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Pastoračné centrum na Šípku v Partizán-

skom pripravilo pre mládež a deti počas jar-

ného školského voľna tradičný prímestský 

tábor. Tohtoročnou témou bola rozprávka 

Hore, pri ktorej sa vyše osemdesiat detí spo-

lu s takmer tridsiatkou animátorov „učilo lie-

tať“. Prežívanie dobrodružstva dobra, obja-

vovanie sily priateľstva a vzájomnej pomoci  

i to mohli deti počas svojich prázdnin zažívať. 

O tom, ako sa tam rozdávalo najmä priateľ-

stvo a radosť, hovorí aj zážitok jednej animá-

torky: „Jedno ráno som dala chlapcovi z našej 

skupinky lízanku, lebo sme spolu vyhrali v kal-

čete. Videla som, že si ho nenechal, ale dal ho 

ďalej. Aj toho ďalšieho človeka som videla, ako 

ho dal niekomu inému. Nakoniec sa poobede 

dostalo opäť až ku mne.“  Okrem hier, skvelej 

atmosféry, si deti mohli vychutnávať i krás-

ne počasie, výlet do Brodzian, vtipné scénky, 

spev, tanec a všetko, čo k správnemu sale-

ziánskemu táboru patrí.  (mh)

Mládež, ktorá sa počas voľna učila lietať

Napriek tomu, že mesto Partizán-

ske má na konte realizáciu via-

cerých investičných aktivít, tri projekty 

hrajú v týchto dňoch prím. Ide o kom-

plexnú rekonštrukciu Ulice R. Jašíka, re-

konštrukciu mestského zariadenia Do-

mov a o výstavbu nového Kultúrneho 

domu vo Veľkých Bieliciach. Súčasný stav 

týchto objektov zhodnotili kompetentní 

pracovníci spolu s primátorom Jozefom 

Božikom 12. marca v rámci kontrolného 

dňa na stavbách. 

Prvou zastávkou výjazdu pracovnej sku-

piny bolo stavenisko vo Veľkých Bieliciach. 

Staré agitačné stredisko patrí minulos-

ti a po neatraktívnej budove zostala iba 

betónová základová doska. Pracovníci z 

Technických služieb mesta objekt oploti-

li a následne začnú pracovať tak, aby stihli 

termíny podľa stanoveného harmonogra-

mu. Ako uviedol Miroslav Kohút z TSM: „Je 

predpoklad, že zhruba do mesiaca by mali 

byť ukončené práce na základovej doske, 

aby sme následne mohli pokračovať s muro-

vaním tehloblokov.“

Ďalšie kroky kompetentných pracovní-

kov viedli na Ulicu Rudolfa Jašíka. Šoféri 

i chodci, ktorí prechádzajú centrom mes-

ta, vedia, že na spomínanom úseku pre-

biehajú rozsiahle rekonštrukčné úpravy. 

„Spoločnosť, ktorá je víťazom verejnej ob-

chodnej súťaže, začala s prácami v ponde-

lok 11. marca. Plán na rekonštrukciu je prip-

ravený približne na nasledujúce tri mesia-

ce,“ upresnila Dáša Jakubíková, prednost-

ka MsÚ. Projekt počíta s tým, že profi l ces-

ty sa rozšíri o odstavný pruh, vybuduje sa 

chodník na pravej strane ulice smerom ku 

kúpalisku a natiahne sa nový asfaltový ko-

berec. Novinkou bude vybudovanie delia-

ceho ostrovčeka na priechode pre chod-

cov. Jeho posunutie - päť metrov od hrani-

ce križovatky vyplynulo z požiadavky do-

pravného inšpektorátu. 

Do tretice si kompetentní pracovníci po-

svietili na budovu Domova, zariadenia so-

ciálnych služieb – mestskej neziskovej or-

ganizácie. Rekonštrukcia objektu je v tých-

to dňoch vo fi nálnej fáze. Ako informoval 

primátor Jozef Božik, „v priebehu mesiaca 

by mali byť ukončené práce tak, aby sa kli-

enti Domova mohli presťahovať z NsP sem 

do nových pekných priestorov, kde by 87 kli-

entov malo nájsť svoj druhý domov.“  Rekon-

štrukciu Domova sprevádzajú už od jej sa-

mého začiatku rôzne problémy. Vyplynuli 

z projektovej dokumentácie a mesto ich 

muselo riešiť navýšením fi nančných pros-

triedkov z mestského rozpočtu. V týchto 

dňoch sa v objekte intenzívne pracuje naj-

mä v interiéri a ak všetko pôjde hladko, Do-

mov bude daný do užívania v máji.

 Martina Petrášová

Investičné projekty pod drobnohľadom samosprávy

Do Domova sa klienti majú sťahovať v máji Tri hasičské cisterny a siedmi príslušníci Hasičského a zá-

chranného zboru v Partizánskom zasahovali 6. marca tesne 

pred pravým poludním pri požiari v Malých Bieliciach. Zdrojom 

požiaru bola udiareň, od ktorej sa chytila horieť záhradná šopa, 

od nej ďalšia a od úletov z ohňa aj veľký suchý strom na vedľaj-

šom pozemku. Našťastie nebol nikto zranený (na foto HaZZ). 

Jar sa ohlasuje nielen prebúdzaním prírody, ale opäť aj požiarmi 

suchej trávy a krovín. Takýto požiar likvidovali hasiči 6. marca pred 

20. hodinou v Malých Kršteňanoch. Mozaiku zásahov v prvých 

marcových dňoch dopĺňa už tradičné miesto dopravných nehôd 

na úseku medzi Nadlicami a Livinou. Na MDŽ 8. marca tu po 16. 

hodine vyletelo vozidlo z cesty na strechu, našťastie bez ujmy na 

zdraví posádky. Príslušníci HaZZ z Partizánskeho spojazdnili vozov-

ku odstránením hliny a prevádzkových kvapalín. Trinásteho marca 

zavčasu ráno o 3.20 h museli hasiči zasahovať pri požiari kontaj-

nerov na skládke odpadov v Malých Kršteňanoch. Pravdepodobne 

išlo o úmyselné zapálenie... (r)

Tri požiare za týždeň

Náročné prvé jarné dni
Mesto Partizánske bude počas prvých jarných dní koncom týždňa 

doslova prekypovať aktivitami. Spomeňme aspoň výjazdy samo-

správy – vo štvrtok do Veľkých Bielic a na druhý deň na Šípok, v pia-

tok v športovej hale Večer športovcov a v sobotu na námestí Hodi-

na pre Zem s nočným pochodom a ohňovou šou...
Primátor Jozef Božik so stavbyvedúcim uprostred kuchyne, ktorá bude slúžiť tak pre 

Domov, ako aj pre mestské zariadenie opatrovateľskej služby Foto: MsÚ

Prednostka MsÚ Dáša Jakubíková a pri-

mátor so zástupcom stavebnej firmy, ktorá 

rekonštruuje Ulicu Rudolfa Jašíka, vpravo 

Peter Ridzik zo stavebného referátu MsÚ

Súčasťou Večera športovcov bude opäť aj vyhláse-
nie čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO 
ZA ROK 2012, ktorú poriada komisia kultúry, športu a 
spoločenských organizácii pri Mestskom zastupiteľstve 
v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo. 
V tomto roku však vyhlásenie ankety naberá nový sce-
nár. Mená víťazov ankety po prvýkrát zaznejú až v pia-
tok 22. marca počas Večera športovcov v Mestskej špor-
tovej hale v Partizánskom. Všetci do ankety nominova-
ní športovci sú naň srdečne pozvaní! A v našej redakcii 
Tempo si môžu vyzdvihnúť vstupenky.
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O čom písali naše – vaše noviny pred 71 rokmi
Baťovany 1942Baťovany 1942 - Interný infor-

mačný obežník spolupracovníkov 

fi rmy BAŤA. Vychádza každý druhý 

týždeň v 1 500 výtlačkoch nákladom 

reklamného oddelenia. Tlačí tlačia-

reň Baťa, slov. úč. spol. Šimonovany.

?   O koľko menej dostane 

obec podielových daní 

oproti minulému roku a kde vša-

de ste začali šetriť?

Obec v tomto roku dostane na 

podielových daniach oproti minu-

lému roku menej asi o 73 tisíc eur. 

Pre porovnanie – kým ku koncu 

roka 2010 bolo úverové zaťaženie 

obce Chynorany 679 440 eur, ku 

koncu minulého roka bol zostatok 

iba vo výške 4 152 eur, ktorý bude 

splatený do 30. júna tohto roku. 

Splátky úverov zaťažujú rozpočty 

obcí a je dôležité začať šetriť aj na 

týchto miestach. Naša obec vlast-

ní veľa budov, niektoré z nich sme 

opravili a následne prenajali, čo 

prináša príjmy do rozpočtu obce. 

I naďalej chceme ísť touto cestou 

– opravené objekty prenajať. Od 

začiatku tohto roku sme znížili 

počet zamestnancov obecného 

úradu o jedno pracovné miesto a 

na ďalšie znižovanie nákladov vy-

užívame projekty ÚPSVaR SR.

?  Z dôvodu šetrenia ste ako 

jedna z mála obcí pristú-

pili k verejnému obstarávaniu 

elektrickej energie elektronic-

kou aukciou... 

Naša obec pristúpila z dôvodu 

šetrenia fi nančných prostried-

kov k verejnému obstarávaniu 

elektrickej energie elektronickou 

aukciou cez Slovenské centrum 

obstarávania Bojnice. Očakáva-

me, že oproti minulému roku 

ušetríme na elektrickej energii asi 

15 percent.

?  Koncom minulého roka po-

dala riaditeľka Základnej 

školy V. Beniaka s Materskou ško-

lou Jana Somogyiová výpoveď, čo 

v našich pomeroch nie je až taký 

bežný jav. Ako sa na jej výpoveď 

pozerá vedenie obce?

Na zasadnutí obecného zastupi-

teľstva 7. septembra 2012 sme rie-

šili sťažnosti rodičov detí prijatých 

do materskej školy na vysoký po-

čet detí v triedach a tiež na zmieša-

né triedy, kde v každej z troch tried 

boli deti od necelých 3 rokov do 

6 rokov. Najmä rodičia predško-

lákov sa obávali, že deti nebudú 

adekvátne pripravené na vstup 

do prvého ročníka základnej školy. 

Obecné zastupiteľstvo našlo rieše-

nie v tom, že vytvorilo novú herňu 

prerobením nevyužívanej kuchyne 

a od 1. februára tohto roku sa 13 

predškolákov pripravuje v novovy-

budovaných priestoroch. Koncom 

októbra 2012 riaditeľka ZŠ s MŠ 

zaslala na obecný úrad výpoveď 

bez udania dôvodu. Obecné zastu-

piteľstvo riešilo hlavne vytvorenie 

vhodných podmienok pre deti, 

ktoré v júni 2012 obdržali rozhod-

nutie o prijatí do MŠ, i keď sme sa 

nevyhli emotívnym vystúpeniam. 

Väčšina poslancov i ja sme rozhod-

nutie riaditeľky školy rešpektovali.

?  Na jar by ste mali začať s 

výstavbou 14 obecných 

nájomných bytov... Vraj proti 

výstavbe bola spísaná petícia...

Niekoľko obyvateľov by-

toviek spísalo petíciu proti 

výstavbe prvých nájomných 

bytov v našej obci. Odôvodňo-

vali to tým, že ich byty nebudú 

dostatočne slnečné, že sa im 

budú pozerať do spální a pod. 

Pretože vzdialenosť od jednej i 

druhej už postavenej bytovky 

je viac ako dvadsať metrov a 

vypracované svetlotechnické 

posudky to potvrdili, ich petícia 

je irelevantná. Začiatkom roku 

2013 bolo vydané stavebné po-

volenie a s výstavbou sa začne 

už teraz na jar.

?  V areáli bývalých ľanár-

skych závodov sa plánova-

la výstavba betonárky a kvôli 

tomu malo byť zvolané verejné 

zhromaždenie občanov. Aká je 

situácia dnes?

Vlastník pozemku v areáli býva-

lých Ľanárskych a konopárskych 

závodov Chynorany požiadal v sep-

tembri 2012 o stavebné povolenie 

na výstavbu mobilnej betonárky. Po 

preštudovaní žiadosti sa zistilo, že 

nestačí iba stavebné povolenie, ale 

je potrebné i územné rozhodnutie. 

Pretože do stanoveného termínu 

žiadateľ nepredložil požadované 

podklady, bolo v januári 2013 vyda-

né rozhodnutie o zrušení konania a 

verejné zhromaždenie občanov k 

tejto téme nemalo opodstatnenie.

?  Určite sme nepokryli všetky 

problémy, ktoré obec rieši... 

Čo však považuje vedenie obce za 

priority pre rok 2013?

Pre rok 2013 sme si určili viace-

ré priority. Okrem už spomínanej 

výstavby 14 nájomných bytov ide 

predovšetkým o rozšírenie ČOV o 

ďalší reaktor pre 1 500 ekvivalent-

ných obyvateľov. Chceli by sme 

vymeniť okná a dvere, zatepliť stre-

chy a obvodový plášť zdravotného 

strediska. Plánujeme opraviť cesty 

na uliciach Kukučínova, Pribinova, 

Chalupkova a časť ulice Pálenice,  

vybudovať chodníky na uliciach 

Cintorínska, Škol-

ská a Bernolákova, 

chceli by sme oplo-

tiť časť starého cin-

torína plným plo-

tom, zrekonštruo-

vať športovú halu. 

V prípade voľných 

zdrojov by sme 

chceli opraviť aj 

chodník na Ulici V. 

Beniaka, vybudo-

vať multifunkčnú 

betónovú plochu 

v športovom are-

áli, parkovisko pri 

zdravotnom stre-

disku, atď. 

Alena 

Borszéková

Za sebou majú úspešný rok 
a napriek šetreniu idú ďalej

Na foto štvrtá trieda v materskej škole s učiteľkou Marianou Magdolenovou. Zriadená bola od 1. feb-

ruára tohto roku najmä z dôvodu vysokého počtu detí prihlásených do MŠ. Podľa informácií zástup-

kyne riaditeľky školy pre MŠ Zuzany Krošlákovej, v tomto školskom roku majú až 78 detí, kým minulý 

rok to bolo len 59. Nová trieda vznikla z bývalej nevyužívanej kuchyne, bola rekonštruovaná – má 

nové okná a plávajúcu podlahu, zariadená je novým nábytkom, hračkami a učebnými pomôckami. 

Je určená na pobyt detí s poldennou starostlivosťou od 6.30 do 12. hodiny. Priestory novej triedy vy-

užíva škola aj na krúžkovú činnosť. Dvakrát týždenne tam prebieha výučba anglického jazyka pod 

vedením lektorky a tiež program na skvalitnenie interakcie detí v predškolských zariadeniach s náz-

vom - Aby sme si rozumeli, ktorý realizuje škola v spolupráci s CPPPaP v Partizánskom.

Chynorany majú za sebou úspešný rok. Opravili Dom smútku, začali budovať 

tzv. záhradu starej mamy a rekonštruovať Katolícky dom, vynovili interiér zdra-

votného strediska, nové povrchy majú vozovky na dvoch uliciach, vrátane výme-

ny vodovodného potrubia za umelohmotné, vyčistili reaktor na obecnej čistiarni 

odpadových vôd, urobili pasportizáciu dopravného značenia a nový informačný 

systém.., atď. Chynorany ako jediná obec v Trenčianskom kraji získala 43 355 eur 

z Fondu sociálneho rozvoja na projekt riešenia sociálnej inklúzie prostredníc-

tvom terénnej sociálnej práce v trvaní dvoch rokov. Spomínané úspechy svedčia 

o dobrom vedení obce Chynorany na čele so starostkou Máriou Lachkovičovou. S čím všetkým sa 

musí popasovať obec v súčasnosti, sme sa pýtali jej osobne...

Rozhovor s Máriou Lachkovičovou, 
starostkou obce Chynorany

 Dreváčky
Starať sa o riadne obutie našich 

spoluobčanov pokladali sme si 

vždy za svoju povinnosť. Neza-

meškali sme ani tej najmenšej prí-

ležitosti pri obstarávaní surovín. V 

poslednom čase sú však okolnosti 

predsa len silnejšie ako naša snaha, 

t.j. nedarí sa nám obstarávať toľko 

koženého materiálu, koľko by ho 

bolo treba a sme preto nútení začať 

propagovať nosenie dreváčikov. 

Hlavne teraz na jar a cez leto, kedy 

nohy nie sú vystavené tak veľkým 

nepohodám ako v zime. Materiál, 

ktorý ušetríme, bude nám môcť 

Ústredňa pre hospodárstvo suro-

vinové a priemyselné eventuálne 

prideliť vo zvýšenej miere na jeseň 

a zimu, kedy je treba k výrobe viac 

koženého materiálu. Jedná sa teda 

o to, aby sme používanie koženej 

obuvi nahradili do najväčšej mie-

ry používaním obuvi drevenej. O 

tomto presvedčiť našich stálych 

odberateľov je povinnosťou nás 

– predavačov. My z Baťovian bude-

me vám pomáhať, ako len to bude 

možné. Budeme robiť propagáciu v 

novinách, v rozhlase...  (krátené)

Nová elektráreň a kotolňa pre fabriku a mesto v roku 1942. 

Pozn. redakcie: Presne o 70 rokov neskôr - v roku 2012 bola 

zrovnaná so zemou, nevedno kým a nevedno prečo. Podľa 

názoru viacerých, mohlo to byť zaujímavé technické múze-

um. A takým by sa mohla stať aspoň jedna z výrobných bu-

dov, ktoré postavila fi rma Baťa...

Predchádzajúce články 

sme prevzali zo Zpravodajov 

z roku 1942, ktoré na zákla-

de výzvy nedávno daroval 

redakcii Tempo Ján Nahál-

ka. Redakcia opätovne vy-

zýva baťovcov a ich potom-

kov, že nám v archíve chýba 

prvý polrok roka 1942, a 

celé ročníky – 1941, 1943, 

1944, 1945 a 1946. Budeme 

vďační za každé jedno číslo 

Zpravodaja, Spolupracov-

níka alebo Slobodnej prá-

ce. To sú názvy tých istých 

novín, ktoré v spomínaných 

rokoch vychádzali vo fi rme 

Baťa, iba postupne menili 

názvy.  redakcia

Časť moderne a účelne vybudovanej 

rodinnej štvrti našich spolupracovníkov

 v Baťovanoch

Tomáša Baťa: Nebolo by ťažké vybudovať mesto o 50 000 

obyvateľov natlačených do činžákov bez ohľadu na to, ako 

žijú ich ženy a deti a akú príležitosť k zárobku v ňom nachá-

dzajú ich mužovia. Naším cieľom je mesto plné slnka, vody, 

občerstvujúcej prírody a čistoty, mesto najvyšších miezd, 

kvitnúcich živností, obchodov a remesiel, mesto s najlepšími 

školami. Našou ctižiadosťou je oslobodiť všetky naše ženy od 

posledných zbytkov domácej driny a pomôcť im vybudovať 

domov, ktorý by bol ich pýchou. 

Dokončila sa stavba

kotolne a elektrárne
Na hlbokých základoch  pnie 

sa pevná železná konštrukcia 

dokončenej kotolne a elektrár-

ne v Baťovanoch. S jej stavbou 

sa začalo ešte na jeseň roku 

1940, kedy si vynútila riešenie 

tak významná a pre Baťovany 

aktuálna otázka. Dňa 5. marca 

1942 za prítomnosti p. riadi-

teľa J. Ľuptáka, p. Hrnčírika a 

architekta p. Fackenberga  bol 

uvedený do prevozu druhý a 

najväčší kotol a koncom tohto 

týždňa bude zapojená i parná 

turbína a tým i generátor na 

výrobu prúdu. Tento dôležitý 

továrenský objekt má za úkol 

výrobu prúdu štvrti a s upotre-

benou parou bude cez zimné 

mesiace vykurovať všetky to-

várenské budovy a pomocou 

tepelných kanálov v zemi Spo-

ločenský dom, domov mla-

dých mužov a žien, slobodárne 

a ďalšie spoločné budovy. 

 (krátené)

Krásne sú dreváky z našej no-

vej kolekcie
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Mestská polícia v Partizánskom 

od 6. do 12. marca 2013

V priebehu minulého roku, a 

žiaľ, už aj v tomto, sme na strán-

kach Tempa viackrát písali o do-

pravných nehodách, ktoré sa sta-

li na ceste medzi Nadlicami a Livi-

nou. Redakcia sa prostredníctvom 

hovorkyne Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Trenčíne zau-

jímala, ako na túto smutnú štatis-

tiku reagoval dopravný inšpekto-

rát. Vyjadrenie sme dostali od kpt. 

Mgr. Branislava VOŽŇÁKA, vedú-

ceho Okresného dopravného in-

špektorátu (ODI) v Partizánskom. 

Vyberáme z neho podstatnú časť.

Z dôvodu zvýšeného počtu do-

pravných nehôd a škodových uda-

lostí v roku 2012, ku ktorým dochá-

dzalo v období od júna do októb-

ra na ceste č. II./592 v úseku 10,3 až 

10,6 km medzi obcami Livina a Nad-

lice pre zhoršené adhézne pod-

mienky vozovky, najmä pri zmene 

poveternostných podmienok, bola 

ODI v Partizánskom zaslaná žiadosť 

o vykonanie bezpečnostných opat-

rení v danom úseku cesty, a to pros-

tredníctvom dopravného inžinie-

ra na ODI Prievidza ako aj za účas-

ti TSK, Správy ciest TSK Trenčín, OÚ 

pre cestnú dopravu a pozemné ko-

munikácie Prievidza. 

Len od júna do októbra 2012 

bolo na tomto úseku cesty zazna-

menaných 11 škodových udalostí. 

Na ceste je v 10,0 km  zvislá doprav-

ná značka upozorňujúca vodičov 

na dvojitú zákrutu. K najzávažnej-

ším dopravným nehodám došlo 27. 

septembra a 2. októbra, pri ktorých 

sa zranilo celkovo 5 ľudí a hmotná 

škoda bola vyčíslená na 16 100 eur. 

K obom nehodám, ale aj väčšine 

škodových udalostí došlo na mok-

rej vozovke, teda pre jej zlé adhézne 

podmienky. Cesta je v danom úseku 

nekvalitná a povrch bez priľnavosti, 

v prípade dažďa bez akejkoľvek priľ-

navosti. Z tohto dôvodu žiadal ODI 

vykonať adhézne merania a urých-

lene prehodnotiť dopravné znače-

nie, umiestniť zvislú dopravnú znač-

ku Nebezpečenstvo šmyku s refl ex-

ným podkladom pre oba smery jaz-

dy, spolu s dodatkovou tabuľkou 

Nepriaznivé poveternostné pod-

mienky, prípadne prijať iné vhod-

né opatrenia, aby nedochádzalo k 

stratám na životoch, poškodeniu 

zdravia a majetku účastníkov cest-

nej premávky. Tieto dopravné znač-

ky ako aj príkaz maximálne povole-

nej rýchlosti 70 km/h v tomto úseku 

boli realizované, avšak neskoro. Dňa 

29. októbra 2012 na tomto úseku 

cesty vyhasol pri dopravnej nehode 

život 40-ročného vodiča, ktorý do-

stal šmyk na mokrej vozovke. Pre-

šiel do protismeru, kde narazil do ľa-

vého boku nákladiaka a obe vozidlá 

vyleteli do poľa. 

Dopravné značky boli na úseku 

cesty č. II/592 umiestnené až tri týž-

dne od tejto nehody, no doposiaľ 

nebolo vykonané adhézne mera-

nie priľnavosti cesty. Jej správca sa 

vyjadril, že úpravy bude môcť vy-

konať pri vhodných poveternost-

ných podmienkach a materiálnych 

možnostiach. Od tragickej doprav-

nej nehody 29. októbra 2012 nemal 

ODI ani neeviduje na tomto úseku 

cesty ani na celej ceste č. II/592, ani 

v úseku cesty od Nadlíc po Livinu 

ani jednu dopravnú nehodu. Zá-

roveň na tomto úseku cesty došlo 

k rapídnemu poklesu škodových 

udalostí. Dopravný inšpektorát za-

znamenal od tragickej nehody len 

jednu škodovú udalosť. Samoz-

rejme, mohlo dôjsť aj k ďalším, ale 

žiadnu  v danom úseku cesty ne-

preveroval. 

Zo strany ODI v Partizánskom 

boli vykonané všetky možné úko-

ny, aby došlo k zníženiu doprav-

ných nehôd v danom úseku.  Teraz 

je na rade správca cesty, aby do-

končil všetky potrebné úkony na 

zlepšenie adhéznych podmienok 

pri zhoršených poveternostných 

podmienkach. (redakcia)

Rizikový úsek cesty medzi Nadlicami a Livinou
Dopravný inšpektorát opatrenia vykonal, na rade je správca ciest

Tragická dopravná nehoda medzi Nadlicami a Livinou z októbra minulého roka 

   Foto: HaZZ Partizánske

S Priateľmi Zeme

o zhodnocovaní 

bioodpadov

Mesto Partizánske v 

spolupráci s mimovlád-

nou organizáciou Priate-

lia Zeme organizujú pre 

širokú verejnosť odbor-

ný seminár pod názvom 

Vráťme prírode to, čo 

nám dala - kompostujme! 

Seminára, zameraného 

na zhodnocovanie bio-

odpadov domácim kom-

postovaním, sa môžete 

zúčastniť vo štvrtok 21. 

marca 2013 o 14.15 ho-

dine vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Parti-

zánskom.

Dialóg 
s nájomníkmi

Vedenie Správy majetku 

mesta Partizánske na čele s 

riaditeľom Pavlom Dorma-

nom pokračuje v osobnom 

dialógu s užívateľmi mest-

ských nájomných bytov. V 

minulom týždni 13. marca sa 

ďalšie zo stretnutí uskutočni-

lo v bytovom dome číslo 204 

na Nábrežnej ulici. Tak ako 

na ostatných stretnutiach sa 

hovorilo hlavne o udržiavaní 

poriadku a čistoty v dome a 

jeho okolí, slušnom spoluna-

žívaní a disciplíne v platení 

nájomného.    (bab)

V uplynulom roku zamestnávali podniky s 

počtom zamestnaných osôb 20 a viac v Trenčian-

skom kraji spolu 123 696 zamestnancov. Medzi-

ročne sa počet zamestnaných osôb znížil o 

6,9 %. Najviac osôb bolo zamestnaných v dvoch 

najväčších okresoch kraja - v Trenčíne (27 026) a 

Prievidzi (25 186). Nasledovali okresy Nové Mes-

to nad Váhom (15 123), Púchov (14 019), Ilava (13 

649), Považská Bystrica (10 280) a Bánovce nad 

Bebravou (7 888). Najmenej osôb bolo zamest-

naných v podnikoch s 20 a viac zamestnanými 

osobami v okresoch Partizánske (6 403) a My-

java (4 122). Najviac – 60 490 zamestnaných osôb 

v kraji pracovalo v sekcii priemyselná výroba, v 

sekcii vzdelávanie to bolo 14 466 osôb a v zdra-

votníckej a sociálnej pomoci 8 787 osôb.

