3.: Gabor 
Bánovce n/B. – Nesvady (8.3. o 18. h), 
Močenok – Sereď, Topoľčany – Trenčín, 
Zlatná n/O. – Michalovce J, Senica – Inter 
Bratislava, Košice – UDHK Nitra.    mp

ZLÍN – SLÁVIA PARTIZÁNSKE
 19:24 (11:11) 

Otváracím gólom z 2. min akoby Michnová chcela naznačiť, že slávist-
ky pricestovali na Moravu s jasným cieľom. Na druhej strane kontrova-
la Marčíková, vzápätí rozhodcovia vylúčili Gregušová, no Tóthová nepre-
menila sedmičku. Naopak, v 4. min Michnová znovu poslala Sláviu do 
vedenia 1:2. Domáce sa rýchlo otriasli a v 9. min ich Vlková posielala do 
dvojgólového vedenia 4:2. Hoci slávistky trápila koncovka, vždy sa doká-
zali dotiahnuť na Zlínčanky. Tie v 23. min po presnom zásahu Handlovej 
odskočili po prvýkrát na rozdiel troch gólov – 9:6. Záver prvého dejstva 
patril Slávii, ktorá zásluhou Michnovej s Kertészovou zrovnala skóre na 
polčasových 11:11. V 33. min Kertészová naklonila misku váh na  stranu 
hostiek, ktoré po kanonáde Michnovej mali v 37. min navrch o dva góly 
– 13:15. V 41. min Nudni priblížila Zlín na dostrel jediného gólu – 15:16 
– no v zostávajúcich minútach začali na palubovke kraľovať slávistky. Tie 
vďaka zlepšenej obrane, za ktorou stála pozorná Škvareninová, ušli do 
50. min na rozdiel štyroch gólov 16:20. Nepribrzdil ich tajm domáceho kouča, ani pokutový hod v 53. min, ktorým Kamenářová zní-
žila na 17:20. Slávistky  však nemienili pustiť vedenie zo svojich rúk a presnými zakončeniami Šimákovej, Szökeovej a Michnovej defi-
nitívne poslali do kolien domáce, ktorým nepomohli ani osobné bránenie. V 28. min Nudni korigovala stav na 18:23, na druhej strane 
Kertészová znovu navyšovala rozdiel skóre na šesť gólov. V poslednej minúte Tóthová už len kozmeticky upravila na konečných 19:24.
 HC: Mahďáková, Turóciová, L. Černá – Nudní 3, A. Tóthová 4, Sobieská 3, Nygrýnová 1, Očadlíková, Brzósková, Hradilová 2, 
Vlková 1, Marčíková 1, Kamenářová 2/2, M. Handlová 2, Dufková, tréner: P. Sabadka.  HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareni-
nová – S. Ščasná, S. Blažeková 2, P. Legeňová, N. Szökeová 3, A. Kertészová 6, K. Michnová 10/3, P. Gregušová, V. Gajdošová, Z. 
Hollá 1, M. Šimáková 2, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 3/2 – 3/3.  VYLÚČENÉ: 2 – 2.  ROZHODOVALI: Kosa a Švidernoch 
– 300 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:4, 6:4, 6:6, 9:6, 9:8, 10:8, 11:9, (11:11), 11:12, 12:13, 13:13, 13:15, 14:16, 15:16, 
15:18, 16:18, 16:20, 17:20, 17:23, 18:23, 18:24, 19:24. mp

V 18. kole Medzinárodnej česko-slovenskej ligy v hádzanej žien WHIL HK Slávia Partizánske vyces-
toval za svojím súperom za rieku Moravu. Slávistky sa predstavili na palubovke Zlína, kde domáce-

mu tímu mali čo odplácať zo 7. kola. Slávistky vtedy na domácej palubovke prekvapivo Zlínu podľahli 24:28. Uplynulú 
nedeľu však Zlínu vrátili požičané, keď si z Moravy odniesli dva body po víťazstve 24:19 a naďalej okupujú fantastickú 
bronzovú priečku v interlige. V prvom polčase malo stretnutie vyrovnaný priebeh, slávistky v ňom však doplácali na 
nepremieňanie príležitostí. V druhej tridsaťminútovke Slávia pridala dôraz na koncovke, zlepšila obranu a Zlínu dovo-
lila streliť len osem druhopolčasových gólov aj vďaka výborne chytajúcej Kataríne Škvareninovej. Veľkou mierou sa o 
cenné víťazstvo Partizánskeho postarala skvele hrajúca režisérka hry Slávie Klaudia Michnová, ktorá aj tento raz de-
saťkrát napla sieť. Dobrými výkonmi jej sekundovali Andrea Kertészová, Natália Szökeová i Selma Blažeková, ktorá si 
víťazstvom dala zároveň pekný darček k narodeninám. 