Priemerná nominálna mesačná mzda v pod-

nikoch s počtom zamestnaných osôb 20 a viac 

dosiahla v roku 2012 v Trenčianskom kraji 786 

eur a bola o 115 eur nižšia ako celoslovenský 

priemer. Medziročne však vzrástla o 5,1 %. 

Najvyššia mzda bola v sekcii odborné, vedecké a 

technické činnosti (1 058 eur). Do tejto sekcie pat-

ria napr. právne a účtovnícke činnosti, vedenie fi -

riem; poradenstvo v oblasti riadenia, reklama a 

prieskum trhu, veterinárne činnosti a ďalšie. 

V súvislosti so skončením pracovného, služob-

ného a členského pomeru k organizácii bola v 

roku 2012 na odstupnom vyplatená v kraji čias-

tka 7,1 miliónov eur, náhrada príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti dosiahla 4,9 miliónov 

eur. Zamestnané osoby odpracovali spolu 203 

miliónov hodín, na jedného zamestnanca v kraji 

pripadlo 1 646 odpracovaných hodín.

 Ing. Pavol Arpáš, 

 riaditeľ Štatistického úradu SR v Trenčíne

Zamestnaných menej, mzda vyššia

Tradíciu spoločnej oslavy Medzinárodného dňa žien neporušili ani v Klátovej Novej Vsi a v ne-

deľu 10. marca sa miestny Kultúrny dom zaplnil oslávenkyňami do posledného miestečka. Pozvanie od starostky Ive-

ty Randziakovej prijali aj viaceré ženy z okolitých obcí spolu so starostami, a s potešením aj poslanec NR SR Jaroslav 

Baška. K príjemnej nálade prispeli jeho milé slová venované ženám, pozornosť mužov – členov obecného zastupiteľ-

stva, ktorí sa postarali o pohostenie a dobrú zábavu znásobila hudobná skupina Rytmus z Oslian.  Foto: R. Randziak

Samospráva v mestských častiach

Výjazd do Veľkých Bielic
Tohtoročný seriál výjazdov do mestských častí Partizánskeho 

uviedla samospráva dňom na sídlisku Luhy I. Už o pár dní, vo 

štvrtok 21. marca ho bude nasledovať výjazd do Veľkých Bielic, 

ktorý sa začne o 10. hodine. Pracovná skupina sa zíde na Víťaz-

nej ulici za závorami, jej kroky povedú k mostu a krátko predpo-

ludním zamieri k stavenisku nového kultúrneho domu. Výjazd 

ukončí návšteva miestnej základnej školy o 13.30 h.

Deň sídliska Šípok
Už o deň nato, v piatok 22. marca sa vedenie mesta, poslan-

ci a kompetentní pracovníci stretnú na sídlisku Šípok na parko-

visku pri budove OV 3000. V tejto časti mesta spoločne posúdia 

stav sídliska na Horskej ulici, zastavia sa na parkovisku pri su-

permarkete a napoludnie ich občania nájdu pri detskom ihrisku 

na Ulici Janka Kráľa. Pracovná skupina navštívi aj areál miestnej 

materskej školy a ZŠ na Malinovského ulici, kde zároveň svoj vý-

jazd ukončí.

Pozor na výtlky! 

Minulý týždeň opravovali cestári rozsiahle výtlky, okrem iných 

úsekov aj medzi Oslanmi a Zemianskymi Kostoľanmi. Polícia upo-

zorňuje vodičov na naďalej zlý stav cesty I/50 medzinárodného 

významu (E 572) najmä v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánov-

ce nad Bebravou. Vzhľadom na množstvo nerovností je potrebné 

plne sa venovať sledovaniu cesty a situácie v cestnej premávke. Vo-

diči, rešpektujte aj prenosné dopravné značky a správajte sa ohľa-

duplne! Tí, ktorí v súčasnosti opravujú cestu, naozaj nemôžu za to, v 

akom  katastrofálnom stave cesta I/50 je. KR PZ Trenčín

�� Dňa 6. marca odchytili 

hliadky mestskej polície troch 

psov potulujúcich sa na sídlis-

ku Šípok a po Topoľovej ulici, 

dvoch odviezli do karanténnej 

stanice, jedného vrátili maji-

teľovi. Do karanténnej stanice 

umiestnili aj túlavého psa od-

chyteného nasledujúci deň pri 

športovej hale, maltézskeho 

psíka potulujúceho sa po Hor-

skej ulici sa 12. marca mestským 

policajtom odchytiť nepoda-

rilo. Ôsmeho marca upozornil 

občan na vlčiaka pohybujúce-

ho sa po Puškinovej ulici, kto-

rý napádal okoloidúcich. Hliad-

ka psa odchytila, zistila majiteľa 

a začala priestupok riešiť. Dňa 

10. marca prijala MsP oznáme-

nie občana o uhynutom psovi 

za prevádzkou na Nitrianskej 

ceste, ďalší deň sa občan sťažo-

val na neustále vyrušovanie šte-

kotom psa z bytu suseda. MsP 

preverením zistila, že pes je re-

gistrovaný a majiteľa na rušenie 

psom upozornila. 

�� Ôsmeho marca podal 

občan oznámenie o konfl ik-

te v čakárni lekára, kde údaj-

ne upozornil ženu, ktorá sa 

snažila dostať prednostne na 

vyšetrenie. Došlo k slovnej 

potýčke a k nezhodám, kto-

ré na mieste vyriešila hliad-

ka mestskej polície dohovo-

rom. Dva dni nato oznámil 

lekár, že ošetrujú na pohoto-

vosti dvoch Rómov a ďalší sa 

nemiestne správajú v čakár-

ni. Desiateho marca a v nasle-

dujúci deň MsP preverila dve 

oznámenia o bitkách medzi 

občanmi rómskeho pôvodu. 

Jeden z prípadov je v kompe-

tencii štátnej polície. 

�� Hliadka mestskej polície 

odviezla domov dezorientova-

ného muža pohybujúceho sa 

po Námestí SNP, 12. marca nad-

ránom previezla domov a odo-

vzdala matke muža nájdeného 

ležiaceho na Jesenského ulici. 

�� Zamestnankyňa zaria-

denia Domov žiadala o po-

moc pri zvládnutí agresívne-

ho pacienta, odmietajúceho 

injekciu. Na  žiadosť lekára 

asistovala MsP aj pri prevoze 

pacienta do psychiatrickej lie-

čebne. 

�� Počas preventívnej kon-

troly 6. marca hliadka mestskej 

polície zistila narušenie objek-

tu Malý Salaš, o čom okamžite 

informovala OO PZ v Partizán-

skom.

�� Hliadky mestskej polí-

cie vykázali 7. marca z Ulice 

Janka Kráľa bezdomovca, 8. 

marca pri prevádzke na Ulici 

Rudolfa Jašíka prebrali muža 

silne pod vplyvom alkoholu 

a poslali ho domov. V noci 12. 

marca o 3. hodine bol v spo-

ločných priestoroch domu č. 

160/12 na Ulici Rudolfa Ja-

šíka nájdený muž, ktorý sa 

údajne vrátil z výkonu trestu 

a momentálne je bezdomo-

vec. V tento deň MsP preve-

rila oznámenie na žiadosť OO 

PZ o ležiacej osobe na sídlisku 

Šípok. K mužovi hliadka pri-

volala RZP.

�� Priestupok proti životné-

mu prostrediu spaľovaním od-

padu v Malých Bieliciach rieši-

la MsP 8. marca, v ten istý deň 

zistila spaľovanie záhradného 

odpadu v záhradkárskej oblas-

ti a obidva priestupky vyriešila 

dohovorom. Za parkovanie na 

trávniku uložila hliadka blokovú 

pokutu vo výške 20 €.

�� Ôsmeho marca štvrť ho-

dinu po polnoci preverila MsP 

sťažnosť občana na rušenie 

nočného pokoja hlukom ší-

riacim sa z prevádzky v cen-

tre mesta. Personál bol upo-

zornený na dodržiavanie ve-

rejného poriadku, terasa bola 

uzamknutá a priestupok MsP 

oznámila príslušnému odde-

leniu MsÚ.
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Blahoželáme

Sedemdesiattriročný an-
glický profesor hospodár-
skej histórie Robert Skidel-
sky napísal so svojím synom 
Edwardom, docentom so-
ciálnej fi lozofi e, knihu – Ako 
veľa je dosť? Od šialenstva 
rastu k ekonómii dobrého ži-
vota. Redaktor nemeckého 
týždenníka Die Zeit sa spýtal 
autorov, v čom spočíva dobrý 
život. Edward: Živor je dobrý, 
ak je v súlade so siedmimi 
základnými potrebami. Člo-
vek potrebuje zdravie, isto-
tu, rešpekt, rozvoj osobnosti, 
harmóniu s prírodou, priateľ-
stvo a „čas pre seba“... Sied-
mu podmienku uvádzam v 
úvodzovkách, ako ju preložiť 
do slovenčiny? Relax, môže 
to byť i meditácia, ticho s 
dobrou knihou, podvečer-
ná muzika a všetko možné, 
čo nám po oslobodení sa od 
starostí umožňuje v pohode 
a v uvoľnení byť aspoň chví-
ľu sebou samým. I keď sa 
nenájde presné slovo, aj na 
Slovensku možno žiť dob-
rý život. Platí to pre všetky 
kultúry, tvrdia autori. Zdravie 
je i to, aby bolo na správnu 
stravu. Istota môže byť i bez-
pečnosť. Žiť bez ohrozenia 
zvnútra a zvonku. Rešpekt 
je ocenenie námahy snaže-
nia sa k lepšiemu, uznanie. 
Priateľstvo, pripomínajú otec 
a syn, je nadradeným poj-
mom i pre rodinné vzťahy a 
sú presvedčení, máme viac, 
ako potrebujeme...

 PETER REPKA, 
 publicista a prozaik

 (SME12.2.2013)

Výbor Klubu ABŠ praje 
všetko najlepšie svojim trom 
členom, ktorí v uplynulých 
dňoch oslávili životné jubileá 
-  Helene Šmálovej a Joze-
fovi Lukačovičovi k 85. na-
rodeninám a Matilde Haran-
tovej k  75. narodeninám.

Základná organizácia 
SZTP želá členovi Štefa-
novi Belákovi ku krásne 
okrúhlej 70-tke hlavne veľa 
zdravia, šťastia a lásky.

V budúcich dňoch oslávia 
meniny Jozef, Víťazoslav, 
Klaudius, Blahoslav, Be-
ňadik, Adrián, Gabriel a 
Marián.

Pozývame všetkých záu-

jemcov o štúdium v Gymnáziu 

v Partizánskom, prípadne aj ich 

rodičov, na veľmi zaujímavú ak-

ciu: Večer prírodných vied, kto-

rý sa uskutoční v priestoroch 

gymnázia v piatok 22. marca 

od 17. do 21. hodiny.

Na budúcich študentov 

gymnázia čaká množstvo za-

ujímavých pokusov z fyzi-

ky, chémie, biológie, geogra-

fi a, logické hry, matematika 

a geometria, telesná výchova. 

Záujemcov o tento večer 

budú sprevádzať, prípadne im 

pomáhať študenti gymnázia.

Večer prírodných vied

Myšlienka na tento týždeň

Mať tribúny plné divá-

kov je prianím nielen špor-

tovcov, ale aj populárnych 

spevákov. V Partizánskom 

sa to podarilo popularizá-

torovi šlágrov, piesní stred-

ného prúdu Ottovi Weite-

rovi. Modrooký lámač žen-

ských sŕdc má u nežného 

publika veľký úspech nie-

len obľúbenými pesnička-

mi, ale aj svojou vždy dob-

rou náladou a usmiatou tvárou. Pozvať ho k 

sviatku MDŽ ako darček ženám bolo dobrou 

voľbou a hlavný darca – primátor mesta Jo-

zef Božik bol očividne spokojný s náladou v 

hale vyvolanou úspechom speváka a jeho 

partnerky Andrey Fischer (spoločne na foto). 

Nestarnúci šoumen niekoľkokrát svojim fa-

nynkám opakoval, aby sa v televíziách do-

máhali programov podľa ich vkusu a vyvied-

li dramaturgov z omylu, že človek po štyrid-

siatke je pre nich mŕtvy. Na oboch stranách 

– hosťa a pozývateľa odznel prísľub, že za-

krátko by sme sa mohli stretnúť znovu. „Do 

Partizánskeho vždy veľmi rád prídem...,“ boli 

slová Otta Weitera.     (bab)

Nestarnúci šoumen Otto Weiter: Do Partizánskeho vždy veľmi rád prídem

Na pôde ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej v Partizán-

skom sa 11. marca uskutočnilo okresné kolo 54. 

ročníka fyzikálnej olympiády pre základné školy. 

Organizátori zo sekcie FO v spolupráci s Centrom 

voľného času Relax aj takýmto spôsobom vyhľa-

dávajú talentovaných žiakov, podporujú ich zá-

ujem o fyziku a jej aplikácie, prehlbovanie vedo-

mostí a samostatnej tvorivej činnosti. 

V kategórii F pre žiakov 8. ročníka súťažilo 16 žia-

kov, z nich sa stal úspešným riešiteľom iba Adam 

Belianský zo ZŠ Veľké Uherce so ziskom 27 bo-

dov. Na 2. a 3. mieste s rovnakým počtom 13 bo-

dov skončili Marek Detko ZŠ Veľká okružná a Ju-

raj Strych zo ZŠ R. Jašíka. Kategória E pre žiakov 9. 

ročníka mala 7 účastníkov a dvoch úspešných rie-

šiteľov. Najviac – 29 bodov získal Miloš Kubica zo 

ZŠ Veľké Uherce a druhý s 20 bodmi skončil Zden-

ko Čepan zo ZŠ Veľká okružná. Na 3. a 4. mieste 

skončili so 4 bodmi Lukáš Frank zo ZŠ Klátova 

Nová Ves a Vlastimil Kapusta zo ZŠ Veľké Bielice.

Okresná komisia FO skonštatovala, že pod 

slabšie výsledky súťažiacich najmä v kategórii 

F sa podpísala hlavne  skutočnosť, že po zme-

ne koncepcie v školstve zatiaľ nedošlo ku zo-

synchronizovaniu učebnej látky medzi fyzikou 

a matematikou. Žiaci tak nemajú dostatočný 

matematický aparát na riešenie náročnejších fy-

zikálnych príkladov. Juraj Guniš

Fyzikálna olympiáda pre ôsmakov a deviatakov

Kresba je pre dieťa jedným z prostriedkov, ktorým vyjadruje svoje 

predstavy, túžby, skutočnosť, pocity a prežívanie. V rukách odborníka 

dokáže odhaliť aj možné príčiny detských problémov. Preto sekcia vý-

tvarnej výchovy pod vedením Aleny Slašťanovej pri Kabinete predškol-

skej výchovy v Partizánskom pripravila v spolupráci so Základnou ume-

leckou školou v Partizánskom pre učiteľky materských škôl prednášku 

spojenú s prezentáciou pod názvom Detská kresba a jej diagnostika. Pú-

tavou formou sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami podelila uči-

teľka výtvarnej výchovy Vladimíra Hlavnová zo ZUŠ-ky. Učiteľky si vy-

skúšali kresbu, v ktorej objavovali jej znaky a význam, čo využijú aj v 

ďalšej svojej práci s deťmi.     (as)

Detská kresba
očami učiteľov

Soňa Talárová, 42 rokov, učiteľka: Moja trinásťroč-

ná dcéra býva na počítači len cez víkend, maximálne 

tak na dve hodiny za deň. Cez týždeň iba vtedy, keď 

má niečo dôležité do školy, napríklad prípravu projek-

tu, alebo domácu úlohu. Počítač máme v obývačke, 

takže vidíme, koľko času pri ňom strávi.

Ľudovít Baranček, 51 rokov, informatik: Ako na 

mnohé iné veci, tak ani na otázku - koľko času by malo 

dieťa stráviť pred počítačom, nie je celkom presná 

odpoveď. U menších detí v predškolskom veku by to 

mohla byť tak maximálne hodina, u starších primerane 

viacej. Ak sa dieťa orientuje viac na hranie, tak je dob-

ré nastaviť určité pravidlá, napríklad - môžeš sa zahrať, 

ak si upraceš hračky a pod. U školákov - ak si urobíš 

úlohy do školy. V každom prípade by sa mal rodič za-

ujímať o to, čo dieťa na počítači robí. Povzbudiť ho, ak 

pracuje aktívne. Napríklad, keď niečo nakreslí, vyrieši 

úlohu. Nie je treba a ani sa to prakticky nedá, byť s die-

ťaťom pri počítači a neustále ho kontrolovať. Ale tiež 

nie je dobré urobiť z počítača akýsi odkladací priestor 

pre dieťa, aby mal rodič pokoj. S mládežou v puberte 

je to o niečo ťažšie. Chcú mať viacej súkromia pri prá-

ci na počítači . Niektorí z nich sú schopní presedieť pri 

ňom niekoľko hodín aj dlho do noci. Pritom si píšu s ka-

marátmi cez sociálne siete a diskusné skupiny, posiela-

jú emaily alebo hrajú hry cez internet. Tieto aktivity je 

dobré obmedzovať na rozumnú mieru, lebo je tu rizi-

ko závislosti. Úplné zákazy nie sú vhodné, aby nestratili 

kontakt s kamarátmi a nemali pocit, že sú vylúčení spo-

medzi rovesníkov. Ak sa dá, mal by rodič dieťa primera-

ne zamestnať v domácnosti alebo nájsť si čas a niekam 

si s ním vyjsť, a tak ho odpútať od počítača. Iný prípad 

je, keď žiak, študent používa počítač v školskom proce-

se. To sa nedá obmedzovať, ale kontrola primeranosti 

je tiež na mieste. 

Viem, že ľahko sa o tom píše, ale ťažko sa to v praxi 

uskutočňuje. Dnešná doba nedáva rodičom toľko prie-

storu na výchovu detí. Častokrát buď riešia existenčné 

problémy, alebo naopak, pre množstvo práce nemajú 

čas a energiu tráviť ho s dieťaťom. Ale stále by mali mať 

na pamäti, že sú to ich deti a mali by sa o to, čo robia, čo 

najviac zaujímať. 

Mária Petrikovičová, 33 rokov, predavačka v su-

permarkete: Mám dve školopovinné deti a tak ako 

väčšina ich rovesníkov, na počítači by boli stále. Man-

žel chodí na dvojtýždňovky a keďže ja mám také zamest-
nanie, že často ťahám celý deň i cez víkendy, ich „pobyt“ 
pri počítači som musela obmedziť na minimum. Počítač 
máme v obývačke a púšťam ho len keď som doma, aby 
som vedela, čo na ňom deti robia. Viem, že je to dočasne, 
lebo najstaršia dcéra vo vyšších ročníkoch bude potre-
bovať na ňom pracovať viac, kvôli škole. Tiež som z toho 
zúfalá, že ak ho zapnem, deti sa idú pobiť, kto tam koľko 
bude. A takisto je to s mobilom. S tým sa dcéra hrá neus-
tále, aj so svojimi kamarátkami, a neviem si dať rady, ako 
to obmedziť. Nemôžem jej ho vziať, veď to by som strati-
la s ňom kontakt úplne, keď som stále v robote... 

Sylvia Dlhošová, 45 rokov, učiteľka v materskej 

škole: Naše sedemročné dieťa trávi za počítačom ma-
ximálne hodinu, cez víkendy hodinu doobeda a hodinu 
poobede a mobilný telefón nemá. Zatiaľ otázku hrania sa 
viacej neriešime. Myslím si, že všetko je na rodičoch. Aj 
to, ako dlho bude dieťa za počítačom...

Stano Hudok, 67 rokov, dôchodca: Mám štyri vnú-
čence, z toho dve školopovinné vo veku 11 a 8 rokov a 
dvoch päťročných škôlkarov. Myslím si, že keby školopo-
vinní nechodili do školy a škôlkari do škôlky, tak by pre-
sedeli pri počítači, televízii a hrách celý deň. S telefono-
vaním to nie je až také hrozné, pretože ten má zatiaľ len 
najstaršia vnučka preto, aby bola v kontakte s rodičmi. 
Keď to s mojou manželkou vidíme, tak sme z toho chorí 
a v podstate ľutujeme generáciu dnešných detí. Ak po-
viem vnúčatám, že ich zoberiem na prechádzku, či už do 
mesta alebo do prírody, tak im vstávajú vlasy dupkom... 
Dovolím si tvrdiť, že takých je 80 percent detí. Musím ale 
povedať, že deti sú v tom nevinne. Príčinu všetkého vi-
dím v dnešnej dobe. Ak rodičia majú náhodou prácu, tak 
pracujú „od nevidím do nevidím“ a tak jednoducho ne-
majú čas na deti a sú nakoniec radi, že sedia pri počíta-
čoch, hrách, televízii a majú od nich pokoj. A ak tu prácu 
rodičia nemajú, tak sú to stresové situácie v rodinách a 
deti vidia únik od danej situácie k uvedeným činnostiam, 
ak vôbec doma na ne majú. Podľa môjho názoru nie sú 
vôbec v dnešnej dobe vytvorené žiadne podmienky pre 
to, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a deti vychovať 

v zdravom, pokojnom rodinnom prostredí. 

 Alena Borszéková

ANKETA: Aký je váš názor na vysedávanie detí pri počítači?

Rodičia na deti nemajú čas

Deti trávia pri počítači a na internete čoraz viac času. Podľa odborníkov – pediatrov a psychológov by deti od 

osem  do jedenásť rokov mali stráviť denne pri počítačoch maximálne jeden a pol hodiny, staršie o hodinu viac. Deti 

na internete radi vyhľadávajú zakázané veci a rodičia často ani o tom nevedia. Majú iné problémy – buď sú v práci 

veľmi vyťažení alebo sú bez práce, v strese... A dieťa hľadá únik vo virtuálnom svete. Toto je len časť problematiky, 

ktorú začínajú riešiť už aj celosvetové kampane. Malú sondu o tom, ako sa na sedenie pri počítači pozerajú niektorí 

rodičia alebo starí rodičia, sme pripravili aj pre našich čitateľov. Náhodným respondentom sme položili otázky:  Aký 

je váš názor na vysedávanie detí pri počítači na internete a neustále sa hranie s mobilom? A ako to doma riešite?
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... zaujímavé reportáže z diania v Partizánskom a okolí na každú obrazovku 

v sieti SKR, KABELTELSAT a SkyLAN...

Dajte nám tip na reportáž! Volajte, mailujte:
Vydavateľstvo Tempo, Nám. SNP 215/7, Partizánske, tel. 038/749 42 61, e-mail: tempo@novinytempo.sk

Ak sa venujete fi lmovaniu videokamerou, staňte sa našimi spolupracovníkmi!

Spomienka na zakladateľa Baťovian
Pri pamätnej tabuli Jana Antonína Baťu v Partizánskom sa 7. marca 

zišlo až 67 členov a sympatizantov Klubu absolventov Baťovej školy 

práce. Uctili si pamiatku zakladateľa mesta Baťovany - Partizánske pri 

príležitosti 115. výročia jeho narodenia.

V Klube spoločenských organizácií privítala členka výboru Soňa Múčko-

vá okrem všetkých prítomných baťovcov aj hosťa – Pavla Štrosa, staros-

tu najväčšej obce okresu, v ktorej určitý čas pôsobila fi rma Baťa. Navyše 

si obec v tomto roku pripomína 830. výročie od prvej písomnej zmien-

ky. Pán Štros priblížil históriu i súčasnosť obce, ale aj známe osobnos-

ti, najznámejším Bošancom je kardinál Ján Chryzostom Korec. Baťov-

cov najviac zaujímalo pôsobenie Jana Antonína Baťu, ktorý v Bošanoch 

začal podnikať už od 

roku 1930 v miest-

nej koželužni. Poz-

dvihol úroveň obce, 

zabezpečil prácu 

pre mnohých ľudí z 

obce i okolia, vybu-

doval obytnú zónu a 

veľmi rád chodil me-

dzi ľudí. V diskusii sa 

prítomní zaujímali o 

situáciu v Bošanoch 

dnes, o osud fabriky 

i bývalej meštianskej 

školy, atď. 

 M. Markovičová

Soňa Múčková a starosta Pavol Štros z obce, v ktorej 

Baťa zanechal tiež nezmazateľnú stopu a idea batiz-

mu medzi  Bošancami stále žije... Foto: M.Tomiš

Sviatok Medzinárodného dňa žien oslávili aj klientky mestského Zaria-

denia opatrovateľskej služby v Partizánskom, medzi 

ktoré zavítali deti z Materskej školy na 

Obuvníckej ulici. K ich spevu a básnič-

kám pridala želanie všet-

kého dobrého riaditeľ-

ka ZOS-ky Gabrie-

la Ďurinová. Nielen 

kvietkom z jej 

rúk, ale aj sr-

d i e č k a m 

od škôl-

k a r o v 

sa se-

niorky 

úprim-

ne po-

tešili.

Emdéžet v Zos-ke

Pokojná a pohodová atmosfé-

ra už tradične sprevádza stretnu-

tia jubilantov, ktoré sa pravidelne 

odohrávajú v Klube spoločenských 

organizácií v Partizánskom. Druhé 

tohtoročné stretnutie vyšlo na sym-

bolický dátum, piatok 8. marca, a tak 

sa milá oslava niesla v dvojakom du-

chu. Hostia si jednak pripomenuli 

významné životné výročia a zástup-

kyne nežného pohlavia oslávili svia-

tok MDŽ. 

Príprave stretnutí, ktoré sa kona-

jú každé dva mesiace, sa tradične ve-

nujú pracovníčky z oddelenia sociál-

nych vecí a spoločenských vzťahov 

MsÚ. Posedenie si však v duchu tra-

dície nenechá ujsť ani primátor Jo-

zef Božik. Aj tentoraz zavítal na sym-

bolickú oslavu, aby osobne zablaho-

želal každému hosťovi. 

Slávnostné popoludnie veno-

vané jubilantom sa nezaobíde bez 

dobrej hudby, a tak aj marcovú sláv-

nosť spestrilo vystúpenie speváčok 

zo súboru Nádej. Kultúrny program 

netradične obohatilo aj vystúpe-

nie najstaršej jubilantky, 93-ročnej 

Magdalény Zuzulovej. Pri príležitosti 

MDŽ sa vitálna mamička niekdajšej 

primátorky Oľgy Úradníčkovej pri-

hovorila prítomným ženám a veno-

vala im poetickú kytičku kvetov.

Veľa zdravia, milí jubilanti!

Zo správy o činnosti, čítaním ktorej po-

verila predsedníčka MsO Anna Martineko-

vá členku výboru Martu Kotercovú, vyply-

nuli najmä pozitívne fakty o neutíchajúcej 

aktivite seniorov. K organizácii neodmysli-

teľne patria aj dva spevácke súbory – „pät-

násťročná“ Jeseň a veľkobielická Nádej, kto-

rá 10. výročie oslávi 14. apríla 2013. V tejto 

súvislosti treba vyzdvihnúť aj ich súťažný 

galaprogram Modrá ruža. Seniori sa nielen 

radi zabávajú, ale aj radi cestujú, či do di-

vadla, ale aj na výstavu Flóra do Bratislavy, 

na vinobranie do Pezinka, či na degustáciu 

do Topoľčianok alebo na Michalský jarmok 

do družobného Hlohovca. Známe sú šacho-

vé turnaje, súťaže v stolnom tenise a snáď 

najvýznamnejšia a jedinečná svojho druhu 

je olympiáda JDS. Pochvaľujú si aj rekondič-

né pobyty, ktorých sa v minulom roku zú-

častnilo 58 členov. V správe, a nielen v nej, 

sa vyzdvihla aktívna účasť seniorov na všet-

kých kultúrno-spoločenských akciách orga-

nizovaných mestom. Chvíľkou ticha si prí-

tomní uctili pamiatku zosnulých členov. 

V správe o hospodárení v podaní pani 

Bratkovičovej zaznela zaujímavá informácia 

o príjmoch - tisíc eur je dotácia z mestského 

rozpočtu, 850 eur z fondu primátora, 1600 

eur sponzorské dary a najväčšiu položku 

tvoria vybraté členské príspevky – 1900 eur. 

Z toho však každá organizácia JDS polovi-

cu odovzdáva do ústredia JDS pre svoje ria-

diace orgány, v prípade Partizánčanov je to 

až 950 eur! 

Ako každý rok aj tento privítali seniori 

medzi sebou aj hostí, ktorí pozdravili ro-

kovanie svojimi príhovormi. Primátor Jo-

zef Božik vyzdvihol prácu Rady starších 

ako poradného orgánu primátora a po-

ďakoval za nesmierne bohatú činnosť, ok-

rem iného aj slovami: „Robíte mestu veľmi 

krásnu reklamu po celom Slovensku...“ Zdô-

raznil, že mesto má vyše päťtísíc obyva-

teľov nad šesťdesiat rokov, čo sú v pod-

state všetko potenciálni členovia organi-

zácie JDS. V ďalších slovách priblížil akti-

vity mesta vo všetkých oblastiach a poz-

val seniorov na ďalšie spoločenské akcie 

do konca roka. Ďalší hosť Jozef Šimko z 

Krajskej organizácie JDS v Trenčíne aj šta-

tisticky priblížil členskú základňu v kraji. 

Napríklad okres Partizánske má približne 

2 200 členov, po Trenčíne je druhý, ale sa-

motné mesto Partizánske je jednoznačne 

najpočetnejším klubom JDS v kraji a jeho 

činnosť organizácie v Partizánskom ozna-

čil za fantastickú.

Na základe vyčerpávajúcich informácií 

zo správy o činnosti i o hospodárení bola 

diskusia veľmi skromná. Odznelo tu len 

upozornenie predsedníčky Anny Martine-

kovej na možnosť zľavy na koncesionár-

skych poplatkoch za televíziu a rozhlas. 

Seniorka Magdaléna Lošonská upozornila 

vedenie mesta i organizácie na malé prie-

story Klubu spoločenských organizácií, 

kde sa pri akejkoľvek akcii zmestí len mini-

málny počet členov, asi päťdesiat. Schvále-

ním uznesenia (na foto) sa výročná členská 

schôdza ukončila a záver patril vystúpeniu 

speváckej skupiny Jeseň.

 Text a foto: Alena Borszéková

Výročné stretnutie najväčšej organizácie v Partizánskom
Celkom 682 žien a 268 mužov tvorí Mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom, ktorá je najväč-

šou organizáciou tretieho sektora nielen v meste, ale aj najväčším klubom seniorov v Trenčianskom kraji! Výročné stret-

nutie, ktoré bolo venované najmä hodnoteniu uplynulého roka nesúceho sa v znamení 15. výročia založenia organizácie, 

sa uskutočnilo 11. marca v Panoramatickom kine.

Všetkým jubilantom želá-

me pevné zdravie a veľa prí-

jemných chvíľ v kruhu svojej 

rodiny a priateľov!  (ma)

Oslávencov privítala Tatiana Böhmová (vpravo), vedúca oddelenia sociálnych vecí a spoločen-

ských vzťahov MsÚ

Deväťdesiattriročná Mag-

daléna Zuzulová a deväťde-
siatnici Eva Junasová a Anton 

Raučina.

Osemdesiatpäťroční Judita 

Aradiová, František Czuczor, 

Irena Duchyňová, Július Mich-

ník, Agneša Minárová, Jozef 

Pecho a Ladislav Šnierer.

Osemdesiatroční Anna 

Adamusová, Izabela Baran-

čeková, Pavel Bartók, Mária 

Bogárová, Margaréta Bôriko-

vá, Monika Gajdošová, Mar-

gita Kanianska, Pavol Keč-

kéš, Helena Kodríková, Vác-

lav Nádaský, Pavlína Ondrič-

ková, Veronika Rapková, Šte-

fánia Repková, Otília Šarayo-

vá, Juliana Švehlíková a Jozef 

Zajac.

Sedemdesiate piate naro-
deniny oslávili Františka Ba-

rusová, Jozefína Beláková, 

Mária Habalová, Július Hu-

maj, Mária Kováčová, Imriška 

Marhulová, Eulália Matejová 
a Viera Povodová.

Sedemdesiate výročie si 
pripomenuli Eduard Bocz, 
Marta Cikatricisová, Oľga Do-
valová, Eugen Gális, Janka 
Gulišová, Stanislav Hogaj, Jo-
zef Imrišek, Anna Jehlárová, 
Mária Kačinová, Robert Ma-
chálek, Peter Martiška, Irena 
Plitková, Štefan Plitko, Ján Re-
šetka, Dezider Ručkay, Ondrej 

Salasovič, Katarína Škríbová, 

Irma Vavrová a Milan Velšic.

Významné životné jubileá si v uplynulých týždňoch pripomenuli títo občania:

Foto: MTP
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Vitajte medzi nami!

Skúška 
lásky

Základná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Žabokrekoch nad Nitrou si v tom-

to roku pripomína 10. výročie svojho založe-

nia. Výbor JDS pozval všetkých členov organi-

zácie na slávnostnú schôdzu 7. marca do kul-

túrneho domu, aby si spoločne zaspomínali... 

Bolo veru na čo spomínať, veď za tie roky dô-

chodcovia usporiadali Katarínske a Štefanské zá-

bavy, fašiangové batôžkové posedenia, spoloč-

né rekreácie, výlety po krásach Slovenska, ale aj 

po okolí obce, besedy o knihách, ale aj o zdraví, 

atď. Pozvanie na schôdzu prijal aj predseda Regi-

onálnej organizácie JDS v Partizánskom Vladislav 

Bančák, bývalý predseda RO JDS Marián Grman, 

ktorý stál pri zrode organizácie, starosta obce 

Otakár Sneženka a členovia z kamarátskej orga-

nizácie JDS zo susednej obce Chynorany – Sta-

nislav Bezák, Mária Bezáková a Miroslav Kováčik. 

Pán Bančák vysoko hodnotil prácu žabokreckej 

organizácie, poďakoval za usilovnú prácu pred-

sedníčke Oľge Púchovskej a terajším, ale aj býva-

lým členom výboru. Trom členkám výboru - Anne 

Bronišovej, Marte Pukancovej a Anne Chrenkovej 

odovzdal okresné ocenenie za desaťročnú prácu 

vo výbore a v súbore Veselých žabokreckých dô-

chodcov. Starosta obce s pýchou hovoril o „svo-

jich dôchodcoch“: „Som hrdý na to, že sme ako prví 

organizovali peknú akciu - prehliadku voľnočasových 

aktivít dôchodcov z Hornej Nitry pod názvom Jeseň je 

dar. Počas desiatich rokov trvania týchto stretnutí sa 

ich v Žabokrekoch uskutočnilo až päť...“ Svoj príhovor 

a vďaku za akcie pre občanov a celkové spestrenie 

kultúrneho života v obci ukončil odovzdaním veľ-

kej kytice predsedníčke pani Púchovskej, ktorá ju 

prijala ako poďakovanie všetkým členom. Z jej rúk 

si potom jedenásti členovia JDS prevzali za prácu v 

prospech ostatných ďakovné listy.

Po ofi cialitách už nasledovali veselé scénky a 

piesne v podaní skupiny Veselých žabokreckých 

dôchodcov. Treba dodať, že tento súbor už desať 

rokov zabáva dôchodcov aj v okolitých obciach. 

Na záver programu zaznela pieseň Žabokreky 

rodné. Táto pieseň musela zaznieť na každom ich 

vystúpení a za tie roky sa stala akousi hymnou 

obce. Členovia organizácie si potom ešte pose-

deli pri občerstvení, pospomínali a nakoniec s 

príjemným pocitom spolupatričnosti odchádzali 

domov. Každý si odnášal bulletin, ktorý slovom 

a fotografi ami zachytáva desaťročnú činnosť or-

ganizácie. O jej vydanie sa najviac pričinila Oľga 

Púchovská a manželia Anna a Peter Bezákovci.  

 am

Dôchodcovia v Žabokrekoch majú desať rokov

Žabokreckí seniori počas poslednej jubilejnej X. prehliadky voľnočasových aktivít seniorov okre-

su Partizánske s názvom Jeseň je dar v Chynoranoch v októbri 2012. Pred desiatimi rokmi prišlo 

na prvú prehliadku do Žabokriek celkom 70 seniorov, naposledy ich bolo v Chynoranoch trojná-

sobne viac...   Foto: M. Babčanová

Stále aktívni a veselí

Rýchla lekárska záchran-

ná služba – tel. 155 a 112, 

pohotovostná lekárska služ-

ba - 749 2451, ambulancia 

lekárov pohotovostnej služ-

by 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v 

pracovných dňoch od 15.30 

do rána 7.00 h, v sobotu, 

nedeľu a počas sviatkov 

nepretržite. V Partizánskom 

je v stredisku ambulancií na 

Hrnčírikovej ulici a pre deti je 

v NsP v detskom oddelení, v 

Bánovciach nad Bebravou 

je v hlavnej budove NsP.

Pohotovosť lekární (v 

pracovných dňoch od 15.30 

do 20.00 h, v sobotu, nedeľu 

a vo sviatok od 8.00 do 20.00 

h) zabezpečuje v Partizán-

skom od 18. do 24. marca 

Lekáreň Sunpharma v Kau-

fl ande. V Bánovciach nad 

Bebravou (v pracovných 

dňoch od 15.30 do 18.00 h, 

v sobotu, nedeľu a vo sviatok 

od 8.00 do 18.00 h) od 18. do 

22.3. Lekáreň sv. Lukáša, 23.3. 

Lekáreň ku gymnáziu a 24.3. 

Lekáreň Lipa.

Pohotovosť stomatológov 

v Partizánskom je zrušená, v 

Bánovciach nad Bebravou je 

v hlavnej budove NsP do 13. 

hodiny.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

V piaty marcový deň v NsP v Partizánskom odobral personál 

Národnej transfúznej služby SR, pracoviska v Trenčíne živo-

todarnú tekutinu od 18 dobrovoľných darcov krvi. Boli medzi 

nimi Milan Burza, Viera Jančichová, Magdaléna Krajčíková, 

Peter Režo, Michal Mitana, Zuzana Hlavinová, Milan Hajšo, 

Ján Kluvanec, Vladimír Krátky, Jozef Kmeťko, Róbert Šútora 

a Peter Pospíšil, všetci z PARTIZÁNSKEHO, Jana Filová a Brani-

slav Filo z RYRIAN, Ján Šnierer z MALÝCH KRŠTENIAN, Štefan 

Minárik z VEĽKÝCH UHERIEC, Jozef Fodora z HRADIŠŤA a Mar-

tina Zimová z PRIEVIDZE.

Ďakujeme vám!

Najbližší termín odberu v NsP v Partizánskom je v utorok 19. 

marca v čase od 8. do 10.30 hodiny.

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto o má pre inýchKostol Najsvätejšej Trojice v Bánovciach 

nad Bebravou sa stal 2. marca miestom 

nezvyčajného stretnutia veriacich s Gora-

nom Čurkovičom z Medjugorja, známeho 

pútnického mesta, a tlmočníčkou Petrou 

Brišovou. Goran prišiel vyrozprávať svoj 

veľmi zložitý životný príbeh... 

Od jeho narodenia v Splite uplynulo 

už 47 rokov. Narodil sa v rodine, ktorá sa 

síce hlásila ku kresťanstvu, no nikdy ho 

vo svojom živote nepraktizovala. Svoj-

ho mladého syna však nútili chodiť na 

náboženstvo a do kostola. Toto sa mu 

nepozdávalo, pretože snáď ako každé 

dieťa, aj mladý Goran hľadal príklad 

predovšetkým v živote svojich rodičov. 

Krst, prvé sväté prijímanie a birmovku 

prijal len formálne, pretože tu išlo viac 

o materiálne veci, ako o to duchovné. 

Navyše sa často stretával s nezáujmom 

svojich rodičov a bol vychovávaný tele-

víziou a ulicou. Ovplyvnilo ho aj viacero 

rodinných tragédií, najviac to, že z jeho 

mamy sa stala veľmi silná alkoholička. 

Goran vždy hľadal možnosť utiecť z do-

mu a dať sa do partie so staršími, ale 

zároveň problematickými kamarátmi. 

Tí ho ovplyvnili natoľko, že v jedenás-

tich rokoch začal fajčiť cigarety a piť 

alkohol, neskôr sa dal aj na drogy. Ako 

alkoholik sa začal dopúšťať aj trestnej 

činnosti – krádeží. V trinástich rokoch 

sa stala ďalšia veľká rodinná tragédia 

– zomrela mu matka. Vtedy si povedal, 

že sa zabije. Vyvrcholením tejto tragé-

die bola svadba jeho otca s druhou že-

nou. Goran ich začal oboch nenávidieť. 

O pomoc sa obrátil na ulicu. V deň vý-

ročia smrti svojej matky prišiel domov 

s pištoľou, ktorú si požičal od svojho 

priateľa s túžbou porozprávať sa so 

svojím otcom. Ten však svojho proble-

matického syna neprijal a poslal ho do 

svojej izby. Tam si potom Goran strelil 

guľku do čela. Prebral sa až v nemocnici. 

Síce z nej vyšiel živý a zdravý, guľka mu 

v čele navždy zostala. Naďalej pokračo-

val jeho život s cigaretami, alkoholom 

a drogami. Nepomohli ani policajná 

väzba, psychiatria či práca, ktorú mu 

našiel otec. Získané peniaze vždy za-

menil za drogy. Deväť rokov žil na ulici, 

čo ho donútilo opätovne a opakovane 

dopúšťať sa krádeží. Jediné, čo ho do-

kázalo upokojiť, bola jeho vlastná krv. 

Rezal sa žiletkami a svoju krv dokon-

ca pil. Napokon sa dostal do blázinca, 

z ktorého sa mu podarilo utiecť. Polícia 

ho chytila a vrátila nazad. Po prepustení 

znovu skúšal brať drogy, no po čase bol 

z toho akýsi unavený a uvedomil si, že 

niečo v ňom nie je v poriadku. Vtedy si 

spomenul na modlitby, ktoré mu utk-

veli v pamäti ešte z detstva a začal sa 

modliť. Jedného dňa sa stretol s paňou, 

ktorá bola matkou syna s podobným 

osudom a tá mu poradila, ako sa z tých-

to problémov dostať. Poradila mu, že 

takéto problémy sa najlepšie riešia v is-

tej komunite v Medjugorí. Vycestoval 

tam a tamojší ho hneď prijali. Videli, že 

potrebuje urobiť radikálne zmeny vo 

svojom živote. Tu sa naučil morálnym 

predpisom, ako sa správať, veriť v Boha 

a Pannu Máriu, mať v láske iných, získal 

pracovné návyky a presvedčil sa, že ži-

vot bez akejkoľvek závislosti je omnoho 

krajší ako s ňou. Dokonca vďaka práci, 

ktorú získal, si našiel aj priateľku, ktorá 

sa neskôr stala jeho manželkou... 

„Droga nie je problém, ani alkohol, ani 

tabletky. My sme problém. Pretože my 

máme dve možnosti: brať alebo nebrať. 

Žiť poctivo, alebo nežiť poctivo. Klamať 

alebo neklamať, všetko je na nás. Keď sa 

upadne do drogy, to je príklad, že sa môže 

aj vyjsť. V našej rodine modlitba zauja-

la prvé miesto. S ňou sa budíme a s ňou 

ideme aj spať. Modlíme sa každý deň aj 

s našimi deťmi a pravidelne chodíme na 

svätú omšu a na spoveď. A preto sa ne-

bojme, pretože Boh je s nami a skutočne 

sa stará o každého z nás,“ povedal Goran.                                                                                              

       Marek Kasala

 Goran 
z Medjugorja

Príbeh zo života

Nela Konrádová z Partizánskeho je druhorode-

nou dcérkou rodičov Jany a Jiřího. Na svet sa pri-

hlásila 7. marca s váhou 3010 g a dĺžkou 50 cm. 

Na sestričku sa doma tešila trinásťročná Karin.

Sofi a Húsková zo Skýcova má dátum narodenia 10. 

marec, kedy vážila 3025 g a merala 52 cm. Je prvoro-

deným dieťatkom rodičov Dominiky Valkovičovej a 

Jaroslava Húsku.

Leo Mather z Hradišťa potešil 9. marca svojím 

príchodom na svet rodičov Paulínu a Andrewa. 

Ich druhorodený synček vážil 3340 g a meral 50 

cm. Na bračeka doma čakal trojročný Tobias. 

Simone Múčka z Oslian je druhorodeným dieťat-

kom rodičov Kataríny a Karola a na svet sa prihlásil 7. 

marca s váhou 3760 g a dĺžkou 50 cm. Na bračeka sa 

doma tešila tri a polročná Sofi nka.

Alexander Letanovský z 

Diviackej Novej Vsi pote-

šil svojím príchodom na svet 6. 

marca mamičku Evu a otca Ale-

xandra. Ich prvorodený synček 

vážil 3750 g a meral 53 cm.

Jakub Hatala z Klátovej 

Novej Vsi, prvorodené die-

ťa Zuzany Sporinovej a Miloša 

Hatalu, prišiel na svet 6. marca s 

váhou 2800 g a dĺžkou 50 cm.
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� 1. Zdravotne ťažko posti-

hnutí (ZŤP) preukazujú nárok na 

oslobodenie kópiou rozhodnutia 

o uznaní za fyzickú osobu s ŤZP 

alebo kópiou preukazu osoby s 

ŤZP + doložia sprievodný list (2) 

v prílohe;

� 2. Majiteľ viacerých nehnu-

teľností - nárok na úhradu za jed-

no odberné miesto platiteľ pre-

ukazuje kópiou dokladov od do-

dávateľov elektriny za všetky od-

berné miesta (doklady musia ob-

sahovať meno odberateľa elektri-

ny a adresu odberného miesta);

� 3. Dôchodcovia - nárok na 

zníženie sadzby z dôvodu pobe-

rania dôchodkových dávok pla-

titeľ preukazuje kópiou rozhod-

nutia o priznaní dôchodku a čest-

ným vyhlásením (v prílohe), že 

nemá pravidelný príjem zo zá-

robkovej činnosti a nežije v do-

mácnosti s inou osobou s pravi-

delným príjmom zo zárobkovej 

činnosti;

� 4. Poberatelia dávok v hmot-

nej núdzi - nárok na zníženie sadz-

by z dôvodu poberania dávky v 

hmotnej núdzi platiteľ preukazuje 

potvrdením o hmotnej núdzi vy-

danom ÚPSVaR (doklad musí ob-

sahovať dátum, odkedy platiteľ 

dávku v hmotnej núdzi poberá, 

a skutočnosť, že poberanie dávky 

naďalej trvá).

Platiteľ, ktorý mal zníženú 

sadzbu úhrady, bol oslobodený 

alebo mu nevznikla povinnosť 

platiť úhradu z dôvodu viacná-

sobného odberu a vyberateľovi 

úhrady nárok nepreukázal do 

31.12.2012, je povinný nárok 

preukázať vyberateľovi úhrady 

(RTVS, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava) do 30. júna 2013. 

Doklady preukazujúce nárok na 

zmenu sadzby, resp. odhlásenie 

zasielajte s uvedením variabilného 

symbolu alebo evidenčného čísla 

SIPO, bez ktorého doklady nebudú 

priradené k formuláru.

Na zľavu na koncesionárskych poplatkoch

treba poslať doklady do 30. júna 2013!
V zmysle zákona účinného od 1. januára 2013 sú platitelia koncesionár-

skych poplatkov, ktorí mali k 31.12.2012 nárok na oslobodenie (z dôvodu 

ZŤP), alebo nárok na úhradu za jedno odberné miesto, alebo nárok na 

zníženie sadzby (dôchodcovia, platitelia v hmotnej núdzi), povinní pre-

ukázať spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska tento nárok, t.j. zaslať do 

RTVS príslušné kópie dokladov:

Od roku 2009 existuje v 

rámci Európskej komisie Ob-

čiansko-spoločenská platfor-

ma pre mnohojazyčnosť (Ci-

vil Society Platform on Mul-

tilingualism). Medzinárodné 

občianske združenie Eduká-

cia@Internet (E@I) z Partizán-

skeho sa stalo v decembri 

minulého roka členom tejto 

platformy, ktorá sa dva až tri-

krát ročne stretáva na pôde 

Európskej komisie v Bruseli. 

Táto platforma je poradný or-

gán komisie k otázkam viac-

jazyčnosti a jazykovej politi-

ky. Vypracúva návrhy a odpo-

rúčania pre komisiu či straté-

gie podpory viacjazyčnosti a 

efektívnejšieho vyučovania 

jazykov. 

Jej hlavné priority sú zvý-

šiť povedomie verejnosti o 

význame jazykového vzde-

lávania, navrhnúť odporúča-

nia ako dosiahnuť cieľ EÚ, aby 

každý jej občan ovládal dva 

cudzie jazyky. Ďalej navrhu-

je opatrenia, ako zabezpečiť, 

aby sa všetci prisťahoval-

ci naučili jazyk hostiteľskej 

krajiny, a ako odstrániť pre-

kážky ich integrácie, podpo-

ruje spoluprácu medzi miest-

nymi orgánmi a inštitúciami 

pre jazykové vzdelávanie.

Členmi platformy sú celo-

európske občianske združenia, 

ktoré sa zaoberajú otázkami 

vzdelávania a vyučovania jazy-

kov či ich ochranou. V platforme 

je momentálne 29 združení (23 

„starých“ a 6 nových, vrátane 

E@I, napríklad: EFNIL, EUNIC, 

ALTE, EAEA).

Dňa 8. marca 2013 sa kona-

lo prvé tohtoročné zasadnutie 

platformy – na ktorom sa už zú-

častnil aj reprezentant za E@I. 

Počas zasadnutia boli preroko-

vávané viaceré dôležité témy, 

ako napríklad formálne i nefor-

málne vzdelávanie, aktívnejšia 

podpora vyučovania druhého 

cudzieho jazyka, či práve pri-

pravovaný program EÚ na roky 

2014-2020 Erasmus pre všet-

kých (Erasmus for all). 

Projekty E@I (najmä vzde-

lávacie internetové stránky) 

vzbudili pozornosť a zaujali os-

tatných členov platformy natoľ-

ko, že E@I bolo prijaté za člena 

spolu s piatimi inými organizá-

ciami. Projekty ako slovake.eu 

(stránka na výučbu slovenčiny 

pre cudzincov), espa2.eu (vy-

učovanie obchodnej španielči-

ny), lernu.net (najväčšia strán-

ka na vyučovanie esperanta 

na svete v 35. jazykoch) boli 

kladne hodnotené a rozhodli 

o prijatí E@I za člena platformy. 

E@I práve pripravuje nové 

vzdelávacie internetové strán-

ky: deutsch.info (stránka na vy-

učovanie nemčiny pre cudzin-

cov bude spustená v máji toh-

to roku), lingvo.info (mnoho-

jazyčná stránka o jazykoch EÚ 

s cieľom zaujať najmä mladšiu 

generáciu a predstaviť im bo-

hatosť a pestrosť jazykov), či 

monda.eu (mnohojazyčný on-

line kurz k témam globálneho 

vzdelávania). Okrem toho plá-

nuje E@I aj organizovanie už 

tradičnej letnej školy esperanta 

(SES - http://ses.ikso.net), ktorá 

sa už siedmy rok bude konať na 

Slovensku (v tomto roku v Mar-

tine) s očakávanou účasťou 250 

ľudí z 25 krajín. Budúci rok do-

konca plánuje združenie z Par-

tizánskeho zorganizovať letnú 

školu esperanta SES v troch rôz-

nych krajinách – Brazília, Rusko 

a Slovensko. Svojimi aktivitami 

si chce E@I zaslúžiť v platforme 

svoje miesto a aktívne prispie-

vať k úspešnému napredova-

niu pri plnení jej priorít. 

PS: detaily o platforme na 

stránke Európskej komisie: 

http://ec.europa.eu/langu-

ages/orphans/civil-society-

platform_sk.htm 

 Peter Baláž

 E@I-koordinátor

Združenie z Partizánskeho aktívne v Bruseli

Šikovný umelec do-

káže vytvoriť so štetcom 

a farbou na plátno pek-

né dielo, ktoré ľudskému 

oku ulahodí. To je aj prí-

pad 71-ročného učiteľa a 

umeleckého maliara Vik-

tora Motusa z Bánoviec 

nad Bebravou, ktorý nás 

o svojom talente presved-

čil na vernisáži vo výstav-

nej sieni Domu kultúry v 

Partizánskom 13. marca.