 Zostávajúce výsledky 18. kola: Sla-
via Praha – Jindřichův Hradec 39:12 
(20:5). Písek – Senec 39:18 (15:6). Olo-
mouc – Veselí n/M. 27:19 (14:9). Šaľa 
– Poruba 36:27 (20:11). Most – Micha-
lovce – odložené na 5.3.. 

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 17 14 1 2 543:391 29
2. Baník Most          17 14 0 3 507:345 28
3. Slávia Partizánske 18 13 1 4 471:437 27
4. Slavia Praha          18 13 0 5 602:415 26
5. Duslo Šaľa           18 12 0 6 533:411 24
6. Sokol Poruba        18 12 0 6 494:435 24
7. Zora Olomouc      18 9 0 9 459:434 18
8. HC Zlín                 18 7 0 11 476:479 14
9. HC Veselí n/M.    18 6 0 12 430:446 12
10. ŠKP Senec         18 2 0 16 353:668 4
11. Jindřichův Hradec 18 2 0 16 329:565 4
12. Sokol Písek          18 2 0 16 358:529 4

 Program 19. kola – 5.3. o 18. h: Veselí 
n/M. – Slavia Praha, 7.3. o 18: h: Poruba 
– Zlín, 8.3. o 17.30 h: Olomouc – Most, 
o 18. h: HK Slávia Partizánske – Písek, 
Jindřichův Hradec – Šaľa, 9.3. o 18. h: Se-
nec – Michalovce. 

Režisérka hry Slávie Klaudia Michnová opäť žiarila

MINIHÁDZANÁRKY prvý raz medzinárodne
V Kysuckom Novom Meste sa hralo ďalšie kolo súťaže v minihádzanej. Družstvá HK Slávia Par-
tizánske aj v tomto kole zohrali dôstojnú úlohu v súbojoch o celkové umiestnenie. Ich hra 
naberá na kvalite a svoje schopnosti si mohli porovnať aj v prvom medzinárodnom zápase 
s chlapcami s českej Ostravy. ,,Áčko“ Slávie odohralo pekné a bojovné zápasy práve s chlap-
čenskými tímami. Zápasy s B-družstvom Kysuckého Nového Mesta a prvým tímom Martina 
mali dramatické okamihy. Víťazstvo a prehra o jeden gól hovorí za všetko. Mladučké slávistky 
z B-družstva hrajú každý zápas so ctižiadosťou zvíťaziť, ale nedarí sa. Ich hra je pohľadná, vý-
kony hráčok dosť presvedčivé, ale streľba na bránku je zatiaľ neefektívna.

 Výsledky a góly HK Slávia Partizánske A: Slávia Partizánske – Martin B 11:2,  Horňanová 
6, Šlosárová 2, Škodová 2, Bajtalová. Ostrava chlapci – Slávia Partizánske 6:8, Šlosárová 5, 
Horňanová 3. Kysucké Nové Mesto chlapci – Slávia Partizánske 12:4, Šlosárová 2, Škodová, 
Bajtalová. Slávia Partizánske - Slávia Partizánske B 9:2, Horňanová 5, Šlosárová 2, Bajtalo-
vá. Slávia Partizánske – Kysucké Nové Mesto B 12:11, Šlosárová 5, Horňanová 4, Bajtalová 
2, Škodová. Slávia Partizánske – Martin 5:6, Škodová 3, Šlosarová, Horňanová.
 Výsledky a góly HK Slávia Partizánske B: Slávia Partizánske B – Ostrava 2:8, Slávia Partizánske 
B – Kysucké Nové Mesto B 2:5, Slávia Partizánske B – Martin chlapci 4:16, Slávia Partizánske 
B – Martin B 3:6, Slávia Partizánske B – Slávia Partizánske 2:9, Slávia Partizánske B – Kysucké 
Nové Mesto chlapci 1:14, súhrn gólov HK Slávia B: I. Vargová 9, Kopčanová 4 a Ištvanová 1. fp