Výstavu slávnostne 

otvorila riaditeľka Mest-

skej umeleckej agentú-

ry Martina Baboľová, po 

nej si vzal slovo bývalý 

spolužiak a dlhoročný 

kamarát výtvarníka pán 

Ladislav Gális: „V jeho 

obrazoch sa prelínajú 

stránky ľudské aj Božie...“. Veľ-

mi dobre vie, že Viktor Motus 

okrem maľovania inklinuje aj 

k hudbe a na úvod vernisáže 

mu zaspieval pár pesničiek. 

Umelca prišli v hojnom počte 

podporiť aj ďalší bývalí spolu-

žiaci zo strednej školy. 

Vo vystavených dielach naj-

viac prevláda akvarel, ktorým 

autor priamo v prírode zachy-

táva jej farebnú a kompozič-

nú atmosféru, ale nájdete tu 

aj kombinované techniky a 

zátišia. Vo svojich obrazoch 

zachytáva nezvyčajné scené-

rie, ktoré buď narušia, alebo 

upevnia majestát krajiny.

Výstava je pre verejnosť ot-

vorená každý deň od 9. do 16. 

hodiny v priestoroch výstav-

nej siene Domu kultúry až do 

28. marca!

Autorská výstava Bánovčana Viktora Motusa
ŠTETCOM A FARBOU

Na fotografi i (sprava) Viktor Motus, výtvarník Jozef Jelenák, ktorý vedie klub 

amatérskych výtvarníkov v Partizánskom, a Ladislav Gális, dlhoročný učiteľ 

na základnej škole vo Veľkých Bieliciach

Obecný úrad vo Veľkých Uherciach a miestny Klub slovenských turistov zor-

ganizovali pred rokom v rámci Dňa Zeme spoločne brigádu v okolí veľkouher-

skej priehrady a Drahožickej doliny. Hlavným cieľom bolo zlikvidovať odpadky 

a nelegálne skládky, ktoré v prírode vytvorili tiež „milovníci“ prírody. Mnohí z 

nás pri turistických a športových aktivitách pravidelne sledovali a tešili sa, že 

vyčistené prostredie sa zachováva...

Opadol však posledný tohtoročný sneh, začína sa otepľovať a mnohí za-

čínajú s jarným upratovaním. V každej domácnosti či na chalupe, alebo aj 

v zariadeniach poskytujúcich občerstvovacie služby sa vždy nájde množstvo 

odpadu, a je len na ich majiteľoch, kde skončí. Chceme veriť, že väčšina z nás 

to vie. Bohužiaľ, už teraz sa nájdu takí, ktorí využijú blízky les, a je im jedno, či 

to je hneď za dedinou, alebo pri okraji cesty. Hlavne, že to už nie je doma. A tak 

návštevníci, ktorí sa v týchto dňoch vybrali na prechádzku k vodnej nádrži ale-

bo Drahožickou dolinou, už môžu popri obdivovaní prírody vzhliadnuť nové 

smetisko z umelých a sklenených fl iaš, plechovíc od piva či množstvo papiera. 

Príroda v okolí priehrady je miestom, ktoré navštevuje množstvo ľudí v kaž-

dom ročnom období, a to nielen domácich. Možno tu stretnúť bežcov, bežká-

rov, turistov, cyklistov, hubárov či rodiny s deťmi. Vedie ňou trasa cyklookruhu 

Medzihorie, a možno onedlho bude otvorený aj náučný chodník na trase Veľ-

kouherského turistického okruhu. Je na nás,  turistoch, rybároch, chatároch, 

bufetároch, ale aj náhodných návštevníkoch tejto časti Veľkých Uheriec, ako to 

tu v letných mesiacoch, ale nielen počas nich bude vyzerať. Veď pohybovať sa 

medzi odpadkami si neželá nikto z nás. Štefan Adamík

Netradičné jarné upratovanie
V decembri 2010 Valné zhromaždenie 

Organizácie spojených národov schváli-

lo, že rok 2013 bude Medzinárodným ro-

kom vodnej spolupráce... Každá naša čin-

nosť, ako aj existencia živých organizmov, 

je závislá na vode. Rozmach miest, zne-

čistenie životného prostredia, klimatická 

zmena, viac ako 7 miliárd ľudí žijúcich na 

Zemi, to všetko ovplyvňuje dostupnosť a 

kvalitu vody. Vodu potrebujeme pre vý-

robu potravín, energie, v priemysle, ale aj 

v domácnosti. Ak ju nebudeme rozumne 

zdieľať a starať sa o jej zdroje, nedostatok 

vody môže spôsobiť kolaps krajín, ale-

bo môže viesť k vojnám. Kultúrne, vzde-

lanostné, náboženské, etnické, politic-

ké, sociálne či ekonomické rozdiely, ako 

aj hranice medzi krajinami, musia ísť bo-

kom. Voda totiž nepatrí nejakým jednot-

livcom. Je naša spoločná. 

Studnička ožila

Dvadsiateho druhého marca si pripomí-

name Svetový deň vody. K tomuto sviat-

ku si neodpustím oznámiť všetkým milov-

níkom prírody radostnú zvesť, že studnič-

ka pod bývalou Ondrej chatou opäť ožila! 

Presne po 18 mesiacoch začala z hrdzavej 

rúrky opäť vytekať blahodarná tekutina, 

ktorá dlhé desaťročia bola jediným zdro-

jom pitnej vody pre rekreantov obľúbenej 

bývalej Ondrej chaty, po ktorej ostala len 

ruina... Veľa snehu tohtoročnej zimy a vý-

datné dažde počas posledného februárové-

ho víkendu vrátili našej obľúbenej studnič-

ke vodu po roku a pol. Podľa pamätníkov, 

ktorí taktiež majú k tejto lokalite a k stud-

ničke vrelý vzťah, sa to stalo po prvýkrát, čo 

bola studnička bez vody tak dlho...

 (ab)

Voda nepatrí jednotlivcom, je naša spoločná

Peter Baláž z E@I v spoločnosti predstaviteliek Európskej komi-

sie, vľavo Katarina Cunningham, vpravo Teresa Condeço
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DÁM DO PRENÁJMU priestor na 

predaj novín v OC Peron v PE. 

Možnosť predaja aj iného sorti-

mentu. Tel. 0907 093 682. (271)

�����

Chudnutie, kompletné 

ošetrenie pleti, riešenie 

problémov zdravia. Tel. 

0903 405 738. (246)

Prilepšite si podnikaním 

v profesionálnych fi nanč-

ných službách až 330 eur. 

Požadujeme min. výučný list. 

Týždenná výplata provízií 

v hotovosti. Provident Finan-

cial, s. r. o. Bližšie informácie 

volajte: 0850 638 963.  (225)

Uplatním 8 ľudí v centre zdra-

via a krásy – ihneď, zaškolím. 

Tel. 0903 405 738.  (246) 

Hľadám prácu – opatrova-

nie starších ľudí, detí, upra-

tovanie domácností. Tel. 

0907 123 646.   (205)

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(1
10

2)

Úprimne ďakujeme všetkým prí-

buzným, priateľom, susedom, bý-

valým spolupracovníkom, členom 

Klubu ABŠ a známym, ktorí stáli 

pri nás v ťažkých chvíľach rozlúč-

ky s naším drahým manželom, ot-

com a starým otcom

Jaroslavom JAKUBÍKOM

z Partizánskeho, 

ktorý nás opustil 8. marca 2013 vo 

veku 75 rokov.

Zároveň ďakujeme za dôstojnú roz-

lúčku, slová útechy a kvetinové dary.

Smútiaca manželka, syn Libor a 

dcéra Táňa s rodinami (273) 

Kto v srdci žije, nezomiera...

Úprimne ďakujeme príbuzným, pria-

teľom, susedom a známym, ktorí sa 

prišli rozlúčiť s naším drahým otcom 

a starým otcom

Jozefom ŠUHAJDOM

z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 23. feb-

ruára 2013 vo veku 85 rokov.

Ďakujeme všetkým za slová 

útechy a kvetinové dary.

Smútiace dcéry s rodinami

 (283)

Dňa 16. marca 2013 sme si pripo-

menuli prvé smutné výročie, čo 

nás navždy opustil náš syn a brat

Andrej BUCHEL

z Hradišťa.

S láskou a úctou spomínajú rodičia, 

súrodenci a ostatná rodina.  (276)

Zostali len spomienky a odkaz jediný: 

chýbaš nám veľmi v kruhu rodiny.

Uplynulo šesť rokov, čo navždy 

odišiel náš milovaný manžel, 

otecko a starký

Ján HAMARA

z Partizánskeho. 

S úctou a vďakou spomíname na 
tohto dobrého, veselého človeka.

Manželka a päť detí s rodinami 
 (264))

Panoramatické kino

���18. až 20. marca o 19.30 h 

– NA ŠROT

���19. marca o 17.00 h - HON

���21. až 24. marca o 17.00 h 

– KRÚDOVCI 3D

���21. až 23. marca o 19.30 h 

- MAMA

���24. marca o 19.30 h – JACK, 

ZABIJAK OBROV 3D

SPY club

���22. marca – TRIDENT 105 

with BAD COMPANY [UK]

���23. marca – PUDING PANI 

ELVISOVEJ live! + L.T.T., 

PSYCHOLAND [SK]

Infi nity club

���22. marca - DIKTAT PARTY 

DJ PREMA [SRB] • DJ 

JACOB BIZZARE [SK] 

���23. marca - VIDEOOLDIES MIX 

Program kina a klubov 
v Partizánskom

UNIQA poisťovňa, a. s., 
Generálna Agentúra Partizánske 

hľadá pracovníka/čku na pozíciu

obchodný zástupca 

– poisťovací poradca. 

Druh pracovného pomeru: živnosť. 

Nástup: 1. 4. 2013 a 1. 5. 2013. 

Podmienky prijatia: stredoškol-

ské vzdelanie s maturitou, vodičs-

ký preukaz sk. B, osobnostné pred-

poklady a zručnosti, komunikatív-

nosť, samostatnosť, práca s PC. 

Štruktúrovaný životopis zasielajte 

na e-mail: certek.milan@uniqa.sk. 

Vybraní uchádzači budú pozvaní 

na osobný pohovor.  (207)

Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 17. marca 2013 uplynulo 

dvadsať rokov, čo nás náhle, tra-

gicky opustil náš drahý

Ing. Karol TOČÍK

z Partizánskeho. 

S láskou v srdci spomínajú man-

želka, dcéry Zuzana a Silvia s 

rodinou, mama, sestra Mária a 

brat Peter s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.  (258)

Roky bežia, spomienky zostanú,

zabudnúť nedajú...

Dňa 18. marca 2013 si pripomína-
me dvanáste výročie, čo od nás 
odišiel vo veku 66 rokov milovaný 
manžel, otec, dedko, skvelý človek

RSDr. Viliam MARTINEK

z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a deti s rodinami.

Ďakujeme všetkým, ktorí si s lás-

kou na neho spomínajú. (256)

Odišiel na cestu, kam musí ísť každý sám,

len dvere spomienok nechal dokorán.

Snívaj pokojný večný sen,

v spomienkach sme pri Tebe každý deň...

Dňa 19. marca 2013 uplynie de-
sať rokov, čo nás opustil manžel, 

otec, dedko a pradedko

Jozef ŠIMNO

z Partizánskeho. 

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-

chú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami

 (239)

Dňa 13. marca 2013 sme si pripo-

menuli smutné prvé výročie, čo 

od nás navždy odišla naša drahá 

mama, babka a prababka

Štefánia MACEGOVÁ

z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, prosíme, venujete 

jej spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina  (280)

Dňa 16. marca 2013 uplynuli dva 

roky, čo nás opustil náš milovaný 

manžel, otec a starý otec

Anton KONTA

z Bošian.  

Odišiel si preč, nás to teraz bolí.

Opustil si tento svet aj proti svojej vôli.

Keď už sa tak stalo, keď si ostal v zemi,

nevyprcháš z mysle tým, 

pre ktorých si bol všetkým.

Manželka a dcéra s rodinou  (253)

Dňa 21. marca 2013 si so zár-

mutkom v srdci pripomenieme 

štvrté výročie od chvíle, čo nás 

navždy opustila naša manželka, 

mama, stará a prastará mama

Jozefína MELUŠOVÁ

z Partizánskeho. 

Kto ste ju poznali a mali radi, spo-

mínajte spolu s nami.

Manžel a dcéry s rodinami  (277)

Navždy nám zostanú dve smutné 

spomienky na 6. marec a 19. júl 

2003, kedy odišli do večnosti naši 

milovaní rodičia

Božena a Vojtech ROHÁČOVCI

zo Šimonovian.

S láskou spomínajú dcéra 

a synovia s rodinami (284)

Kúpim v katastrálnom území 

Skačany ornú pôdu, pasien-

ky a lesnú pôdu. Tel. 0911 

648 032. (196)

Predám 3-izbový byt na Ulici J. 

Kráľa – Šípok PE. Tel. 0903 471 

254.  (220)

Predám záhradu pod Salašom v 

PE. Tel. 0918 116 428.  (235)

Predám 2-podlažný rodinný 

dom so záhradou vo Veľkých 

Bieliciach v peknom tichom 

prostredí pri rieke. Cena 69 900 

eur. Dohoda možná. Tel. 0907 

780 800.  (236)

Ponúkam na predaj veľký 1-iz-

bový byt v Partizánskom na Šíp-

ku. Dá sa prerobiť aj na 2-izbový. 

Cena je 22 500 €. Informácie na 

tel. 0907 841 710 alebo 7hruso@

gmail.com.  (238)

Prenajmem prerobený, čiastočne 

zariadený 2-izbový byt v centre 

mesta. Tel. 0905 949 714.  (255)

Predáme rodinný dom v Chy-

noranoch v tichej oblasti. K 

domu je samostatná garáž a 

letná kuchyňa s komorou a 

kúpeľňa, WC a umývadlo. Cena 

dohodou. Tel. 0908 690 450, 

0905 526 902.  (257)

Predám záhradu bez chatky 

nad nemocnicou, kataster Ja-

rabina. Tel. 0918 123 729, 0949 

582 046.  (259)

Dám do prenájmu 3-izbový 

veľkometrážny byt v PE. Tel. 

0907 372 863.  (262)

Predám 3-izbový byt v centre 

mesta Partizánske na Nádražnej 

ulici, 11./12 posch., v OV, 73 m2, 

s tromi balkónmi. Byt výrazne re-

konštruovaný v roku 2000. Cena 

52 tis. €. Tel. 0905 516 721.  (266)

Predám 3-izbový prízemný byt 

na Malej okružnej. Byt je po re-

konštrukcii. Cena dohodou. Tel. 

0904 282 163.  (268)

Kúpim 3-izbový veľkometrážny byt 

v OV na Šípku. Realitné kancelárie 

nevolať. Tel. 0911 064 623. (274)

Predám 1-izbový byt v PE na V. 

okružnej s výhľadom na rieku Nit-

ru a hory, na 4. poschodí. Rozloha 

bytu je 35,26 m2. Cena 21 500 €. 

Pri okamžitom záujme cena do-

hodou. Tel. 0904 929 922.  (279) 

Prenajmem v Bošanoch pek-

ný, prerobený jednoizbový byt 

s balkónom. Tel. 0915 890 094 

 (287)

Kúpim odpílené orechové kmene 

alebo aj na koreni (priemer 80 cm 

a viac). Tel. 0904 410 340.  (047)

Predám masívne keramické kve-

tináče z dovozu – ručná práca, 

vhodné aj do exteriéru, záhradné 

doplnky – kované motýle rôznych 

veľkostí a tvarov (od 0,50 do 1,20 

m výšky). Zľavy do 60 % z pôvod-

nej ceny. Tel. 0904 410 340, Kláto-

va Nová Ves. (219)

Licitácia 
predajných stolov

Mestský úrad Partizánske 

oznamuje, že dňa 22. marca 

2013 o 10.00 hodine vo veľkej 

zasadačke a 27. marca 2013 o 

10.00 hodine v malej zasadačke 

Mestského úradu v Partizán-

skom, sa uskutoční licitácia 

(22.3.2013 – 1. kolo, 27.3.2013 

– 2. kolo) prednostného práva 

užívania predajných stolov umi-

estnených na mestskom trho-

visku na Hrnčírikovej ulici v Par-

tizánskom, na obdobie od 1. aprí-

la do 31. decembra 2013.

Bližšie informácie záujem-

covia získajú na Mestskom 

úrade v Partizánskom, príze-

mie č. dv. 10, alebo na č.t.: 

038/5363022, prípadne si ich 

môžu prečítať na úradnej tabuli 

pred mestským úradom.

Martinka Ka-

menská z Parti-

zánskeho sa za-

čiatkom marca te-

šila z úplne novej 

gitary. Daroval 

jej ju Juraj Kotlár, 

ktorý bol organi-

zátorom interne-

tovej súťaže o naj-

lepšiu fotografi u z 

hudobnej akcie. A 

práve tá od rodiny 

Kamenských zís-

kala na sociálnej 

sieti najviac hla-

sov...

Výhra pre Martinku

Akcia dentálna hygiena
15% zľava!15% zľava!

(211)
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KAM ZA ŠPORTOM
Mestský úrad Partizánske 

oznamuje občanom, že od pon-

delka 18. marca do pondelka 

25. marca 2013 budú na vo-

pred určených miestach prista-

vené veľkoobjemové zberné ná-

doby, ktoré sú určené na zber 

objemného odpadu z domác-

ností a drobného stavebného 

odpadu. Medzi objemný odpad 

patrí odpad, ktorý nie je mož-

né pre ich veľký rozmer ukladať 

do štandardných zberných ná-

dob (napr. umývadlo, vaňa, dve-

re, nábytok...). Upozorňujeme 

občanov, že do veľkoobjemo-

vých zberných nádob je zaká-

zané ukladať: kompostovateľ-

ný materiál zo záhradkárskej 

činnosti, nebezpečné odpady 

– žiarivky, obaly z farieb, roz-

púšťadiel, z lepidiel, vyradené 

lieky, olovené akumulátory, 

televízory, rádiá, chladničky, 

motorové oleje...

MsÚ žiada všetkých občanov, 

aby po ukončení zberu 25. mar-

ca 2013 po 7. hodine už objem-

ný a drobný stavebný odpad na 

stanovištia neukladali. Priestor 

stanovíšť bude monitorovaný 

príslušníkmi mestskej polície 

a prípadné porušenie zákazu 

ukladania odpadov bude rieše-

né v priestupkovom konaní. 

Rozmiestnenie veľkoobjemo-

vých zberných nádob:

� Veľká okružná – pri zberných 

surovinách

��Nádražná ulica pri ZŠ

��  Malá Okružná - parkovisko 

pri byt. dome 1014.

UPOZORNENIE!

Zber objemného odpadu z do-

mácností v ostatných častiach 

mesta bude organizovaný až 

po Veľkej noci. Takisto aj zber 

záhradného odpadu z celého 

mesta bude až po sviatkoch!

Zber objemného odpadu len na Luhoch a na Nádražnej

?  Čo vás priviedlo k myšlienke kastrácie túla-

vých mačiek?

K odchytu mačiek a ich následnej kastrácii ma inšpiro-

vala reportáž o premnožených mačkách v Prievidzi, kde 

si vraj s týmto problémom nevedia poradiť. Našťastie, 

v Partizánskom premnoženie nie je až také veľké ako v 

iných mestách, kde dokonca vydali mestské zastupiteľ-

stvá zákaz kŕmenia mačiek pod hrozbou pokút. Osob-

ne si myslím, že jediný humánny spôsob ako zabrániť 

ich množeniu, je kastrácia. Začali sme sa teda vypytovať 

ľudí a skontaktovali sme sa s kŕmičmi mačiek, jednodu-

cho sme zmapovali situáciu. Následne sme oslovili pri-

mátora Jozefa Božika a on náš návrh podporil.

?  Ako to celé prebieha?

Prvý odchyt sme uskutočnili 1. decembra minu-

lého roku. Na jedenkrát odchytíme maximálne dve až tri 

mačky. Potom ich zavezieme do Veľkých Uheriec MVDr. 

Gabriele Súlovskej. Tá ich vykastruje a zaočkuje proti 

besnote. Odtiaľ ich berieme do dočasnej starostlivosti 

pani Kľačanskej do Hornej Vsi. Niektoré musíme vrátiť 

hneď naspäť, na miesto, odkiaľ sme ich zobrali, pretože 

po prebudení z narkózy bývajú neudržateľné. Doposiaľ 

sme ich odchytili približne dvadsaťpäť. Každej jednej 

nevykastrovanej mačke sa môže v jednom roku narodiť 

až pätnásť mačiatok. Na zreteľ musíme brať aj to, že pre-

nášajú rôzne infekcie. 

?  Musí to byť fi nančne veľmi náročné...

Odchyt, preprava, vozenie do dočasnej opatery a 

kŕmenie počas nej, toto všetko je na našich pleciach. Ne-

jaké fi nancie sme mali na účte z letnej akcie na Salaši, ale 

nájdu sa aj dobrí ľudia, ktorí prispejú. Samotné kastrácie 

prepláca mesto priamo veterinárke, ktorú sme si vybrali 

vzhľadom na najlepšiu fi nančnú ponuku a ochotu robiť 

počas víkendov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. 

?  V ktorej lokalite registrujete najviac túlavých 

mačiek?

Asi najviac je ich v areáli bývalých závodov, kde sa ich 

pohybuje okolo dvadsať, tam je aj odchyt najťažší. Nedá 

sa odhadnúť počet voľne žijúcich mačiek, ale na Šípku a 

na Makarenkovej ulici je ich približne pätnásť až sedem-

násť. Ak stretnete mačku, ktorá má na hlave namaľova-

né farebné koliesko, znamená to, že je po zákroku.  

?  Máte do budúcnosti ďalšie plány?

Máme, a navyše sú dosť odvážne. Chceli by sme 

kontaktovať starostov priľahlých obcí, aby nám pomoh-

li so šírením osvety o dôležitosti kastrácie psov a ma-

čiek. Aby sa zbytočne nerodili šteniatka a potom neza-

pĺňali útulky. Zase je to o fi nanciách, ktoré musíme dať 

dokopy. Dúfam, že sa nám to podarí v Deň štvornohých 

priateľov, ktorý chystáme v máji.

 Zhovárala sa Martina Vavrová

Rozhovor s Janou Tužinskou z OZ Človek – najlepší priateľ psa
Problém premnožených mačiek môže vyriešiť ich kastrácia

Vyzývame Partizánčanov, ktorí vedia o nejakej 

lokalite voľne žijúcich mačiek, alebo o niekom, 

kto by chcel akoukoľvek formou pomôcť, môžu 

Janu Tužinskú kontaktovať na tel. 0911 727 546, 

prípadne na facebookovej stránke občianskeho 

združenia Človek – najlepší priateľ psa.

Hovorí sa, že čo je malé, to je milé. To platí aj pre mačky a kocúrov z ulice. 

Problém však nastáva vtedy, keď títo tuláci vyrastú a začnú sa ďalej rozmno-

žovať. Často sa stávajú nechcenými spoločníkmi občanov mesta alebo obce, 

hlavne v období párenia, keď sa najmä v noci rozlieha ich hlasné mraučanie. 

Málokto vie, že v Partizánskom prebieha už nejaký čas kastrácia voľne žijú-

cich mačiek, preto sme oslovili pani Janu Tužinskú z občianskeho združenia 

Človek – najlepší priateľ psa, ktorá nám ochotne odpovedala na naše otázky.

S úvodom jarnej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 

2012/2013 sa rozbieha už devätnáste pokračovanie našej-vašej dlho-

dobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj tento raz sa v tipovač-

ke, v ktorej sa výlučne tipujú majstrovské futbalové súťaže dospelých, 

bude súťažiť o zaujímavé – výlučne fi nančné ceny! Veď vďaka priazni 

a štedrosti našich sponzorov sa v 19. ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY roz-

dajú fi nančné ceny v hodnote 500 €. Aj tentokrát sa bude tipovať na 

13 kôl. Výhodou ŠŤASTNEJ SEDMIČKY je, že tipujúci sa môže do súťaže 

zapojiť aj v jej priebehu a pri spôsobe bodovania môže pomýšľať na 

zisk niektorej zo siedmich hodnotných cien. 

PRAVIDLÁ HRY

Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo siedmich vybratých 

majstrovských futbalových zápasov klasickou formou – v prípa-

de víťazstva domácich vpísať do kolónky číslo 1, remíza znamená 

0 a víťazstvo hostí 2. Za každý jeden správny tip budú tipujúce-

mu pripočítané 2 body, za každý nesprávny tip sa naopak odrá-

ta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov neodohrá, ale-

bo nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, resp. odčítania 

bodov. V prípade dodatočného kontumovania tipovaného odo-

hratého stretnutia, berieme za správny tip pôvodne dosiahnutý 

výsledok na hracej ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že musia 

vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnutia v danom kole, 

v opačnom prípade za každý nevyplnený tip na zápas sa im odrá-

ta 1 bod. Platný bude vždy prvý doručený tiket od konkrétne-

ho tipujúceho, aj z tohto hľadiska žiadame o presné vyplnenie 

osobných údajov súťažiaceho – celé meno, priezvisko, (v prí-

pade zhody u rodinných príslušníkov aj konkretizáciu mladší a 

starší) a po zaradení do súťaže aj identifi kačný kód(!), ktorý bude 

každému tipujúcemu špeciálne pridelený po prvom jeho tipova-

ní. Dôležitý je aj vlastnoručný podpis, ktorým každý účastník pri 

svojom prvotnom zapojení sa do tipovania dáva našej redakcii 

svoj súhlas na dobu neurčitú so spracovaním a zverejnením svoj-

ho mena, priezviska a bydliska v priebežnom i konečnom poradí 

úspešnosti tipovania. Keďže ide o dlhodobú súťaž na 13 súťaž-

ných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a 

zakaždým, po konkrétnom kole, budeme uverejňovať priebež-

né poradie tipujúcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa 

tipujúci s najvyšším počtom bodov, tipujúci umiestnení na ďal-

ších miestach budú odmenení podľa počtu cien. V prípade rov-

nosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre lepšie postavenie 

v tabuľke smerodajné – 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia 

úspešnosť v poslednom, resp. v predposlednom kole...

 O ČO SA HRÁ

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľnohospodár-

ske družstvo podielnikov Veľké Uherce, rastlinná, živočíšna 

výroba, pekárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre 

všeobecné účely, výroba obrábacích strojov, spracovanie 

poľnohospodárskych produktov, www.pdpvu.sk). 

2. ŠEK V HODNOTE 100 € (venovala Okresná organizácia 

strany  SMER-SD v Partizánskom, sídlo kancelárie na Februá-

rovej ulici 152/1, Partizánske).

3. ŠEK V HODNOTE 60 € (venovala fi rma OBUV MINO, Nit-

rianska cesta 503/60, Partizánske, tel.: 038/5313330).

4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala fi rma Ladický, s.r.o., Par-

tizánske, www.ladicky.sk).

5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuservis MIKONA, 

Nemocničná 1569, Partizánske – futbalový štadión ŠK Slo-

van Šimonovany, mob.č.: 0905 329 116, www.mikona.sk).  

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala fi rma CHLADMONT – 

predaj, dodávka, servis a montáž chladiacej a klimatizačnej 

techniky, Ul. 9. mája 716/3, Partizánske, tel.: 038/749 28 64, 

mob.č.: 0903 419 828, www.chladmont.sk). 

7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Jozef Staňo – STAŇOR 

z Malých Uheriec - medzinárodná i vnútroštátna preprava 

autobusmi Karosa a Man, minibusom do 20 osôb, 0905 209 

580, www.busslovakia.sk)).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV

Vyplnené tikety môžete poslať prostredníctvom poštovej 

služby, či už prilepené na korešpondenčnom lístku, alebo v 

obálke. Ďalšou variantou, ktorú vám ponúkame, sú zberné 

miesta vami vyplnených tiketov:

SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli v Partizánskom,

SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na výškovej budove na 

Nám. SNP v Partizánskom, kde sídli naša redakcia,

NOVINOVÝ STÁNOK na sídlisku Šípok v Partizánskom (opro-

ti supermarketu CBA),

SOŇA - poštový novinový stánok vo Veľkých Uherciach 

(centrum),

NOVINOVÝ STÁNOK MONIKA (pešia zóna), Záfortňa 19, 

Bánovce nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov či už poštou, priamo do 

redakcie alebo na zberné miesta, je vždy piatok do 

11. h.

Hrá sa o fi nančné ceny v hodnote 500 €!
ZAČÍNA TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 23.3. o 

10. h: TEVOS Partizánske – Veľké Uherce, o 

16. h: TEVOS Partizánske – Nová Baňa-Pod-
lužany (telocvičňa Spojenej školy). 

(III. LIGA – MUŽI) 23.3. o 10. h: TEVOS Par-
tizánske B – Drietoma, o 15. h: TEVOS Par-
tizánske B – Stará Turá (telocvičňa Spojenej 
školy), Malé Chlievany – Klátova Nová Ves. 

(IV. LIGA – MUŽI) 23.3. o 10. h: TEVOS Par-
tizánske C – Veľké Uherce B, Otrhánky – Han-
dlová, o 15. h: TEVOS Partizánske C – Han-
dlová (herňa pod ÚPSVaR), Otrhánky – Veľké 
Uherce B, Bošany – Klátova Nová Ves B. 

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIACI) 19.3. 

o 10.30 h: Iskra Partizánske – HK Trnava.

(I. LIGA – ML. ŽIACI) 19.3. o 13. h: Iskra 
Partizánske – HK Trnava.

(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 21.3. o 12.30 h: Is-
kra Partizánske – Levice. 

KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 23.3. o 15. h: BKK 
Bánovce n/B. – KK Zentiva Hlohovec.

BASKETBAL (M-OBLASTI – ML. ŽIA-

CI) 23.3. o 14. a 16. h: Iskra Partizánske 
– SPU Nitra (ZŠ Malinovského), 23.3. o 11. 

a 12.45. h: BBK Bánovce n/B. – Dunajská 
Streda (športová hala). 

(I. LIGA – KADETI) 23.3. o 15. h: BBK 
Bánovce n/B. – Slávia Trnava (športová 
hala). 

(II. LIGA – MUŽI) 23.3. o 18. h: BBK Bánov-
ce n/B. – Levice B (športová hala).

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 23.3. o 15. h: 

Tempo Partizánske – Púchov, OFK Bošany 
– Prečín.

(V. LIGA) 24.3. o 15. h: Slovan Šimonovany 
– Ľuborča, NŽ Veľké Uherce – Oslany.

(MO PD) 23.3. o 15. h: Nedanovce – Di-
viacka Nová Ves, 24.3. o 15. h: Dežerice – 
Uhrovec, Chynorany – Ráztočno, Veľký Klíž 
– Skačany.        

(I. TRIEDA) 23.3. o 15. h: Pravotice – Malá 
Hradná, 24.3. o 11. h: Zlatníky – Kolačno, 
Biskupice – Krásna Ves, 24.3. o 15. h: Nad-
lice – Hradište, Miezgovce – Dolné Našti-
ce, Rybany – Brezolupy, Livinské Opatov-
ce – Dvorec.         

(II. TRIEDA) 24.3. o 11v. h: Návojovce – 
Malé Kršteňany, 24.3. o 15. h: Horná Ves – 
Malé Uherce, Klátova Nová Ves – Brodzany, 
Malé Bielice – Ostratice, Krásno – Žabokre-
ky n/N., Pažiť – Veľké Kršteňany.   

FUTBAL-DORAST (MO ZÁPAD) 23.3. o 

10. a 12.30 h: Spartak Bánovce n/B. – ČFK 
Nitra. 

(V. LIGA) 24.3. o 14. h: Tempo Partizánske 
– Horná Poruba.

(MO PD) 24.3. o 12.30 h: Veľké Uherce – 
Hradec, Veľký Klíž – Skačany.

Na Šípku odštartovala súťaž v hádzaní šípok
V desiaty marcový deň sa v Charlie pube na sídlisku Šípku v Partizánskom rozbehol premiérový ročník ligy v hádzaní ší-
pok. Do súťaže sa prihlásilo 21 hráčov, ktorí si medzi sebou zmerajú sily v hodoch s kovovými šípkami na sisalové terče 
v hre zvanej 301 double out. Od 301 bodov sa odratáva skóre do 0 bodov, ale hráč musí hru ukončiť hodom do stredu 

za 50 bodov, alebo ľubovoľným 
dvojnásobkom (napríklad double 
20 atď.). Kto prvý dosiahne sedem 
víťazstiev, vyhráva duel a zároveň 
získa dva body do tabuľky. Za ne-
rozhodného stavu 6:6 si hráči pri-
píšu po bode, no hrajú ešte jednu 
hru o extra bod do tabuľky. Hra-
cím dňom je nedeľa od 17. do 22. 
h.. ,,Do play off o Cyrilov pohár, 
ktoré sa bude hrať turnajovým 
spôsobom v sobotu dvadsia-
teho druhého júna, postúpi 
dvanásť najlepších hráčov. Ak 
sa podarí hráčovi hodiť v jed-
nej hre stotridsať bodov a viac, 
pôjde jedno euro z hráčskeho 
fondu na charitu, kam presne, 
určíme na konci sezóny. Prajem 
hráčom veľa šťastia a pevné 
nervy pri šípkových súbojoch 

na sídlisku Šípok. Samozrejme, diváci a priaznivci tohto rozvíjajúceho sa športu sú vítaní, môžu prísť povzbu-
diť svojho favorita,“ nechal sa počuť hlavný organizátor šípkarskej ligy v Partizánskom Michal Trčo.

� VÝSLEDKY 1. KOLA: Peter Podmanický – Vladimír Cibula 3:7. Martin Boszorád – Jaroslav Panák 7:1. Július Števi-
ca – Peter Barát 2:7. Andrej Landiga – Peter Balúch 5:7. Martin Trčo – Matúš Bystričan 3:7. Marián Hláčik – Pavol 
Beňačka 1:7. Milan Lalík – Ivan Drndzik 0:7. Milan Guba – Lukáš Guba 2:7. Michal Trčo – Eugen Grác 7:1. Do hry 
zatiaľ nezasiahli Ladislav Boszorád st., Bronislav Bederka a jediná žena v štartovom poli Ružena Bederková.    lo

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY 
V PARTIZÁNSKOM

V otázke medailí treba rozlúsknuť už len jeden 
otáznik. Kto sa stane majstrom I. ligy a kto zís-
ka striebro. Odpoveď na túto neznámu dá tretí 
rozhodujúci finálový zápas, ktorý je na progra-
me v sobotu 23. marca. Ostatní medailisti sú už 
známi. Bronz v I. lige patrí MOHICANS Topoľča-
ny, majstrom II. ligy sa stal RAPTORS Partizán-
ske, striebro patrí družstvu BAŤOVKA Partizán-
ske a bronz získali Dolné Vestenice. Držiteľom 
AHL Fendek cupu sa stali hráči WARRIORS To-
poľčany, druhý skončil RUPAS Prievidza a tre-
tie ,,béčko“ Žabokriek nad Nitrou. V sobotu 23. 
marca sa od 16. h uskutoční exhibičný zápas all 
stars AHL: Západ – Východ, ktorému od 14. h 
budú predchádzať rôzne súťaže v zručnosti.

I. LIGA 
� 1. FINÁLE: LETCI Ludanice – THT Topoľ-
čany 4:7 (0:4, 1:1, 3:2), 29., 33. a 44. M. Hecl, 
43. P. Škorec – 4. a 38. I. Janček, 12. P. Hain, 12. 
P. Meluš, 14. N. Matejka, 23. P. Višňovský, 34. 
J. Držík.
� 2. FINÁLE: THT Topoľčany – LETCI Ludani-
ce 1:4 (1:1, 0:0, 0:3), 15. I. Janček – 9. a 35. P. 
Škorec, 36. I. Rosa, 45. M. Hecl.

� PROGRAM 3. FINÁLE – 23.3. o 18.30 h: LET-
CI Ludanice – THT Topoľčany.

II. LIGA
� 2. FINÁLE: RAPTORS Partizánske – BAŤOV-
KA Partizánske 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), 30. M. Hur-
čík, 37. L. Šútor, 39. P. Hatala – 42. P. Košela.
� O 3. MIESTO: SCORPIONS Topoľčany – 
Dolné Vestenice 7:8 sn (1:2, 4:2, 2:3), 11. a 
20. M. Bednárik, 26. a 33. A. Jančovič, 26. R. 
Chmelár, 29. A. Svitok, 44. M. Janoško – 3. A. 
Galovič, 13. J. Bebjak, 26. a 42. J. Ďurica, 29., 
32. a 39. Martin Buček, rozhodujúci nájazd 
premenil Martin Buček.

AHL FENDEK CUP
 ��3. FINÁLE: RUPAS Prievidza – WARRIORS 
Topoľčany 0:5 (0:2, 0:2, 0:1), 3. P. Paluš, 13., 
30. a 39. J. Zifčiak, 21. P. Bilik.                  mp

DOLNÉ VESTENICE – SPARTAK BÁNOV-

CE N/B. 0:1 (0:0), M. Bodocký. NŽ VEĽKÉ 

UHERCE – TEMPO PARTIZÁNSKE 0:3 (0:1), 

P. Křapka, J. Šimončič, O. Beleš. JACOVCE – 

OFK BOŠANY 0:1 (0:1), I. Kšiňant. PAŽIŤ – 

MALÉ UHERCE 1:2 (0:1), M. Nechala – Hun-

ka, Németh. BRODZANY – HRADIŠTE 2:2 

(0:1), Š. Hrkotáč 2 – ?. OFK MALÉ KRŠTE-

ŇANY – ČEREŇANY 2:3 (1:1), góly OFK: P. 

Jaško, Martin Skučka. OSLANY – KANIAN-

KA 1:1 (1:0), 35. T. Brindza – 89. Khadir.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
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FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM

 MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
VEĽKÉ BIELICE – CHYNORANY 3:0  (1:0)
Už v 12. min prihrávku Turčana do voľného pries-
toru pokutového územia pohodlne zúžitkoval 
Šesták. Gól hostí nezlomil, naopak, pridali na dô-
raze, usadili sa na polovici Bieličanov a vypracova-
li si výborné príležitosti na skórovania. V 14. min 
Andel zoči-voči Radosovi strieľal iba do jeho ná-
ručia a o minútu jeho tvrdá strela z dvadsiatich 
metrov tesne minula cieľ. Veľkú príležitosť na vy-
rovnanie zneškodnil v 25. min Podolinský, ktorý 
v poslednom okamihu odvrátil v malom vápne 
center Vavru spred hlavy nabiehajúceho Andela. 
Medzitým v 21. min nebezpečne zaútočili aj do-
máci, ale sľubný nájazd Jakubíka s Podolinským 
zakončoval Turčan zblízka hlavou tesne nad brán-
ku. V 33. min sa po Andelovej prihrávke ocitol v tu-
tovke Podmanický, s jeho nedôrazným zakonče-
ním si však Radosa poľahky poradil. Z protiútoku 
sa v gólovej šanci ocitol Jakubík, tiesnený Gajdo-
šom z hranice pokutového územia netrafil. O štyri 
minúty po kombinácii s Minárikom strieľal Jaku-
bík iba do pravej tyče. V 41. min spálil obrovskú 
príležitosť Turčan, keď  dal zblízka  vyniknúť Ško-
pekovi a v 43. min bol rovnako neúspešný Podo-
linský. Druhý polčas pokračovali obe mužstvá vo 
vysokom nasadení, príležitostí na skórovanie však 
bolo menej, hoci skóre sa menilo ešte dvakrát. Už 
v 49. min po rohovom kope Baštrnáka nekom-
promisne volejom nedal šancu brankárovi hostí 
dôrazný Šesták. V 71. min sa „odtrhol“ od svojich 
strážcov Podolinský, jeho tvrdá strela z uhla však 
rozvlnila iba bočnú sieť bránky. V 82. min sa Podo-
linský ocitol po prihrávke Minárika sám pred Ško-
pekom a lišiackym lobom stanovil skóre zápasu. V 
85. min mohli hostia skorigovať nepriaznivé skó-
re, Ondrejkovičova tvrdá strela z hranice šestnást-
ky však Radosu neprekvapila. 

� GÓLY: 12. a 49. M. Šesták, 82. L. Podolin-

ský. � ŽK:  J. Mlatec. � ROZHODOVALI: M. 

Malár – M. Mokráň, J. Bolfa – 100 divákov.

� FK: M. Radosa – P. Obert, M. Baštrnák, L. 

Podolinský, I. Paulen (82. T. Škoda), M. Bys-

triansky, Juraj Mlatec, P. Turčan, J. Miná-

rik, Martin Šesták,  J. Jakubík (86. M. Štrp-

ka), tréneri: Ján Mlatec a A. Vavro. � OŠK: 

M. Škopek – A. Vavro, J. Gajdoš, L. Rajnoha 

(48. M. Podhorský), P. Ovečka, L. Kováčik, M. 

Marko, M. Podmanický, R. Buček, M. Ondrej-

kovič, P. Andel, tréner: Martin Mikula.

  Peter Múčka

UHROVEC – SEBEDRAŽIE 3:0 (2:0)
Prvá šanca v 14. min volala po góle, lopta sa po 
rohu dostala až k Čabrákovi, ten z piatich metrov 
hlavičkoval nad. V 16. min strieľal z pravej strany 
Jamrich, Gregor bol pozorný. Do tretice sa do-

mácim nepodarilo otvoriť skóre ani v 21. min, 
Malinovu vysokú strelu z hranice šestnástky 
opäť zlikvidoval Gregor. Skóre sa prvýkrát me-
nilo v 32. min, kedy sa Hrubý vyhol ofsajdovej 
pasci a šikovne preloboval vybehnutého Grego-
ra. V 39. min to z diaľky skúšal Stano, hosťujúci 
gólman zasiahol. Domáci do polčasu ešte zvýšili 
skóre zásluhou prudkej strely Paveleka pod ľavý 
vinkeľ. Uhrovčania mali viac z hry i kombinač-
ne boli lepší, strela Beža v 65. min z ľavej strany 
však našla len pozorného Gregora. Šancu zvýšiť 
na rozdiel triedy mal v 84. min Čabrák, z rohu 
hlavičkoval nad. Zápas sa napokon trojgólovým 
rozdielom skončil, keď v 88. min Hrubý ťukol 
loptu pred Gregorom do prázdnej siete.      

� GÓLY: 32. a 88. Hrubý, 45. Pavelek. ŽK: 58. Pa-

velek, 82. Hrubý – 25. Hrdý, 43. Píš, 67. Brindza. 

� ROZHODOVALI: M. Záhumenský – M. Miko-

láš, P. Duhina – 150 divákov. � TATRAN: L. Ko-

lárik – M. Gális (61. V. Provazník), S. Turek, Ľ. 

Čabrák, M. Stano, R. Pavelek (78. Z. Botka), M. 

Opáth, J. Malina, T. Jamrich (90. J. Turóczi), J. 

Bežo (87. R. Súkeník), R. Hrubý; tréner: Š. Var-

ga. � BANÍK: P. Gregor – D. Mokrý, P. Kolodzej, 

P. Zubal, A. Macháč, V. Habalčík (46. S. Buzna), 

F. Hrdý, J. Píš, M. Kolodzej, M. Špeťko, M. Brin-

dza; tréner: V. Šlosár.    Robert Ďurkáč

� ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY PREDOHRÁVKY 30. 
KOLA: Opatovce nad Nitrou – Malinová 3:2 

(3:1), 15. R. Petreje (11 m), 42. R. Líška, 43. J. Lysý 
– 40. a 70. M. Dudáš, ČK: 77. M. Mečiar – 30. J. 
Bolfík, rozhodca: Poliak – 200 divákov. Skačany 

– Bystričany 2:0 (0:0), 54. T. Fuka, 80. Maroš Ďu-
riš, rozhodca: M. Kluka – 100 divákov. Ráztočno 

– Nedanovce 1:0 (0:0), 89. R. Škrteľ (11 m), roz-
hodca: Čikes – 100 divákov. Stretnutia Pravenec 

– Dežerice, Nitrianske Rudno – Veľký Klíž a 
Diviacka Nová Ves – Lazany boli odoložené.

1. Nedanovce         17 13 0 4 55:18  39 (+15)

2. Lazany               16 10 3 3 40:28  33 (+9)

3. Skačany              17 9 4 4 39:26  31 (+4)

4. Veľký Klíž           16 9 2 5 45:23  29 (+5)

5. Diviacka N. Ves  16 9 1 6 46:29  28 (+4)

6. Malinová              17 7 5 5 46:40  26 (-1)

7. Chynorany            17 7 3 7 27:31  24 (0)

8. Nitrianske Rudno 16 7 2 7 41:31  23 (-1)

9. Veľké Bielice       17 7 1 9 27:36  22 (-5)

10. Ráztočno           17 5 6 6 36:33  21 (-6)

11. Sebedražie        16 6 3 7 24:21  21 (0)

12. Uhrovec             17 6 3 8 25:35  21 (-6)

13. Dežerice            16 5 4 7 30:31  19 (-5)

14. Opatovce n/N.  17 4 7 6 30:41  19 (-5)

15. Pravenec          15 4 2 9 26:40  14 (-10)

16. Bystričany          17 1 0 16   9:83  3 (-21)

Západoslovenský futbalový zväz pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušil majstrovské fut-
balové zápasy ktoré sa mali hrať 16. a 17. marca (17. kolo Majstrovstva regiónu západ dospelých a 
dorastu, IV. ligy dospelých a dorastu, V. ligy dospelých a dorastu, 16. kolo I. ligy MŽ A1B a 16. kolo 
II. ligy SŽ a MŽ). ,,Čakali sme s rozhodnutím do poslednej chvíle a pri zvažovaní sme postavi-

li ako prioritu názory z klubov, ktorých funkcionári nás doslova bombardujú s telefonátmi. 

Ihriská boli už po prvom jarnom kole na viacerých štadiónoch v nie dobrom stave, dnes sú 

vyhliadky omnoho nepriaznivejšie, naozaj nemá zmysel, aby sme zachádzali do extrémov. 

Futbal nám hrajú aj deti, vyháňať ich na ihrisko do tohto počasia by bolo z našej strany veľmi 

nezodpovedné, čo platí rovnako aj pre dospelých, a tiež našich divákov, pre ktorých sa fut-

bal hrá. Keď sme zvážili všetky aspekty, rozhodli sme sa, že celé víkendové kolo v našich súťa-

žiach dospelých aj mládeže odložíme, náhradný termín bude stanovený dodatočne,” uviedol 
pre webovú stránku Západoslovenského futbalového zväzu jeho predseda Ladislav Gádoši.

MO PRIEVIDZA – DORAST 
� PREDOHRÁVKA 30. KOLA: Veľké Bielice – 

Nitrianske Pravno 6:0 (2:0), Š. Ševčík 4, M. 
Olach, A. Suchý. Šimonovany – Sebedražie 

2:0 (1:0), 15. I. Krajčík, 80. Š. Mentel. Skačany 

– Bystričany 2:1 (1:1), 43. T. Ďuriš, 76. D. Ca-
gáň – 45. D. Hutár. Chynorany – Veľký Klíž 

7:3 (3:2), 32., 79. a 85. M. Podhorský, 18. a 83. 
D. Marko, 42. J. Širo, 57. D. Michalík – 5. L. Hu-
dok, 39. (11 m) a 89. J. Bielich. Ráztočno – Veľ-

ké Uherce 1:4 (1:1), 15. D. Pukáč – 12. P. Du-
chovič, 50. V. Jordanov, 64. Ľ. Preťo, 74. R. Vlč-
ko. Stretnutia Hradec – Lazany a Opatovce 

n/N. – Kamenec p/Vt. boli odložené. Prave-

nec – voľno.

1. Kamenec p/Vt.   15 10 4 1 52:16  34 (+10)

2. Šimonovany       15 11 1 3 51:24  34 (+10)

3. Veľké Uherce     16 10 3 3 51:26  33 (+12)

4. Pravenec            14 10 1 3 53:17  31 (+7)

5. Chynorany          16 10 0 6 58:44  30 (+6)

6. Skačany             16 8 3 5 27:28  27 (0)

7. Opatovce n/N.    14 7 2 5 45:29  23 (+5)

8. Nitrianske Pravno 15 7 1 7 30:31  22 (+1)

9. Ráztočno            16 5 6 5 38:40  21 (-3)

10. Veľké Bielice    16 4 3 9 28:41  15 (-12)

11. Hradec               15 5 0 10 33:63  15 (-9)

12. Sebedražie       15 4 2 9 39:36  14 (-4)

13. Veľký Klíž         16 3 3 10 25:82  12 (-9)

14. Bystričany        16 3 2 11 32:51  11 (-13)

15. Lazany             15 1 3 11 17:51  6 (-18

Uplynulý piatok sa v bowlingovej herni DUKAS v Partizánskom uskutočnilo stretnutie zástupcov 
družstiev účinkujúcich v Mestskej lige malého futbalu v Partizánskom. Zástupcovia klubov odsúhla-
sili, že odvetná časť súťažného ročníka 2012/2013 sa rozbehnne v sobotu 23. marca. Do kompletnos-
ti prvej časti ligy však chýbajú štyri stretnutia: ELÁN – BELASÍ, BELASÍ – DYNAMO, OLD BOYS – MADE-
RA a BELASÍ – MADERA, ktoré sa musia odohrať najneskôr do 18. kola. Skorší termín začiatku odvet-
nej časti súťaže je viazaný na majstrovstvá Slovenska v malom futbale, ktoré sa uskutočnia 29. júna a 
opäť v Partizánskom. Do úvahy okrem Šport Centra Dukas v Partizánskom, kde sa uplynulý rok konal 
premiérový ročník slovenského šampionátu, najnovšie pripadá aj štadión ŠK Slovan Šimonovany.          

� PROGRAM 12. KOLA MLMF – 23.3.: 9.00 DYNAMO – OLD BOYS, 10.00 1. FC PAŽIŤ SG – ELÁN, 
11.00 LUHY – BELASÍ, 12.00 EXTROWER – ORLI, služba – FC CIGÁNKA, voľno – MADERA.    mp 

Vavro proti Maďarom
Futbalová reprezentácia Slovenska do 17 rokov odohrala v rámci prípravy na májový finálový turnaj 
majstrovstiev Európy 2013, ktorý sa bude konať na Slovensku, dve prípravné stretnutia s rovesníkmi 
z Maďarska. Tím Ladislava Pecka najskôr v Senci zdolal maďarskú reprezentáciu v pomere 1:0 po rov-
nakom polčase, aby v odvete v maďarskom futbalovom stredisku Telki podľahol 0:3 po polčase 0:1. 
Odveta sa však hrala v neregulárnych podmienkach v 15 cm snehu. Slovenský dres opäť obliekol aj 
Partizánčan Denis Vavro. Opora zadných radov MŠK Žilina odohrala obe stretnutia v základnej zo-
stave až do záverečného hvizdu. Počas návratu výprava slovenskej futbalovej reprezentácie uviazla 
v Maďarsku na diaľnici M1. Spomenutý úsek zostal po drastickej zmene počasia úplne paralyzovaný, 
autobus so Slovákmi uviazol približne 11 kilometrov od zjazdu na Komárno a musel sa vrátiť.     mp

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.23
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

� Zmena RS bod 7 Hospodárskej smernice 

pre R a DZ – doplnok zmeny Hospodárskej 

smernice schválený VV OblFZ  Prievidza: UZ 

číslo 3/6/12-13  VV OblFZ Prievidza schva-

ľuje doplnenie Hospodárskej smernice o: 

V prípade, že sa stretnutie neodohrá prinále-

ží každému rozhodcovi a delegátovi cestov-

ná náhrada a to v kategórii mužov 10 € a v 

kategórii dorastu a žiakov 5 €.

� Zmeny MFS – MO Prievidza dorast: 30. kolo 

Hradec – Lazany 1.5. 2013 o 16.30 h..

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

� NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 

14.3. 2013: Marek Nižiansky (Veľké Bieli-

ce), Michal Jančovič (Chynorany), Tomáš 

Petrucha (Ráztočno), Juraj Chrenko (Veľký 

Klíž), Miroslav Ďureje (Lazany), Patrik Joze-

fák (Chynorany), 2 s.s. od 14.3. 2013: Dávid 

Beňo (Skačany).

� ZMENA TRESTU – 1 mesiac podmieneč-

ne do 15.6. 2013: rozhodca Milan  Mokrán 

(Veľké Uherce).

� DK upozorňuje FK pred začiatkom jarnej 

časti na dôslednú kontrolu všetkých hráčov, 

ktorí majú disciplinárne tresty. 

� DK na základe platného Disciplinárneho 

poriadku SFZ upozorňuje FK na evidenciu 

udelených ŽK resp. ČK v jednom súťažnom 

stretnutí: v prípade udelenie 1 ŽK sa evidu-

je ŽK, v prípade udelenia 2 x ŽK a následné-

mu udeleniu ČK sa eviduje len ČK, v prípade 

udelenia 1 ŽK a následne ČK sa eviduje ŽK 

ako aj ČK.

SEKRETÁR 

� Upozorňuje funkcionárov FK, aby platby na 

vyplácanie rozhodcov a delegátov uhrádzali 

prevodom na číslo účtu 2627848848/1100 

– Tatra banka. Uvádzali variabilný symbol, čís-

lo faktúry a konštantný symbol 0308.