Mladé hádzanárske nádeje HK Slávia Partizánske

I. LIGA 
 2. SEMIFINÁLE: THT Topoľčany – MOHI-
CANS Topoľčany 7:6 (1:2, 0:2, 6:2), 11. I. Jan-
ček, 35. N. Matejka, 38. F. Ďurčo, 39., 44:06 a 
44:59 A. Božik, 43. J. Držík – 6. a 13. R. Gogola, 
17. a 36. J. Švajlen, 23. I. Trgyňa, 32. Š. Šupaj, stav 
na zápasy: 1:1. ICE BOYS Prievidza – LETCI Lu-
danice 8:3 (4:1, 3:0, 1:2), 3. L. Belanec, 4., 18. a 
25. J. Mäsiar, 5. M. Biely, 5. a 28. D. Ondrčka, 44. 
M. Sidor – 6. a 45. I. Rosa, 37. M. Mokoš, stav na 
zápasy: 2:0, do finále postúpil ICE BOYS.

 PROGRAM 3. SEMIFINÁLE – 8.3. o 17.45 h: 
MOHICANS Topoľčany – THT  Topoľčany, 2.3. o 
17. h: LETCI Ludanice – ICE BOYS Prievidza.
 PROGRAM 1. FINÁLE – 9.3. o 18.30 h: ICE 
BOYS Prievidza – MOHICANS Topoľčany/THT 
Topoľčany.

II. LIGA
 2. ŠTVRŤFINÁLE: LOKOMOTÍV Partizánske 
– DRIVERS Partizánske 2:4 (0:1, 1:1, 1:2), 27. 
F. Balogh, 33. Ľ. Galovič – 6. B. Adamik, 24. P. 
Buček, 31. M. Adamik, 31. A. Škvarenina, stav na 
zápasy: 0:2, do semifinále postupuje DRIVERS. 
ECS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske 2:4 
(1:2, 1:1, 0:1), 6. Michal Hallo, 19. D. Kopiar – 1. 
I. Košík, 10. M. Telek, 16. P. Košela, 35. P. Németh, 
stav na zápasy: 0:2, do semifinále postupuje BA-
ŤOVKA. BLUE Žabokreky n/N. – SCORPIONS 
Topoľčany 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), 10. P. Gráčik, 20. 
M. Habánik, stav na zápasy: 2:0, do semifinále 
postupuje BLUE. EXIT Bánovce n/B. – RAP-

TORS  Partizánske 3:5 (1:0, 2:4, 0:1), 12. A. 
Stolar, 25. a 29. M. Koleno – 18. A. Žuchovský, 
28., 30. a 44:51 Ľ. Goga, 30. M. Španko, stav na 
zápasy: 1:1.
 PROGRAM 3. ŠTVRŤFINÁLE – 7.3. o 20.15 h: 
RAPTORS Partizánske – EXIT Bánovce n/B..
 PROGRAM 1. SEMINÁLE – 8.3. o 19.15 h: DRI-
VERS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske/EXIT 
Bánovce n/B., 9.3. o 20. h: BLUE Žabokreky n/N. 
– BAŤOVKA Partizánske/RAPTORS Partizánske.

AHL FENDEK CUP 
 3. SEMIFINÁLE: SRŠNI Rudno – EKO Nitrian-
ske Sučany 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), 12. a 18. J. Dro-
bec, 32. M. Pažický. Brankári: M. Rozenberg – M. 
Čopjan, stav na zápasy: 2:1. WARRIORS Topoľ-
čany – TPS Topoľčany 4:3 (1:1, 1:1, 2:1), 2. J. 
Kusý, 18. M. Štepo, 38. Tarina, 42. P. Paluš – 12. L. 
Matejovič, 28. M. Bezený, 43. B.Mihok. Brankári: 
J. Hudák – E. Hajnal, stav zápasov: 2:1
 O 3. MIESTO: EKO Nitrianske Sučany – TPS 
Topoľčany 5:1 (2:0, 3:0, 0:1), 1. a 20. P. Masa-
rik, 2. a 30. M. Gerdenich, 19. I. Štanga – 35. P. 
Cabaj. Brankári: M. Čopjan – E. Hajnal, stav na 
zápasy: 1:0. 

 PROGRAM FINÁLE – 8.3. o 16.30 h: WARRI-
ORS Topoľčany – SRŠNI Rudno.
 PROGRAM O 3. MIESTO – 8.3. o 20.45 h: 
TPS Topoľčany – EKO Nitrianske Sučany, 9.3. 
o 15.30 h: prípadný 3. rozhodujúci zápas EKO 
Nitrianske Sučany –TPS Topoľčany.    (mp, ma, jf )