� Upozorňuje manažérov FK, aby do žia-

dosti o vystavenie plastového registračného 

preukazu nenahrávali skenované fotografie. 

Žiadosť, ktorá obsahuje skenovanú fotogra-

fiu, sa zamieta. 

� Žiada manažérov alebo zodpovedných fun-

kcionárov,  aby obratom nahlásili na matriku 

OblFZ Prievidza overené rodné čísla podľa do-

kladu totožnosti nasledovných hráčov (skrat-

ka r.č. je registračné číslo hráča v ISSF systé-

me): Veľké Bielice – Ľuboš Bača r.č. 1024241, 

Malá Hradná – Peter Beňo r.č.1013217, Dol-

né Naštice – Radovan Beňo r.č.1054314, Nad-

lice – Miroslav Bíreš r.č. 1101031, Podlužany – 

Marek Blina  r.č. 1151564, Malé Bielice – Jozef 

Fusko – r.č.1065669, Ján Holický r.č. 1170548, 

Martin Jokl r.č. 1102409, Malé Uherce – Patrik 

Lalík r.č. 1220636, Ján Priekopa r.č. 1146435, 

Ráztočno – Anton Privalinec r.č.1024492, 

Brezolupy – Ivan Rigler r.č. 1187613, Kšin-

ná – Michal Škorec r.č. 1150936, Podlužany 

– Vojtech Tanka r.č. 1009712. Menovaní majú 

v ISSF systéme zle uvedené rodné čísla alebo 

sú registrovaní dvakrát.  

DELEGAČNÝ LIST Č. 17

DOSPELÍ

� MO PRIEVIDZA – 16. KOLO – 23.3. o 15. 

h: Nedanovce – Diviacka Nová Ves (Grz-

nár, Duhina, Kluka – Duchovič), 24.3. o 15. 

h: Opatovce nad Nitrou – Pravenec (Vážny, 

Pánis, Kohút – Pastierik), Dežerice – Uhrovec 

(D, Poliak, I. Mokrý – D), Sebedražie – Veľ-

ké Bielice (Ficel, Čikes, Mareček – Gelačák), 

Chynorany – Ráztočno (Duhina, Mikoláš, 

Chochula – Kozinka), Lazany – Nitrianske 

Rudno (Varga, Záhumenský, Feranec – Bal-

co), Veľký Klíž – Skačany (D, Bebjak, Jakubík 

– D), Bystričany – Malinová (Paulovič, Mikši, 

Kališ – Zábojnik).  

� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 14. KOLO – 23.3. 

o 15. h: Pravotice – Malá Hradná (Jakubík, 

Feranec, Varga – Bezák), 24.3. o 11. h: Zlatní-

ky – Kolačno (Skala, Mendel, Penčák – Igaz), 

Biskupice – Krásna Ves (J. Drábik, Kluka, 

Koči – Zelenák), Nadlice – Hradište (Adam-

kovič, Bereš, Cvešper – D), Miezgovce – Dol-

né Naštice (D, Sliepka st., Jančich – D), Ryba-

ny – Brezolupy (D, Horeháj, Švecová – D), Li-

vinské Opatovce – Dvorec (Kluka, Grznár, 

Koči – Černo).  

� II. TRIEDA MO PE – 14. KOLO – 24.3. o 

11. h: Návojovce – Malé Kršteňany (Bolfa, 

Malejko, Híreš), Horná Ves – Malé Uherce 

(Preťo, Šamko ml., Pisár), Klátova Nová Ves 

– Partizánske B-Brodzany (Gajarský, J. Kol-

lár, Severová), Malé Bielice – Ostratice (M. 

Mokrý, Struhár, Mesíček), Krásno – Žabokre-

ky nad Nitrou (B. Majzlan, Gendiar, Janega), 

Veľké Uherce B- Pažiť – Veľké Kršteňany 

(Valach, Bulík – Malík, v Pažiti).

DORAST

��MO PRIEVIDZA – 16. KOLO – 23.3. o 12.30 

h: Lazany – Chynorany (Jakubis, Matúš), 

24.3. o 12.30 h: Opatovce nad Nitrou – 

Pravenec (Pánis, Kohút), Sebedražie – Veľ-

ké Bielice (Čikes, Mareček), Nitrianske Prav-

no – Ráztočno (B. Čulaga, P. Kollár ml.), Veľké 

Uherce – Hradec (Šamko ml., Preťo), Veľký 

Klíž – Skačany (Bebjak, Jakubík), Bystriča-

ny – Kamenec pod Vtáčnikom (Mikši, Kališ).

I. LIGA – ZÁPAD
� 22. KOLO: Stará Turá – BKK Bánovce n/B. 

7:1 (3416:3276), ako hrali: Dolnák 573/1 – J. 
Bročko 526/0, Tanglmayer 563/1 – M. Súkeník 
550/0, Čečot 556/0 – J. Podolák 572/1, Stejskal 

580/1 – A. Šujan 550/0, Uhlík 580/1 – P. Broč-
ko 542/0, Nemček 564/1 – J. Lipták 536/0. Šaľa 

– ZKK Nové Mesto n/V. 8:0 (3402:3105). Ca-

baj-Čápor – Preseľany 6:2 (3217:3203). Pezi-

nok – Piešťany B 6:2 (3213:3114). Hlohovec 

– Piešťany 3:5 (3361:3372). Galanta – Zlaté 

Klasy 4:4 (3148:3154). Pobedim – ŠK Mod-

ranka B 1,5:6,5 (3303:3376).
1. Družba Piešťany            22  17  0    5   112,5:63,5    34
2. Zentiva Hlohovec           22  16  1    5   121,5:54,5    33
3. KK Zlaté Klasy               22  14  4    4   108,0:68,0    32
4. KK Cabaj-Čápor            22  15   0   7   110,0:66,0    30
5. MKK Galanta                 22  13  4    5   105,0:71,0    30
6. Slovan Šaľa                   22  11  0   11    90,0:86,0    22
7. KK Pobedim                  22   8  3   11    86,0:90,0    19
8. ŠK Modranka B             22    9  1   12   79,5:96,5    19
9. BKK Bánovce n/B        22    9  0  13    72,0:104,0  18
10. Victoria Pezinok           22    7  3   12   79,5:96,5    17
11. MKK Stará Turá           22    6  4   12   73,5:102,5   16
12. KK Preseľany              22    7  2   13   71,5:104,5    16
13. ZKK Nové Mesto n/V.  22    5  2   15   64,0:112,0    12
14. Družba Piešťany B       22    5  0   17   59,0:117,0   10

III. LIGA – TRENČÍN
��15. KOLO: Stará Turá C – KK Tatran Uhro-

vec 1997:2011 (+14-), ako hrali: Bednár 541 – 

J. Mišina 514, Medňanská 483 – P. Petreje 469, 

Hocheľová 463 – V. Danaj 494, Hvožďara 510 – 

M. Mišina 534. Extrémisti Trenčín – KK Dubni-

ca n/V. 2014:2020 (-6+).

�� PREDOHRÁVKA 18. KOLA: Dubnica n/V. – 

Extrémisti Trenčín 2110:1919 (+191-).

1. KK Tatran Uhrovec     15   12   0    3    2028    24

2. KK Dubnica n/V.           16     9   0    6    1978    18

3. MKK Stará Turá C        15     7   0    8    1978    14

4. Extrémisti Trenčín        16     3   0   13   1925     6
 (mp, kk, lg) 

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI
� 18. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK HOBA 

Bratislava 2:5 (0:3, 1:0, 1:2), góly: 25. Beniak 

(Sapár, Vaňo), 53. Sapár (Beniak) – 3. Vraštil, 11. 

Kristl, 16. Koštial, 42. Ivovič, 60. Bobál, ISKRA: 

M. Gašparovič, M. Beňadik – T. Cigánik, M. Ma-

chovič, B. Gašparovič, M. D. Domin, D. Šišolák, 

J. Šiška – J. D. Vaňo, I. Beniak, A. Sapár – F. Tupý, 

Patrik Uhrovčík, M. Pánik – D. Vlčko, A. Hvizdoš, 

J. Gajdoš – D. Mikula, R. Demovič, A. Hudeček, 

tréner: P. Lichanec. ŠHK 37 Piešťany – HK Le-

vice 12:1 (5:0, 3:0, 4:1). HK 96 Senica – HK Tr-

nava 5:4 (2:1, 1:2, 2:1).  

 7. ŠHK 37 Piešťany            18  13  4    1   82:35    30 
 8. HK Trnava                       17  10  2    5   88:56    22
 9. Iskra Partizánske           18  10  2    6   57:48    22
10. HK 96 Senica                  18    9  0    9   65:65    18
11. ŠHK HOBA Bratislava     17    7  0   10   61:78   14
12. HK Levice                        18    2  0  16   42:113    4 

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI
� 18. KOLO: Iskra Partizánske – ŠHK HOBA 

Bratislava 6:3 (4:1, 2:0, 0:2), góly: 3. Sapár 

(Fabo), 15. Sapár (Paduch), 18. Drábek (Cagá-

ňová), 20. Bezák (Kubáň), 34. Bezák (Cagáňo-

vá), 39. Ďurák (Jandák) – 11. Pisarovič, 46. Valo-

vič, 57. Černák, ISKRA: A. Bakita, R. Raučina – J. 

Martiška, P. Urminský, P. Cagáňová, M. Martiška, 

A. Ďurák P. Kubáň – M. Drábek, R. Paduch, D. 

Žiak – J. Smatana, A. Bezák, M. Bečka – I. Sapár, 

A. Jandák, D. Fabo, tréner: P. Lichanec. ŠHK 37 

Piešťany – HK Levice 13:3 (4:0, 3:0, 6:3). HK 

96 Senica – HK Trnava 8:2 (1:0, 2:1, 5:1).  

 7. Iskra Partizánske         18  15  2    1   143:52    32
 8. ŠHK 37 Piešťany           18   15  0    3   113:51    30  
 9. HK 96 Senica       18    6  2   10    70:102   14

10. HK Trnava                      17    6  1   10    76:82  13
11. HK Levice                      18    4  3   11   93:127   11
12. ŠHK HOBA Bratislava   17   3   0   14   52:134    6

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK   

� PREDOHRÁVKA 26. KOLA: HC Topoľčany 

– Iskra Partizánske 11:9 (5:3, 5:3, 1:3), góly: 

3. Janček, 6. a 33. Capay, 7. Kovačik, 14. P. Mar-

tiška, 19. Božik, 24. Stanko, 27. Kučerka, 27. 

a 54. Pastva, 28. Hudok – 7., 16. a 58. Drábek, 

10. Vlčan, 28. Drábek (Žiak), 32. Miškeje (Fabo, 

Jandák), 34. Križan (Žiak), 53. Grežďo (Jandák, 

Cagáňová), 56. Grežďo (Fabo), ISKRA: A. Baki-

ta, P. Utekal – P. Cagáňová, M. Vlčan, M. Macho-

vič, M. Drábek, P. Mavrák, D. Fabo, K. Grežďo, Š. 

Geschwandtner, D. Žiak, A. Jandák, T. Dobošo-

vá, S. Križan, M. Herceg, A. Ďurák, S. Greguš, D. 

Tóth, S. Gregušová, S. Petriska, L. Miškeje, tré-

ner: Ivan Valach.     

4. ROČNÍK
Turnaj v minihokeji v Partizánskom – konečné 

poradie: 1. Nitra, 2. Ružinov Bratislava, 3. Iskra 

Partizánske.

� VÝSLEDKY: Iskra Partizánske – Nitra 10:6, 

góly Iskry: F. Martiška 3, M. Janček 2, K. Grežďo 

2, S. Križan, T. Dobošová, Š. Klimant. Iskra Par-

tizánske – Ružinov Bratislava 6:15, góly Iskry: 

K. Grežďo 2, L. Chreno, T. Dobošová, A. Grežďo, 

J. Mikula. Nitra – Ružinov Bratislava 17:8. IS-

KRA: M. Herda, R. Beniak, Martin Janček – Š. 

Gešwandtner, M. Herceg, L. Chreno, R. Lettrich, 

Maroš Janček, J. Mikula, Š. Klimant, A. Klimanto-

vá, K. Grežďo, S. Križan, F. Martiška, A. Grežďo, A. 

Vaňo, P. Mavrák, M. Julínek, tréner: M. Martiška, 

T. Dobošová, H. Kasalová, N. Jakubová, K. Kroči-

lová, vedúci družstva: J. Herceg.  

 (mp, jh)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

Uplynulú sobotu sa v Mestskej športovej hale v 
Partizánskom konal 11. ročník turnaja v malom 
futbale politických strán, hnutí a prímestských 
častí – O putovný pohár primátora Partizánske-
ho. Do turnajových súbojov sa tentokrát zapo-
jili len štyri kolektívy. Nové vekové kritérium pre 
štart hráčov, ktoré sa oproti predošlým ročníkom 
zodvihlo o päť rokov na rovnú štyridsiatku, zne-
možnilo účasť vlani bronzovej Strane demokratic-
kej únie (SDKÚ-SD) a taktiež obhajcovi prvenstva 
Kresťansko demokratickému hnutiu (KDH). A chý-
bali aj Komunistická strana Slovenska (KSS) a Stra-
na demokratickej ľavice (SDĽ). Po ročnej pauze si 

tak pre triumf s prehľadom dokráčal kvalitou na-
bitý tím reprezentujúci Ľudovú stranu–Hnutie za 
demokratické Slovensko (ĽS-HZDS). Víťazný tím 
zaváhal, ale to už mal prvenstvo vo vačku, len s 
vlaňajším finalistom Novým parlamentom, kto-
rý dostal prívlastok ,,remízový tím“. Favorit s naj-
mladším vekovým priemerom nevyužil potenciál 
kádra, v ktorom figurovali aj dvaja niekdajší ligisti 
Roman Greguška a Róbert Petruš a hoci mal zaro-
bené na víťazstvo v každom stretnutí, po troch re-
mízach sa musel uspokojiť s treťou priečkou. Dru-
hé miesto si vystrieľal SMER-SD, ktorý v posled-
nom turnajovom stretnutí nadelil starým pánom 

z Veľkých Bielic sedmičku. Okrem ocenenia naj-
lepších troch kolektívov organizátori tradične 
vyhlásili a odmenili i najlepšie turnajové indivi-
duality. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlá-
sený Vojtech Mišových (Starí páni Veľké Bieli-
ce), najlepším brankárom sa stal Roman Štrpka 
(ĽS-HZDS) a z rúk primátora Partizánskeho Joze-
fa Božika prevzal cenu aj najlepší kanonier Miloš 

Kočan (SMER-SD), ktorý napol sieť na súperových 
bránkach päťkrát. A odmenený bol tradične aj 
najstarší účastník turnaja, ktorým bol 62-ročný 
Vladimír Zvarič (ĽS-HZDS). 

� VÝSLEDKY: Nový parlament – Starí páni Veľké 

Bielice 2:2 (2:0), 7. M. Fruňo, 14. R. Petruš – 19. a 
20. V. Mišových. SMER-SD – ĽS-HZDS 1:2 (0:1), 

27. M. Kočan – 11. J. Vaňo, 28. R. Szabo. Nový par-

lament – SMER-SD 2:2, 7. M. Fruňo, 17. V. Svitok 
– 3. a 29:44 M. Kočan. Starí páni Veľké Bielice – 

ĽS-HZDS 0:3 (0:1), 10. J. Vaňo, 28. P. Hatiar, 29. J. 
Zima. Nový parlament – ĽS-HZDS 1:1 (1:0), 5. V. 
Svitok – 28. R. Szabo. SMER-SD – Starí páni Veľké 

Bielice 7:1 (3:1), 4. J. Palatický, 6. a 28. M. Kočan, 
15. J. Kopál, 18. J. Drábek, 22. a 29. M. Jakubička 
– 2. M. Rodina.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ĽS-HZDS               3  2  1  0    6:2    7
2. SMER-SD              3  1  1  1  10:5    4 
3. Nový parlament    3  0   3 0   5:5   3
4. SP Veľké Bielice   3  0  1  2   3:12  1

Poznámka: stretnutia sa hrali v hracom čase 2 x 
15 minút; zápasy rozhodovali arbitri Štefan Koči a 
Roman Ondruš; na turnaji mohli štartovať iba hrá-
či spĺňajúci vekovú hranicu 40 rokov a viac. 
 mp

Po ročnej pauze triumfovala opäť ĽS-HZDS

Dvadsaťjeden gólov Lukáša Mikulaja
Športová hala vo Svinnej 
bola dejiskom futbalové-
ho turnaja prípraviek ka-
tegórie U8. Medzi sied-
mimi zúčastnenými ko-
lektívmi sa nestratili ani 
chlapci zo Spartaka Bá-
novce nad Bebravou. Zo 
šiestich zápasov dokázali 
súperov v piatich poraziť 
a iba v jednom ťahali za 
kratší koniec. No nane-
šťastie práve tento zápas 
v konečnom dôsledku 
zapríčinil „až“ tretie mies-
to Spartaka v celkovom 
resumé, keď o poradí na 
prvých troch miestach 
turnaja rozhodli vzájom-
né zápasy medzi Domi-
nom Bratislava, AS Tren-
čín a Bánovčanmi. Tí však 
na turnaji zanechali dob-

rý dojem. Individuálna práca s loptou a vzájomná spolupráca medzi hráčmi patrili k tým najlepším. 
Zverencom trénera Michala Jánošíka sa darilo i strelecky, čo dokazuje aj gólové skóre 40:10. Neza-
staviteľný bol opäť Lukáš Mikulaj autor 21 gólov, čím si zaslúžene prevzal cenu pre najlepšieho strel-
ca turnaja. Ten spolu s ostatnými chlapcami vytvorili súdržný kolektív, ktorého výsledkom bol ďalší 
turnajový úspech. Za najužitočnejšieho hráča Spartaka bol zvolený Stanislav Rédeky. 

� Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B.: Spartak Bánovce n/B. – AS Trenčín „Tigríci“ 3:2, góly: 
S. Rédeky, R. Šebeň. Spartak Bánovce n/B. – AS Trenčín „Levíci“ 9:1, góly: L. Mikulaj 5, R. Šebeň 
2, D. Jakubík, S. Rédeky. Spartak Bánovce n/B. – FK Močenok 9:0, góly: L. Mikulaj 6, Š. Kľačko, S. 
Rédeky, R. Šebeň. Spartak Bánovce n/B. – MŠK Žilina 8:2, góly: L. Mikulaj 5, Š. Kľačko, S. Rédeky, R. 
Šebeň. Spartak Bánovce n/B. – LP Domino Bratislava 2:4, góly: L. Mikulaj 2. Spartak Bánovce n/

B. – FK Dukla Banská Bystrica 9:1, góly: L. Mikulaj 3, R. Šebeň 2, Š. Kľačko, S. Rédeky, D. Jakubík, M. 
Martiška. Zostava FK Spartak Bánovce n/B.: O. Mikúš – S. Rédeky, M. Martiška, R. Šebeň, Š. Kľač-

ko, L. Mikulaj, M. Zachar, D. Jakubík, S. Sloboda, tréner: M. Jánošík.

� Konečné poradie: 1. LP Domino Bratislava, 2. AS Trenčín „Tigríci“, 3. FK Spartak Bánovce n/B., 4. 
MŠK Žilina, 5. FK Dukla Banská Bystrica, 6. AS Trenčín „Levíci“, 7. FK Močenok.    mj

Víťaz 11. ročníka turnaja ĽS-HZDS – horný rad zľava: Peter Nádaský, Július Chrenko, Jozef Hre-

bík, Miroslav Janšák, Pavol Hatiar, Roman Štrpka, dolný rad zľava: Viliam Palák, Juraj Zima, Ro-

man Szabo, Juraj Vaňo a Vladimír Zvarič.

Vo foosbalovej lige dvojíc v Partizánskom je do-
bojované! Víťazom premiérového ročníka sú-
ťaže, ktorej stretnutia prebiehali od polovice 
októbra minulého roka v Dubliner Irish pube 
a SPY klube, sa bez straty bodu stalo družstvo 
SHOCK! v zložení Karol Nógli a Juraj Kopál. Ví-
ťazná dvojica spolu s druhým OLD VIRGINS a 
tretím družstvom v poradí 06, si zabezpečili po-
stup do finále Ligových majstrovstiev Sloven-
ska, ktoré sa uskutočnia v dňoch 18.-19. mája. 

� VÝSLEDKY – 13. KOLO: 06 – SHOCK! 33:55. 
14. KOLO: SHOCK! – PIVÁREŇ 47:41. 16. KOLO: 
PÁLI MA ŽÁHA THE – RAMRODS 25:63. 17. 
KOLO: PIVÁREŇ – 06 16:72. MIŠČ OF SPY – 

BEGINNERS 30:55.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. SHOCK!                 16  16  0   0     923:485    32
2. OLD VIRGINS        16  13  0   3     859:549 26
3. 06                            16  10  0   6     810:598    20
4. THE RAMRODS     16   10  0   6 791:617 20
5. BEGINNERS           16    9  0   7      772:636 18
6. PÁLI MA ŽAHA       16   6  0   10     681:727   12
7. PIVÁREŇ                 16   6  0   10     618:790  12
8. MI-ŠČ OF SPY         16   1  0   15   483:925 2

9. DAGGERNAUTS     16   1  0  15     415:993     2

�� Zostavy družstiev: 1. SHOCK! (K. Nógli, J. Ko-
pál), 2. OLD VIRGINS (J. Zvalo, A. Riška), 3. 06 (J. 
Panák, J. Henteš), 4. THE RAMRODS (J. Bučko, M. 
Šulovský), 5. BEGINNERS (T. Adamec, P. Grňo), 6. 

PÁLI MA ŽAHA (M. Országh, P. Karlubík), 7. PIVÁ-

REŇ (M. Chovan, Ľ. Krpelan), 8. MI-ŠČ OF SPY (N. 
Ščepková, A. Mišovychová) a 9. DAGGERNAUTS 
(P. Švec, J. Vincúr).                              (mp, kn)

FOOSBALOVÁ LIGA 
V PARTIZÁNSKOM



18. marec 2013 11Š P O R T

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE 
V PARTIZÁNSKOM

BASKETBAL - MLÁDEŽSTOLNÝ TENIS - MUŽI 

V telocvični Spojenej školy v Partizánskom sa konali majstrovstvá okresu Partizánske mužov 
v stolnom tenise pre rok 2013. Do súbojov o tituly v dvojhre a v štvorhre zasiahlo dvadsaťšty-
ri stolných tenistov zo šiestich stolnotenisových klubov. Tí boli v dvojhre rozdelení do šiestich 
základných skupín po štyroch hráčoch. Z každej skupiny postupovali prví dvaja do vyraďovacej 
časti súťaže. Okresným šampiónom v dvojhre sa stal Róbert Néma z domáceho STK TEVOS Par-
tizánske, ktorý vo finále zdolal Miroslava Kršiaka (STK Veľké Uherce) v pomere 3:1 na sety. Na tre-
ťom mieste skončili Radovan Slašťan a Peter Vácval, obaja z domáceho STK TEVOS  Partizánske. 
V štvorhre si titul vybojovala dvojica Róbert Néma a Richard Harťanský (STK TEVOS  Partizán-
ske) po finálovom víťazstve 3:2 na sety nad Ľudovítom Miklošom a Miroslavom Kršiakom (STK 
Veľké Uherce). Bronzovú priečku obsadili Pavol Herel s Martinom Eliašom a Radovan Slašťan s 
Petrom Mozolom (všetci z STK TEVOS Partizánske).

� PORADIE DVOJHRY: 1. Róbert Néma (STK TEVOS Partizánske), 2. Miroslav Kršiak (STK Veľké 
Uherce), 3. Peter Vácval a Radovan Slašťan (obaja STK TEVOS Partizánske), 5.-8. Ľudovít Mik-
loš (STK Veľké Uherce), Pavol Herel, Martin Eliáš, Richard Harťanský (všetci STK TEVOS Parti-
zánske), 9.-12. Michal Šútora (STK Klátova Nová Ves), Dalibor Kršiak (STK Veľké Uherce), Jozef 
Repka ml., Juraj Krchník ml. (obaja ŠKST Bošany), 13.-18. Rastislav Blaniar (STK Žabokreky n/
N.), Juraj Mikloš (STK Veľké Uherce), Ladislav Staňák, Jozef Vlčko, Miroslav Robel (všetci STK 
TEVOS Partizánske), Július Kováčik (BELMONT KLIMA Partizánske), 19.-24. Peter Mozola (STK 
TEVOS Partizánske), Juraj Halmo (ŠKST Bošany), Jaroslav Špeťko (STK TEVOS Partizánske), Jozef 
Valášek (STK Veľké Uherce), Tomáš Hoffmann, Milan Slašťan (obaja STK TEVOS Partizánske).

� PORADIE ŠTVORHRY: 1. R. Néma-R. Harťanský (STK TEVOS Partizánske), 2. Ľ. Mikloš-M. Kr-
šiak (STK Veľké Uherce), 3. R. Slašťan-P. Mozola a P. Herel-Martin Eliáš (všetci STK TEVOS Par-
tizánske), 5.-8. J. Halmo-R. Blaniar (ŠKST Bošany-STK Žabokreky n/N.), J. Krchník ml.-J. Repka 
ml. (SKŠT Bošany), P. Vácval-Jozef Vlčko (STK TEVOS Partizánske), M. Šútora-J. Špeťko (STK 
Klátova Nová Ves-STK TEVOS Partizánske), 9.-12. L. Staňák-Pavol Behúl, T. Hoffmann-M. Slaš-
ťan (všetci STK TEVOS Partizánske), J. Kováčik-J. Valášek (BELMONT KLIMA Partizánske-STK 
Veľké Uherce), D. Kršiak-J. Mikloš (STK Veľké Uherce).                        (mp, jh)

Néma dvojnásobným okresným šampiónom
Kadeti BBK Bánovce nad Bebravou prehrali vy-
soko 29:80 v Michalovciach. V skupine o majstra 
Slovenska si mladší žiaci Iskry Partizánske pripí-
sali na konto víťazstvo 46:39, ale aj prehru 25:46 
v Bratislave na palubovke BSC. ,,Škoda prvého 

stretnutia, ktoré sme kvôli nedôslednej ob-

rane a nedôraznej koncovke prehrali. Dru-

hé stretnutie sa od úvodného rozskoku až 

po záverečný klaksón nieslo v našej réžii. 

Ziskom troch bodov sme si upevnili štvrté 

miesto v tabuľke. Najlepšími hráčmi tohto 

dvojstretnutia boli Andrej Krkoška, Matej 

Šadibol a Adam Daňo,“ povedal po stretnutí 
tréner mladších žiakov TJ Iskra Dado Hrkal.

I. LIGA ZÁPAD – KADETI 
SKUPINA O 9.-15. MIESTO

� 5. KOLO: BK Žiar n/Hr. –  Liptovský Mikuláš 

79:36 (44:12). 1.BK Michalovce – Slávia Trnava 

– nehralo sa. BBK Bánovce n/B. – voľno.   

� 6. KOLO: 1.BK Michalovce – BBK Bánovce 

n/B. 80:29 (41:16), BBK: R. Drevený 16, K. Pod-
lucký 8, P. Horniak 2, D. Podoba 2, P. Bobuš 1, R. 
Mikušiak 0, P. Kopčan 0, J. Karas 0, M. Jedlička 
0, tréner: V. Jánošík. Štvrtiny: 19:5, 22:8, 21:11, 
18:5. TH BBK:18/8. Slávia Trnava, MBK Liptov-

ský Mikuláš a Žiar nad Hronom – voľno.

15. MŠK Žiar n/Hr.    4    3  1   265:193   7

16. 1.BK Michalovce           3    3    0     221:141  6

17. Slávia Trnava                2    1    1     119:123     3

18. BBK Bánovce n/B.      3    0    3     135:224  3

19. Liptovský Mikuláš         2    0    2     91:150  2

 MO SKUPINA B – MLADŠÍ ŽIACI 
SKUPINA O 1.-6. MIESTO

� 5. KOLO: BSC Bratislava – Iskra Partizánske 

46:25 (24:10), Iskra: A. Komora 4, A. Daňo 4, A. 
Krkoška 6, M. Šadibol 6, S. Bilik 2, (D. Duchovič 
2, F. Kulifay 1, J. Kováč 0, M. Šujan 0, M. Benko 
0, M. Škoda 0, J. Staňo 0, tréner: D. Hrkal. Štvrti-
ny: 14:10, 10:0, 9:2, 13:11. OCH: 13:19. TH: 20/11 
– 12/7. Nitra – Inter Bratislava 70:18. Levice 

– Karlovka Bratislava – nehralo sa.

� 6. KOLO: BSC Bratislava – Iskra Partizánske 

39:46 (18:26), Iskra: A. Komora 2, A. Daňo 6, A. 
Krkoška 12, M. Šadibol 16, S. Bilik 0, D. Duchovič 
0, F. Kulifay 5, J. Kováč 0, M. Šujan 0, M. Benko 
4, M. Škoda 1, J. Staňo 0, tréner: D. Hrkal. Štvrti-
ny: 8:10, 10:16, 11:13, 10:7. OCH: 22:14. TH: 16/5 
– 23/7. Nitra – Inter Bratislava 69:25. Levice 

– Karlovka Bratislava – nehralo sa.

1. Levice        12    12    0       1048:335   24
2. Nitra                   14    10   4        875:542 24
3. Karlovka Bratislava        12    10    2        882:473    22
4. Iskra Partizánske         14      5    9        578:927    19 
5. Inter Bratislava              14      2    12      406:910     16 
6. BSC Bratislava    14      1    13      359:961  15
 mp

Medailisti majstrovstiev okresu – zľava: Ľudovít Mikloš, Miroslav Kršiak, Róbet Néma, Richard 
Harťanský a Peter Vácval

UMIESTNENIE NAŠICH KARATISTOV

� KATA (ZAČIATOČNÍCI) – dievčatá: 1. Janka 

Repová, 2. Alica Niková, 3. Magdaléna Mi-

kušová, starší žiaci: 3. Martin Daniš, mladší 

dorastenci: 1. Milan Hagara.

� KATA (POKROČILÍ) – dievčatá: 1. Janka Re-

pová, 2. Magdaléna Mikušová, 3. Alica Ni-

ková, mladšie žiačky: 1. Soňa Niková, staršie 

žiačky: 2. Natália Adamusová, chlapci: 1. Do-

minik Jánošík, 2. Adam Godár, mladší žiaci: 

2. Benedikt Jánošík (všetci TREND), 3. Adam 

Buday (DRAP), starší žiaci: 2. Peter Sýkora, 

mladší dorastenci: 3. Roman Múdry, 3. Milan 

Hagara (všetci TREND), kadeti: 1. Dominik 

Buday (DRAP), muži: 1. Peter Bežák (TREND). 

� KUMITE (POKROČILÍ) – dievčatá do -20 kg: 

1. Janka Repová, 2. Alica Niková, do -24 

kg: 3. Magdaléna Mikušová, staršie žiačky 

do -40 kg: 1. Michaela Václavíková, 2. Na-

tália Adamusová, do +40 kg: 3. Veronika 

Habalová, chlapci do -24 kg: 1. Adam Go-

dár, do +28 kg: 1. Dominik Jánošík, mladší 

žiaci do -32 kg: 1. Benedikt Jánošík (všetci 

TREND), +32 kg: 3. Adam Buday (DRAP), 

starší žiaci do -40 kg: 2. Adam Margolien, 

do +40 kg: 2. René Ševčík (všetci TREND), 

kadeti do -70 kg: 1. Dominik Buday, juniori 

do -76 kg: 2. Tibor Ďurček (obaja DRAP).

 mp

Repová s tromi prvenstvami

V predposlednom 21. kole Mestskej TEVOS-
DROGÉRIE ligy papieroví favoriti nezaváhali 
a o medailistoch je tak rozhodnuté. Titul ob-
háji družstvo B+B, striebornú priečku obsadí 
PAPEJO a tretia skončí GENTA. Posledné 22. 
kolo začne o polhodinu skôr oproti hracie-
mu času, keďže po záverečných stretnutiach 
bude nasledovať vyhodnotenie 13. ročníka 
MTD ligy.

� 21. KOLO: B+B – PREMA 5:0 (sety – 15:3), 
ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar – J. Preťo-Ľ. Ma-
cho 3:0, R. Blaniar – Preťo 3:2, J. Blaniar – Macho 
3:0, R. Blaniar Macho 3:0, J. Blaniar – Preťo 3:1.
HAJAKLA – CHLADMONT 5:0 (sety – 15:1), 
ako hrali: Peter Hazucha-Š. Jambor – J. Kováčik-
P. Paliatka 3:0, Jambor – Kováčik 3:0, Hazucha 
– Paliatka 3:1, P. Klapka – Paliatka 3:0, Klapka 
– Kováčik 3:0. 
TEAM GSM – GENTA 1:4 (sety – 5:12), ako 
hrali: T. Duda-R. Šútora – M. Kleman-L. Ryban-
ský 2:3, Duda – Kleman 1:3, Šútora – Rybanský 
0:3, Duda – M. Mikoláš ml. 3:0, Šútora – Kle-
man 0:3.
EXPRES PRINT – AUTOKLEMAN 2:3 (sety – 

8:13), ako hrali: J. Jaššo-Gajdoš – P. Rajčányi-
M. Mikoláš st. 0:3, Jaššo – Rajčányi 0:3, Gajdoš 
– Mikoláš 2:3, Jaššo – Mikoláš 3:2, Gajdoš – Raj-
čányi 3:2.
PREDPOSLEDNÍ – PAPEJO 0:5 (sety – 1:15), 
ako hrali: Ján Vlčko-Čaprnka – P. Vácval-Jozef 
Vlčko 0:3, Ján Vlčko – Vácval 1:3, Čaprnka – Jo-
zef Vlčko 0:3, Ján Vlčko – Jozef Vlčko 0:3, Čaprn-
ka – Vácval 0:3.
PRINT SERVIS – BELMONT KLIMA 0:5 (sety – 
2:15), ako hrali: M. Kováč-M. Tomiš – Ján Belian-
ský-T. Belianský 0:3, Kováč – A. Klapka 0:3, To-
miš – T. Belianský 1:3, Kováč – T. Belianský 0:3, 
Tomiš – Klapka 1:3. 

1. B+B                       21 21 0 92:13  63
2. PAPEJO              21 19 2 78:27  59
3. GENTA                    21 16 5 68:37  53
4. AUTOKLEMAN   21 14 7 65:40  49
5. BELMONT KLIMA  21 11 10 59:46  43
6. EXPRES PRINT  21 10 11 53:52  41
7. PREMA                  21 10 11 50:55  41
8. CHLADMONT     21 9 12 42:63  39
9. TEAM GSM          21 6 15 42:63  33
10. HAJAKLA          21 4 17 32:73  29
11. PREDPOSLEDNÍ  21 4 17 27:78  29
12. PRINT SERVIS  21 2 19 22:83  25

� PROGRAM 22. KOLA – 19.3. o 17. h: CHLAD-
MONT – B+B, PREMA – PRINT SERVIS, BEL-
MONT KLIMA – PREDPOSLEDNÍ, o 18.30 h: PA-
PEJO – EXPRES PRINT, AUTOKLEMAN – TEAM 
GSM, GENTA – HAJAKLA, (stretnutia sa hrajú v 
herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
  mp

Majstrom okresu Partizánske vo florbale 

družstiev mladšieho žiactva základných škôl 

– ORION FLORBAL CUP – sa stali dievčatá zo 

ZŠ Klátova Nová Ves a chlapci zo ZŠ Žabokre-

ky nad Nitrou. Oba víťazné tímy postúpili do 

regionálneho kola, ktoré sa opäť uskutoční v 

Mestskej športovej hale v Partizánskom.

� ŽIACI – SEMIFINÁLE: ZŠ Klátova Nová Ves 

– ZŠ Nádražná Partizánske 0:1 (0:1). ZŠ 

Žabokreky n/N. – ZŠ Veľká okružná Par-

tizánske 3:2 (1:1). O 3. MIESTO: ZŠ Klátova 

Nová Ves – ZŠ Veľká okružná Partizánske 

1:4 (0:2). FINÁLE: ZŠ Nádražná Partizánske 

– ZŠ Žabokreky n/N. 2:3 (2:2). PORADIE: 1. 

ZŠ Žabokreky n/N., 2. ZŠ Nádražná Partizán-

ske, 3. ZŠ Veľká okružná Partizánske, 4. ZŠ Klá-

tova Nová Ves.

Zostava víťaznej ZŠ Žabokreky n/N.: E. Bereš, 

O. Krajčovič, D. Šišolák, S. Tasary, L. Hatala, 

P. Paľák, M. Žabár, J. Žatko. 

� ŽIAČKY – SEMIFINÁLE: ZŠ Žabokreky n/N. 

– ZŠ Klátova Nová Ves 0:3 (0:2). ZŠ Nádraž-

ná Partizánske – ZŠ Veľká okružná Partizán-

ske 2:0 (1:0). O 3. MIESTO: ZŠ Žabokreky n/

N. – ZŠ Veľká okružná Partizánske 3:2 (3:0). 

FINÁLE: ZŠ Klátova Nová Ves – ZŠ Nádražná 

Partizánske 4:2 (2:0). PORADIE: 1. ZŠ Klátova 
Nová Ves, 2. ZŠ Nádražná Partizánske, 3. ZŠ Ža-
bokreky n/N., 4. ZŠ Veľká okružná Partizánske.

Zostava víťaznej ZŠ Klátova Nová Ves: K. Bor-

činová, K. Hrádeľová, F. Valúchová, S. Valú-

chová, L. Valúchová, V. Alakšová, P. Molča-

nová, L. Brazdilová, I. Hudoková, V. Španko-

vá, D. Rusňáková, S. Melušová.          mp

Florbalovými šampiónmi 
Klátovčanky a Žabokrečania

ZLATKOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
Po dvojtýždňovej pauze pokračovala Zlatková liga v stolnom tenise ďalšími turnajmi. Súťaž sa hrá 
pod záštitou saleziánov a mládežníckej organizácie Domka v Pastoračnom centre na sídlisku Šípok 
v Partizánskom. V čele ligy je naďalej Dávid Masár, ktorý má na svojom konte 56 bodov.

� PORADIE: 1. Dávid Masár – 56 bodov, 2. Jakub Burák – 41, 3. Radovan Stríženec – 29, 4. Peter 

Škríba – 24, 5. Martin Maťašeje – 21, 6. Martin Prievalský – 20, 7. Frederik Bauer – 19, 8. Patrik 

Vražba – 15, 9.-10. Miroslav Benca a Erik Takács – 14, 11.-12. Matúš Beniak a Milan Škrabala – 13, 
13.-14. Lukáš Bednár a Samuel Oršula – 11, 15. Dávid Hudec – 8, 16.-17. Filip Šebesta a Patrik 

Rajnoha – 7, 18. Alex Bauer – 4, 19.-20. Ján Lacika a Tomáš Kováč – 3, 21. Marek Urban – 1.   rf

II. LIGA (TN+NR)
� 23. KOLO: Šahy – STK TEVOS Partizánske 

12:6, body STK TEVOS:  T. Rajtík 3,5, R. Néma 
2, J. Holický 0,5. Nová Baňa-Podlužany – STK 

Veľké Uherce 11:7,  body STK: L. Győri 3, M. 
Kršiak 2, Jaroslav Gubka 1, S. Jergič 1. Hontian-

ske Trsťany – Topoľčany 0:18. Nové Mesto n/

V. – Zbehy 16:2. Nová Dubnica – ŠOG Nitra 

C 10:8. 1. ZŠ Vráble – Trnovec 9:9. Rybník – 

Bánov 10:8.

� 24. KOLO: Hontianske Trsťany – STK TE-

VOS Partizánske 1:17, body STK TEVOS: J. 
Holický 4,5, P. Herel 4,5, T. Rajtík 4,5, R. Néma 
3,5. Šahy – Topoľčany 12:6. Nová Dubnica 

– Zbehy 10:8. Nové Mesto n/V. – ŠOG Nitra 

C 8:10. Rybník – Trnovec 13:5. 1. ZŠ Vráble 

– Bánov 4:14.

1. Rybník                             21  21   0   0   255:123    63
2. Bánov                              20  17   1   2    270:90      55
3. Šahy                                20  15   2   3    231:129    52
4. 1. ZŠ Vráble                    21  10   6    5   208:170    47
5. ŠOG Nitra C                    20  10   2    8   193:167    42
6. TEVOS Partizánske       21  10   1  10   193:185    42
7. Nová Dubnica                  21    9   2  10   189:189    41
8. Topoľčany                        21    8   3  10   184:194    40
9. Trnovec                            20    8   3    9   166:194    39
10. Nové Mesto n/V.             21   7   3   11   198:180    38
11. N. Baňa-Podlužany        20    7   3   10   166:194    37
12. STK Veľké Uherce        20    4   0   16   130:230    28
13. Zbehy                             20    2   1   17   103:257    25
14. Hontianske Trsťany        20    1   1   18     88:272    23

III. LIGA (TN)
� 23. KOLO: Keraming Trenčín B – STK TE-

VOS Partizánske B 11:7, body STK TEVOS: 
Radovan Eliáš 3, R. Harťanský 2, Ľ. Popluhár 1, 
Martin Eliáš 1. STK Klátova Nová Ves – Laza-

ny 11:7, body STK: A. Uhlárik 3,5, M. Michal-
ka 3,5, M. Uhlárik 2,5, M. Šútora 1,5. STK Malé 

Chlievany – Lazany B 11:7, body STK: P. Bujna 
3, David Petrík 3, M. Škultétyová 3, Ján Dvořák 
2. Stará Turá – Drietoma 11:7. TTC Pov. Bys-

trica – Bystričany B 9:9. Karpatia Prievidza 

– Nové Mesto n/V. B 7:11. STK Prievidza – 

Nové Mesto n/V. C 13:5.

� 24. KOLO: TTC Pov. Bystrica – STK TEVOS 

Partizánske B 9:9, body STK TEVOS: Ľ. Po-
pluhár 3, Radovan Eliáš 2,5, Martin Eliáš 2, R. 
Harťanský 1,5. STK Malé Chlievany – Lazany 

11:7, body STK: David Petrík 4,5, Ján Dvořák 
3, M. Škultétyová 2,5, P. Bujna 1. STK Klátova 

Nová Ves – Lazany B 11:7, body STK: M. Mi-
chalka 3,5, A. Uhlárik 3, M. Uhlárik 2,5, M. Šúto-
ra 2. Keraming Trenčín B – Bystričany B 8:10. 

STK Prievidza – Nové Mesto n/V. B 5:13. Kar-

patia Prievidza – Nové Mesto n/V. C 12:6.

1. STK Klátova N. Ves       21  18   2   1     248:130    59
2. Stará Turá                        20  17  1   2     225:135    55
3. TTC Pov. Bystrica            20  13   3   4     206:154    49
4. STK Malé Chlievany       21  13   2   6    216:162    49
5. Drietoma                           20  11   4   5    222:138    46
6. Nové Mesto n/V. B            20  12   1   7    196:164   45
7. Karpatia Prievidza             21  10   3   8    197:181    44
8. Bystricany B                      21    8   5   8    191:187    42
9. STK Prievidza                   21    9   1   11   182:196    40
10. Lazany                            20    5   4   11   167:193    34
11. Keraming Trenčín B        20    5   1   14   154:206    31
12. TEVOS Partizánske B   21  4   1   16   151:227    30
13. Lazany B                          20    3   2   15   143:217    28
14. Nové Mesto n/V. C           20    0   0    20    76:284   20

 IV. LIGA TRENČÍN
� 23. KOLO: TTC Pov. Bystrica B – STK TEVOS 

Partizánske C 14:4,  body STK TEVOS: L. Sta-
ňák 1,5, T. Hoffmann 1,5, M. Slašťan 1. Hand-

lová – STK Veľké Uherce B 13:5, body STK: 
M. Truska 2, L. Bučko 1, D. Kršiak 1, V. Jordanov 
1. Ladce – STK Orol Otrhánky 9:9, body STK 
Orol: J. Mikuš 3,5, M. Blaniar 2, P. Gašparík 1,5, 
S. Habala 1,5, A. Šínsky 0,5. SK Bánovce n/B. 

– Dubnica n/V. 4:14, body SK: M. Mikuš 2, D. 
Floro 2. ŠKST Bošany – Keraming Trenčín D 

17:1, body ŠKST: I. Ondruška 4,5, J. Krchník ml. 
4,5, J. Repka ml. 4,5, J. Krchník st. 3,5. STK Klá-

tova Nová Ves B – Keraming Trenčín C 13:5, 
body STK: L. Beňačka 4,5, O. Bralušič 3,5, A. Fe-
kula 2, P. Matloň 1,5, J. Deviatka 1,5. Trenčian-

ska Teplá B – Nová Dubnica B 7:11.

� 24. KOLO: Ladce – STK TEVOS Partizán-

ske C 10:8, body STK TEVOS: I. Ondruška 4,5, 
J. Krchník st. 3,5, J. Krchník ml. 3,5, J. Repka ml. 

2,5. TTC Pov. Bystrica B – STK Orol Otrhánky 

12:6, body STK Orol: J. Mikuš 3,5, P. Gašparík 1, 
M. Blaniar 1, S. Habala 0,5,  SK Bánovce n/B. 

– Nová Dubnica B 11:7, body SK: R. Petrík 4, 
M. Mikuš 3, P. Slovák 2, D. Floro 2.  STK Klátova 

Nová Ves B – Keraming Trenčín D 17:1, body 
STK: O. Bralušič 4,5, L. Beňačka 4,5, P. Matloň 
4,5, A. Fekula 2, J. Deviatka 1,5. ŠKST Bošany 

– Keraming Trenčín C 14:4, body ŠKST: I. On-
druška 4,5, J. Krchník st. 3,5, J. Krchník ml. 3,5, 
J. Repka ml. 2,5. Trenčianske Teplá B – Dub-

nica n/V. 11:7.

1. Dubnica n/V.                 20  18   0   2   259:101    56
2. Nová Dubnica B             20  14   3   3   239:121   51
3. Trenčianska Teplá B       21  12   6   3   231:147   51
4. ŠKST Bošany              21  14   1   6   237:141    50
5. SK Bánovce n/B.           21  12  1   8   195:183   46
6. STK Orol Otrhánky        21   9   5   7   198:180   44
7. Handlová                         20  10   2   8   210:150   42
8. STK Klátova N. Ves B    21   9   3   9   197:181   42
9. Ladce                               20   9   2    9   179:181   40
10. STK Veľké Uherce B     20   9   1  10   194:166  39
11. TTC Pov. Bystrica B        20   8   2    8   168:192   36
12. TEVOS Partizánske C   21   3  0  18   115:263   27
13. Keraming Trenčín C        20   3   0  17     98:262   26
14. Keraming Trenčín D        20   0   0  20     54:306  20

( TTC Pov. Bystrica B je bez priznania 2 bodov.)

V. LIGA
� 23. KOLO: Nitrica – STK TEVOS Partizán-

ske D 7:11, T. Preťo 4,5, L. Rybanský 1,5, M. Kle-
man 1 – P. Vácval 3, Jozef Vlčko 3, J. Špeťko 2,5, 
P. Rajčányi 2,5. STK Žabokreky n/N. – Lazany 

C 10:8, R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 2,5, J. Švec 1,5, 
Ľ. Macho 1,5 – L. Skarba 3, J. Rybár 2, F. Oboňa 
2, M. Kmeť 1. Oslany B – STK Veľké Uherce C 

14:4, M. Hudec 4,5, R. Šandrik 3,5, P. Mello 3, 
B. Šandrik 3 – T. Valášek 3,5, P. Kršiak 0,5. ŠKST 

Bošany B – Handlová B 11:7, J. Krchník ml. 4, 
K. Hýrošš 2,5, J. Krchník st. 2, J. Halmo 2, J. Rep-
ka st. 0,5 – V. Bátora 2,5, M. Čenteš 2,5, Blaho 1, 
G. Ratkovský 1. Diviaky n/N. – STK Prievidza 

B 13:5, R. Vajda 4, P. Ševce 3,5, T. Masaryk 3, M. 
Vajda 2,5 – J. Škopec 2,5, P. Bielik 1, V. Brodzian-
sky 1, I. Geschwandtner 1. Kanianka – Tuži-

na 7:11, Kušníš 2, D. Píš 2, Schnierer 2, Perniš 
1 – L. Kaman 4,5, D. Hanzlík ml. 3,5, D. Hanz-
lík st. 2,5, V. Polevka 0,5. Bystričany C – Osla-

ny 6:12, Dáni 1,5, A. Školna 1,5, R. Urban 1, A. 
Plevka 1, Milota 1 – T. Pinďura 4,5, J. Lacuška 
4,5, E. Hýrošš 3.

1. STK Prievidza B           23 17 1 5 270:144 58
2. Tužina                          23 14 1 8 245:169 52
3. Diviaky n/N.                   23 14 0 9 238:176 51
4. STK Veľké Uherce C    23 12 3 8 213:201 50
5. TEVOS Partizánske D 23 11 4 8 206:208 49
6. Oslany B                         23 10 5 8 231:183 48
7. Oslany                            23 11 3 9 210:204 48
8. ŠKST Bošany B           23 9 6 8 214:200 47
9. Handlová B                  23 10 3 10 212:202 46
10. STK Žabokreky n/N.  23 9 4 10 220:194        45
11. Kanianka                     23 8 5 10 195:219 44
12. Lazany C                     23 10 0 13 189:225 43
13. Nitrica                         23 4 1 18 134:280 32
14. Bystričany C                   23 3 2 18 121:293 31

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
� 14. (POSLEDNÉ) KOLO: STK Veľké Uherce E 

– MK SO Nadlice 5:13, T. Valášek 3, J. Valášek 2 
– J. Magdolen 4,5, Mário Marko 3,5, P. Ryban-
ský 2,5, L. Beko 2,5. ŠKST Bošany C – STK Ža-

bokreky n/N. B 14:4, P. Minarovič 4, T. Duda 
3, M. Boldiš 2,5, J. Mikyška 2,5, J. Bezák 2 – M. 
Navrkal 2,5, R. Poništiak 1, M. Magát 0,5. BEL-

MONT KLIMA Partizánske – Horná Ves 16:2, 

Ján Belianský 4,5, M. Tomiš 4,5, J. Jaššo 3,5, Š. 
Jambor 3,5 – M. Mikoláš ml. 1, Š. Jančich 1. STK 

Veľké Uherce D – BELMONT KLIMA Partizán-

ske B 15:3, P. Kršiak 4,5, T. Vlčko 4,5, J. Václav 
3,5, J. Trojan 2,5 – J. Kováčik 2, P. Klapka 1.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. BK Partizánske           14 11 1 2 172:80 37
2. ŠKST Bošany C          14 11 0 3 171:81 36
3. MK SO Nadlice           14 10 2 2 158:94 36
4. STK Veľké Uherce D  14 7 1 6 146:106 29
5. STK Žabokreky n/N. B 14 6 0 8 121:131 26
6. STK Veľké Uherce E  14 4 1 9   97:155 23
7. BK Partizánske B         14 3 1 10   82:170 21
8. Horná Ves                   14 1 0 13   61:191 16
 (mp, mb)

TURNAJ V ČÍSLACH
� A-SKUPINA: Benors Bánovce n/B. – Blades 

Bánovce n/B. 0:1 (0:1), J. Antala ml.. Flyers 

Prašice – Hammers Prievidza 3:3 (3:3), J. Ga-
let 2, L. Bajzík – J. Štubňa 2, M. Burský. Benors 

Bánovce n/B. – Flyers Prašice 0:5 (0:3), P. Det-
ko, J. Galet, D. Matala, L. Bajzík, M. Zdichavský. 
Benors Bánovce n/B. – Hammers Prievidza 

4:6 (4:3), P. Michalík 2, M. Herian, J. Kuric – A. 
Belica 3, R. Láslop, A. Kováč, M. Borský. Bla-

des Bánovce n/B. – Flyers Prašice 1:2 (1:1), 

V. Trepáč – A. Malinka 2. Blades Bánovce n/B. 

– Hammers Prievidza 5:2 (2:1), J. Antala ml. 3, 
V. Trepáč, V. Hladký – A. Belica, M. Burský. PORA-
DIE: 1. Flyers Prašice (skóre 10:4) 5 bodov, 2. Bla-

des Bánovce n/B. (7:4) 4, 3. Hammers Prievidza 
(11:12) 3, 4. Benors Bánovce n/B. (4:12) 0.

��B-SKUPINA: North Stars Handlová – Exit Bá-

novce n/B. 4:6 (1:1), Kotrik 2, M. Smolár, L. Chl-
pek – A. Stolár 3, M. Mikuš, D. Pisklák, D. Ride-

ky. North Stars Handlová – Artra Bánovce n/

B. 4:2 (1:1), M. Smolár 2, M. Struhár, L. Chlpek 
– L. Kohút, J. Görög. Exit BN – Artra Bánovce n/

B. 2:7 (0:4), A. Kopecký, A. Stolár – D. Zvalo 3, J. 
Görög 2, M. Slovák, T. Stolárik. PORADIE: 1. Artra 
Bánovce n/B. (skóre 9:6) 2 body, 2. North Stars  
Handlová (8:8) 2, 3. Exit Bánovce n/B. (8:11) 2.

�  SEMIFINÁLE: North Stars Handlová – Fly-

ers Prašice 1:2 (0:2), M. Trval – J. Galet, R. Si-
mon. Artra Bánovce n/B. – Blades Bánovce 

n/B. 1:0 (0:0), T. Stolárik.

�  O 3. MIESTO: North Stars Handlová – Bla-

des Bánovce n/B. 3:4 (1:3), J. Kotrík, J. Gecler, 
M. Trval – J. Antala ml. M. Maďara, V. Trepáč, P. 
Záhumenský.

�  FINÁLE: Artra Bánovce n/B. – Flyers Pra-

šice 1:3 (1:0), T. Stolárik – J. Galet 2, R. Simon.                                                                                         
 mp

Družstvo Artra Bánovce n/B. skončilo druhé

Reprezentanti Drap Partizánske – zľava: Dominik Buday, David Melichárek (štartoval v začiatoč-

níkoch), Adam Buday a Tibor Ďurček

Pohár do Prašíc, Artra druhá
Víťazom 1. ročnika florbalového turnaja, ktorý sa hral v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad 
Bebravou, sa stali hráči družstva Flyers z Prašíc. Tí vo finále zdolali 3:1 víťaza premiérového ročníka 
bánovskej ligy družstvo Artra Bánovce nad Bebravou, ktoré v polčase viedlo. Tretiu priečku obsadil 
domáci tím Blades, ktorý v stretnutí o tretie miesto vyhral 4:3 nad North Stars z Handlovej. Podľa 
slov hlavného organizátora Róberta Pavláska: ,,Turnaj mal kvalitnú úroveň. Sklamaním bol do-

máci celok Exit, ktorý za nešportové správanie bude mať zakázanú účasť v ďalších turnajoch 

a taktiež aj v bánovskej lige.“ Najlepším brankárom sa stal Miroslav Struhačka z Blades Bánovce 
n/B. a najlepším strelcom so 6 gólmi Jakub Galet z Flyers Prašice. Ceny medailistom i najlepším indi-
vidualitám odovzdával predseda občianskeho združenia Rozvoj Športu v Bánovciach Jozef Farkaš.

Nesvady boli dejiskom 3. kolo Pohára Západoslovenského zväzu karate mládeže, s ktorým 

paralelne prebiehali aj majstrovstvá ZsZK seniorov. O nominačné body a zároveň krajské 

tituly súperilo stošesťdesiat pretekárov z pätnástich oddielov. Medailovou žatvou skončilo 

vystúpenie s 21 pretekármi druhej najpočetnejšej výpravy karate klubu Trend Bánovce nad 

Bebravou. Bánovčania si na nesvadských tatami vybojovali celkom 23 medailí (9 zlatých, 

9 strieborných a 5 bronzových), čo znamenalo druhé miesto v poradí klubov. Zvíťazil KU-

MADE Topoľčany, ktorého 36 pretekárov získalo 43 medailových priečok (9 – 15 – 19), kým 

tretí skončil TAIYO Kolárovo (21 pretekárov, 9 – 5 – 6). V Nesvadoch mal svoje zastúpenie aj  

Drap Partizánske, ktorého trojica reprezentantov sa postarala o dve zlaté, jednu striebornú 

a dve bronzové priečky, čo stačilo na celkové siedme miesto. Bánovskí karatisti sa presadili 

aj medzi začiatočníkmi, kde dosiahli bilanciu dve zlaté, jednu striebornú a dve bronzové 

medaily, čo im vynieslo druhú priečku za KK Topoľčany (3 – 1 – 0). V individuálnom zápolení 

sa z Trendu najviac darilo Janke Repovej, ktorá získala tri prvenstvá, dvomi sa môže pochváliť 

Dominik Jánošík a rovnako aj drapák Dominik Buday. Zasúťažil si aj tréner KK Trend Peter 

Bežák, ktorý si medzi seniormi v súbornom cvičení kata vybojoval krajský titul.
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FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV

Š P O R T

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

SABINOV –  HARVARD PARTIZÁNSKE 
6:6  (2:2, 0:1, 4:3)

Už v 2. min Rajčan poslal do úniku Skukáleka a 
ten pekným blafákom nedal domácemu branká-
rovi žiadnu šancu. Hostia sa však tešili len 17 se-
kúnd, keď vyrovnal Goliaš, ktorý sa presadil aj v 
10. minúte. O necelé dve minúty však Kučera vy-
rovnal zo štandardnej situácie po Zelezníkovom 
priťuknutí. V 24. min sa Michal Zajac svojim typic-
kým spôsobom predral cez domácich hráčov a 
vymietol pravý vinkeľ sabinovskej bránky. V ďal-
šom priebehu svoje výborné šance v rýchlom sle-
de nepremenili Skukálek a Michal Zajac, a keďže 
domáci panteri nedokázali skórovať ani z trestné-
ho strieľania, na druhú prestávku odchádzali Par-
tizánčania s jednogólovým náskokom. Na začiat-
ku tretej tretiny sa strhla gólová prestrelka. Po 21 
sekundách vyrovnal Zagrapan, ale Harvard bles-
kovo odpovedal, keď po prihrávke Michala Zaja-
ca vymietol pravý horný roh domácej bránky pre 
zmenu Skukálek. Neuplynuli ani dve minúty a Sa-
binov sa opäť dotiahol na Partizánčanov. Tí odpo-
vedali v ďalšom striedaní gólom Michala Zajaca 
a o minútu sa prvýkrát ujali dvojgólového vede-
nia, keď Kučera zužitkoval nájazd po Rajčanovom 
vyhodení loptičky. V 51. min však Joščák znížil na 
5:6 a päť minút pred koncom po chybe obrany 
hostí Nehila vyrovnal na 6:6. V poslednej minú-
te najprv domáci brankár so šťastím vyrazil gó-
lovú strelu Kučeru, aby následne domáci netrafili 
prázdnu bránku Harvardu. 

� GÓLY: 2. a 9. Goliaš, 41. K. Zagrapan, 44. 

Magura, 51. Joščák, 55. Nehila – 2. Skukálek 

(Rajčan), 11. Kučera (Zelezník), 24. M. Zajac 

(Makeš), 42. Skukálek (M. Zajac), 44. M. Zajac 

(Ivanka), 45. Kučera (Rajčan). � HARVARD: Š. 

Rajčan – D. Makeš, M. Smatana, M. Zajac, P. 

Ivanka, I. Skukálek, R. Cvopa, M. Ondruška, S. 

Zelezník, D. Turček, T. Kučera.

TVRDOŠÍN – HARVARD PARTIZÁNSKE 
7:2 (3:0, 2:1, 2:1) 

Partizánčania si v úvode vypracovali niekoľko 
dobrých šancí na gól, ale skórovať sa im ne-
podarilo. V 15. min išiel Tvrdošín do vedenia, 
keď na konci presilovky presne trafil po dob-
re zahratej akcii Gerát. V 17. min po chybe ob-
rany hostí pridal druhý gól Planieta a o ďalšie 
dve minúty po rýchlom brejku Reguly zvýšil 
na 3:0. V druhej tretine Partizánčania zmenou 
taktiky vyrovnali hru a vypracovali si niekoľko 
šancí. Domáci čakali na rýchle protiútoky a po 
jednom z nich, si v 32. min Kuloštiak vychut-
nal  brankára Rajčana, ktorý sa následne ne-
chal vystriedať. V 35. min sa konečne tešil aj 
Harvard, keď sa po aktivite Michala Zajaca v 
skrumáži pred domácou bránkou najlepšie zo-
rientoval Ivanka a trafil pravý horný roh. Hostia 
boli aktívnejší, no skórovať sa im nepodarilo. 
Naopak, minútu pred koncom druhej tretiny 
z diaľky pekne trafil Planieta. V poslednej časti 
hry pokračoval Harvard v aktívnom napádaní, 
góly však strieľali domáci. V priebehu 43. a 46. 
min Planieta poslal Tvrdošín do vedenia 7:1 a 
o víťazovi zápasu bolo prakticky rozhodnuté. 
Zápas sa dohrával s množstvom nechutných 
zákrokov, ktoré so športom nemajú nič spo-
ločné. V 53. min Harvard kozmeticky upravil 
skóre na 2:7, keď peknú akciu po osi Skukálek 
– Ivanka, zakončil do prázdnej bránky Michal 
Zajac. Najlepší strelec Harvardu tak dal sym-
bolickú bodku za účinkovaním Partizánčanov 
v extralige.

� GÓLY: 15. Gerát, 17., 39., 43. a 46. Planieta, 

19. Reguly, 32. Kuloštiak – 35. Ivanka, 53. M. Za-

jac (Ivanka). � HARVARD: Š. Rajčan (32. M. Jur-

sa) – D. Makeš, M. Smatana, M. Zajac, P. Ivanka, 

I. Skukálek, R. Cvopa, M. Ondruška, S. Zelezník, 

D. Turček, T. Kučera.           (mp, pi)

Harvard získal deviaty bod, ale s extraligou sa rozlúčil
Hráči FBK Harvardu Partizánske odcestovali 

na posledné dve kolá základnej časti florbalo-

vej extraligy mužov do Sabinova a Tvrdošína v 

oklieštenej zostave, navyše bez trénera Dušana 

Ďuríčka, ktorý si na jednom z tréningov zranil 

predkolenie. Odhodlanie Partizánčanov pobiť 

sa o nádej na záchranu v extralige však bolo 

veľké. V zápase proti Sabinovu podali hráči Har-

vardu dobrý, ale najmä bojovný výkon a po re-

míze 6:6 sa bodovo dotiahli na Dubnicu, ktorá 

prehrala v Žiline. ,,Do zápasu sme nastúpili s 

cieľom pozorne brániť, vyrážať do rýchlych 

brejkov, ale hlavne bojovať. Čo sme si pred-

savzali, to sme splnili a preto som spokoj-

ný. Dali sme do hry srdce. Sabinov mal viac 

z hry, ale my sme neustále hrozili a dokáza-

li sme si vypracovať dobré príležitosti. S vý-

nimkou stavu jedna-dva sme neustále viedli 

a verili sme, že môžeme byť úspešní. Už tra-

dične sme sa však dopustili zbytočných chýb 

a súperovi sme umožnili vyrovnať. Aj bod 

bol pre nás veľmi dôležitý,“ zhodnotil stretnu-

tie kapitán Harvardu Peter Ivanka, ktorý pred-

posledným stretnutím sezóny odovzdal kapi-

tánsku pásku obrancovi Mariánovi Ondruškovi. 

,,Chceli sme sa mu takto poďakovať za jeho 

obetavosť a bojovnosť na ihrisku, ale aj za 

príkladný prístup mimo neho počas celej se-

zóny.“ V dôsledku lepších vzájomných zápasov 

s Dubnicou ,,stačilo“ Partizánčanom na účasť 

v baráži o zotrvanie v extralige v poslednom 

stretnutí sezóny vyhrať v Tvrdošíne. Všetko mali 

vo vlastných rukách. Harvard aj napriek snahe 

však na Orave nezopakoval predchádzajúci vý-

kon. Na malom ihrisku v Tvrdošíne to bol predo-

všetkým boj. Navyše, rozhodcovia paradoxne z 

Nižnej, ktorá čakala na svojho súpera v baráži, 

zápas nezvládli a často púšťali fauly na hrani-

ci zákernosti. ,,V stretnutí s Tvrdošínom sme 

nedokázali premeniť naše šance. V pohode 

hrajúci domáci, ktorým o nič nešlo, boli efek-

tívnejší a musím priznať, že aj florbalovejší, 

takže zaslúžene vyhrali. Sme veľmi sklama-

ní, že sa nám nepodarilo udržať v Partizán-

skom extraligu,“ boli slová Petra Ivanku. Po 

prehre 2:7 obsadilo Partizánske pri premiérovej 

účasti v najvyššej slovenskej florbalovej súťaži 

mužov konečné 12. miesto, čo znamená zostup 

späť do I. ligy. S extraligou sa rozlúčili aj Dolný 

Kubín a Michalovce, baráž čaká Dubnicu nad 

Váhom s prvoligovou Nižnou, ktorá má veľkú 

chuť na extraligu. 

��Zostávajúce výsledky 27. kola: Dolný Ku-

bín – 1. FBC Trenčín 5:22 (3:8, 0:9, 2:5). Žili-

na – Nová Dubnica 6:3 (0:2, 2:0, 4:1). Tvrdo-

šín – DRAGONS Bratislava 6:10 (2:4, 2:6, 

2:0). FTVŠ UK Bratislava – Stupava 10:5 

(2:2, 4:2, 4:1). Prešov – Michalovce 13:7 

(4:1, 3:3, 6:3). FLORKO Košice – ATU Košice 

4:4 (2:1. 1:1, 1:2).

��Zostávajúce výsledky posledného 28. kola: 

Nová Dubnica – Dolný Kubín 9:5 (3:1, 3:1, 

3:3). ATU Košice – Prešov 6:11 (3:3, 1:4, 

2:4). 1. FBC Trenčín – Žilina 10:2 (4:1, 3:0, 

3:1). Sabinov – DRAGONS Bratislava 11:6 

(1:0, 3:1, 7:5). Michalovce – FLORKO Košice 

12:13 (5:5, 2:3, 5:5).

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
 1. FTVŠ UK Bratislava          26   23  2    1    233:86  48 
 2. ŠK 1. FBC Trenčín       26   22  3    1    277:122 47
 3. Florko Košice          26   19  4    3    221:125 42 
 4. Dragons Bratislava   26   17  1    8    173:126  35
 5. Grasshoppers Žilina              26   16  2    8   164:143 34
 6. Predator Sabinov           26  15  3  8 213:178  33 
 7. ATU Košice                           26   13  5  8    175:140 31  
 8. Bogdau Stupava                   26   11  1   14  172:186  23 
 9. Mikuláš Prešov                      26    9  4   13   173:180  22 
10. FBK Tvrdošín                       26    8  1   17    160:209  17
11. VS Nová Dubnica                 26   5  1 20 154:229 11
12. FBK Harvard  26   4  1  21  136:224    9
13. FBK Michalovce                   26   4  0   22    171:286   8 
14. Žatva 90 Dolný Kubín          26   1  2   23 113:301   4

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
� 21. KOLO: HK DANLOG Partizánske 

– UDHK Nitra 21:40 (10:20), HK DAN-
LOG: N. Beláková – T. Koprdová 1, M. 
Svobodová 1, L. Kubáňová 5, M. Kom-
pasová, D. Krajčovičová, S. Ondriškovi-
čová, V. Šudíková, E. Bettáková 5/5, P. 
Legeňová 6, L. Horníková 3, trénerka: K. 
Beňušková. Prešov – Trenčín – odložené. 

Sereď – ŠKP Bratislava 35:35 (17:19). Byt-

ča – Šurany 29:26 (16:7). Dunajská Streda 

– Šaľa 24:36 (14:22). Senica – Bernolákova 

Košice 23:37 (15:20). Michalovce a Brezová 

p/Br. – voľno. 

� DOHRÁVKA 16. KOLA: Šaľa – Trenčín 

29:24 (11:10).

1. UDHK Nitra         18 17 0 1 640:447 34
2. Michalovce         18 16 0 2 592:405 32
3. Šaľa                   19 15 1 3 585:429 31
4. Bytča                    17 14 1 2 536:380 29
5. Bernolákova Košice 18 12 1 5 517:461 25
6. Šurany                 18 10 1 7 474:387 21
7. Trenčín                 17 8 0 9 514:452 16
8. DANLOG Partizánske 18 8 0 10 472:491 16
9. Dunajská Streda 19 7 1 11 426:539 15
10. ŠŠK Prešov        17 5 1 11 320:417 11
11. ŠKP Bratislava 19 4 1 14 411:546 9
12. Brezová p/Br.    17 3 0 14 379:473 6
13. Sereď                   18 1 1 16 426:669 3
14. Senica               17 1 0 16 378:574 2
 
I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
� 21. KOLO: HK DANLOG Partizánske 

– UDHK Nitra 26:21 (13:10), HK DANLOG: 
N. Beláková, N. Chotváčová – T. Koprdová 1, 
P. Gregušová 5, V. Gajdošová 9, V. Kapsová 5, 
D. Krajčovičová 5, B. Králová, S. Ondriškovičo-
vá 1, trénerka: K. Beňušková. Vranov n/T. – 

Michalovce 33:35 (17:18). Prešov – Trenčín 

– odložené. Močenok – ŠKP Bratislava 26:24 

(13:11). Bernolákova Košice, Brezová p/Br., 

Bytča a Šaľa – voľno. 

� DOHRÁVKA 16. KOLA: Šaľa – Trenčín 37:28 

(18:10). 

1. UDHK Nitra          16 13 0 3 452:372 26
2. ŠŠK Prešov           14 12 0 2 349:238 24
3. Bytča                   14 11 0 3 418:353 22
4. Michalovce          15 11 0 4 487:365 22
5. Šaľa                     16 10 0 6 472:401 20
6. Trenčín                15 9 0 6 421:389 18
7. ŠKP Bratislava   16 6 0 10 441:430 12
8. DANLOG Partizánske 15 5 0 10 350:424 10
9. Vranov n/T.        13 4 0 9 354:401 8
10. Močenok          15 3 0 12 328:462 6
11. Brezová p/Br.    14 3 0 11 266:383 6
12. Bernolákova Košice 13 1 0 12 275:395 2

 M-TN KRAJA – STARŠIE ŽIAČKY
� 6. KOLO (turnaj v Partizánskom): HK DAN-

LOG Partizánske – HK DANLOG Partizán-

ske B 16:5 (9:1), T. Karásková 4, I. Šútorová 3, 
V. Palušová 2, P. Korcová 2, S. Gašparovičová 2, 
N. Budošová, M. Hullmanová, A. Smatanová – 
T. Horečná 4, M. Kovalovská. Trenčín – Gabor 

Bánovce n/B. 20:16 (10:7), góly HK Gabor: L. 
Bridová 8, K. Matušincová 3, N. Šiková 2, N. Šev-
číková 2, A. Ráciková. HK DANLOG Partizán-

ske – Bytča 13:12 (6:6), góly HK DANLOG: T. 
Karásková 3, M. Hullmanová 3, I. Šútorová 3, 
A. Maxová 2, S. Gašparovičová 2. HK DANLOG 

Partizánske B – Gabor Bánovce n/B. 23:22 

(15:8), M. Kovalovská 8, T. Horečná 5, B. Králová 
4, V. Bohunská 3, N. Tužinská 3 – L. Bridová 10, 
N. Šiková 5, K. Matušincová 4, N. Ševčíková, D. 
Petríková, H. Žitňanová. Bytča – Trenčín 15:18 

(5:8). DANLOG Partizánske – Gabor Bánov-

ce n/B. 21:18 (14:6), T. Karásková 4, A. Maxová 
3, M. Hullmanová 3, I. Šútorová 3, P. Korcová 2, 
A. Smatanová 2, S. Gašparovičová 2, E. Štetiaro-
vá, P. Točíková – K. Matušincová 7, N. Ševčíková 
4, L. Bridová 4, N. Šiková, D. Petríková, Z. Galko-
vá. HK DANLOG Partizánske B – Bytča 16:18 

(10:8), góly HK DANLOG: T. Horečná 8, M. Ko-
valovská 3, V. Bohunská 3, B. Králová 2. Tren-

čín – HK DANLOG Partizánske B 21:7 (12:3), 

góly HK DANLOG: M. Kovalovská 4, T. Horečná 
2, V. Bohunská. Bytča – Gabor Bánovce n/B. 

17:15 (9:9), góly HK Gabor: L. Bridová 6, N. Šev-
číková 5, K. Matušincová 2, Pilchová. HK DAN-

LOG Partizánske – Trenčín 9:21 (5:10), góly 
HK DANLOG: T. Karásková 5, I. Šútorová 2, M. 
Hullmanová, A. Smatanová. 

1. Štart Trenčín                 24 22 0 2 479:325 44
2. Gabor Bánovce n/B.    24 14 1 9 462:400 29
3. MHK Bytča                    24 12 2 10 395:351 26
4. DANLOG Partizánske  24 9 0 15 370:368 18
5. DANLOG Partizánske B 24 1 1 22 242:504 3

 mp

MLÁDEŽ
MEDZI SEDMIČKAMI

V úvodných minútach dominovali pozorné ob-
rany s oboma brankárkami. Až v 7. min otvorila 
strelecký účet Chrenková. Domáce si postup-
ne vypracovali aj štvorgólový odstup, keď v 20. 
min Hrbková zvyšovala na 9:5, no Partizánčan-
ky zareagovali, dotiahli sa na dva góly, čo potvr-
dzoval aj polčasový stav 13:11, ktorý v polovi-
ci poslednej minúty stanovila Michnová. Hneď 
po zmene strán dokonca Kostelná upravila na 
13:12. Domáce zvýšili agresivitu, dôraz a tem-
po hry, naštartovali ich aj vylúčenia Michnovej 
a Janšákovej a do 40. min odskočili na 19:12. Za 
stavu 20:14 potom hostky zbabrali dvojnásob-
nú presilovku. V domácej bránke navyše čaro-
vala Roháčková, ktorá sa veľkou mierou pričini-
la, že Sokol vyhral záverečnú sedemnásťminú-
tovku 13:4(!) a stretnutie vysoko 33:18.

� SOKOL:  Roháčková, Doláková – Tóthová 
1, Lešková 3, Chrenková 7/2, Hrbková 6/1, 
Adámková 2, Rechtorisová 1, Bártová, Osi-
nová, Révajová 2, Uhráková 5, Mičiníková 
4/1, Selucká 2, Mýlková, trenér: J. Beňadík. 
� HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská 
– V. Žišková, S. Blažeková 3, D. Šichmanová 1, 
P. Legeňová 1, L. Kubáňová, A. Kostelná 1, K. 
Kankulová, Z. Janšáková 1, A. Šáteková 2, K. 
Michnová 4, E. Hodošková 2, E. Minarčíková 
3, E. Bettáková, B. Micheľová, tréner: J. Han-
ták. � POK. HODY: 4/4 – 2/1. � VYLÚČENÉ: 4 
– 3. � ROZHODOVALI: Bubeníček a Kosmák 
– 150 divákov. � PRIEBEH: 2:0, 2:2, 5:2, 5:3, 
6:4, 7:5, 9:5, 9:7, 11:7, 12:10, 13:10, (13:11), 
13:12, 19:12, 20:14, 22:14, 25:15, 25:16, 
33:16, 33:18.   

�� Zostávajúce výsledky 24. kola: Most 

– ŠKP Senec 34:21 (17:11). Slavia Praha – 

Olomouc 34:23 (14:8). Jindřichův Hradec 

– Veselí n/M. 17:21 (7:10). Šaľa – Michalov-

ce 27:27 (16:15). UDHK Nitra – Písek 26:24 

(15:10). Zlín – voľno. 

TABUĽKA 

1. Most                             22 20 0 2 643:499 40

2. Michalovce                    22 18 2 2 711:495 38

3. Poruba                          22 17 0 5 721:563 34

4. Slavia Praha                   22 15 0 7 688:551 30

5. Veselí n/M.                      22 14 2 6 549:505 30

6. Šaľa                              22 14 1 7 666:553 29

7. DANLOG Partizánske  22 12 1 9 578:575 25

8. Senec                               23 9 0 14 580:648 18

9. Olomouc                          22 7 1 14 529:614 15

10. Zlín                              22 5 0 17 553:659 10

11. Písek                            23 4 1 18 556:701 9

12. Jindřichův Hradec      22 4 0 18 461:637 8

13. UDHK Nitra-Sereď      22 1 0 21 517:752 2

	� PORADIE STRELKÝŇ: 153 gólov – Klaudia 

Michnová (HK DANLOG Partizánske), 147 – S. 

Szarková (Šaľa), 146 – K. Černá (Slavia Pra-

ha),  139 – J. Vargová (UDHK Nitra), 138 – M. 

Borovská (Písek), 130 – A. Polláková (ŠKP 

Senec)...

� PROGRAM 25. KOLA – 28.3. o 18. h: UDHK 

Nitra – Veselí n/M., 30.3. o 18. h: HK DANLOG 

Partizánske – Šaľa (Dvorský – Karlubík, Am-

bruš), Michalovce – Slavia Praha,  Písek – Zlín, 

Olomouc – Jindřichův Hradec, Most – Poruba, 

ŠKP Senec – voľno.           mp

Spoločná česko-slovenská hádzanárska interliga žien mala 
na programe stretnutia 24. kola. Hádzanárky HK Slávia DAN-
LOG Partizánske sa predstavili za riekou Moravou na palu-
bovke tretieho tímu ligy Sokola Poruba. Po vyrovnanom pr-
vom polčase (13:11), v ktorom taktickou hrou držali krok s fa-
voritom, nakoniec podľahli Porube vysoko  18:33. Stretnutie 
dvoch rozdielnych polčasov, ten druhý Poruba vyhrala jasne 

20:7!. Sokol je po očakávanom víťazstve veľmi blízko k historickému zisku bronzu v 
interlige. V súťaži teraz až do 30. marca nasleduje reprezentačná prestávka. Vyplní ju 
sústredenie slovenských reprezentantiek, ktoré sa v rámci prípravy na júnovú II. fázu 
play-off kvalifikácie MS 2013 proti Rumunkám zišli 17. marca opäť v Partizánskom. 
Tu zotrvajú do štvrtka 21. marca a následne z letiska vo Schwechate odletia do Por-
tugalska, kde sa v meste Leiria od 22. do 24. marca predstavia na medzinárodnom 
turnaji. Okrem domáceho národného tímu si zmerajú sily aj s Nórskom a španiel-
skym klubom Balonmano Porriňo. Reprezentačný tréner Peter Sabadka nominoval 
18-členný káder, v ktorom figuruje štvorica hráčok HK DANLOG Partizánske – bran-
kárka Simona Súlovská, krídelníčka Zuzana Janšáková, spojka Klaudia Michnová a 
pivotka Eva Minárčiková. 

PORUBA – DANLOG PARTIZÁNSKE 33:18 (13:11)  

Piaty ročník autokrosového seriálu Autokros 

grande Slovakia (AGS), ktorého preteky sa 

konajú v Motoršport aréne Beckert v Osla-

noch, mal na programe druhé podujatie. Do 

súbojov druhého kola deväťdielneho seriálu 

zasiahlo tentoraz v šiestich divíziách 32 pre-

tekárov. V divízii H1 do 1600 ccm sa oproti 

prvému kolu víťaz nemenil, keď opäť domi-

noval obhajca vlaňajšieho triumfu Vladimír 

Praženica z Krupiny. V divízii H2, vypísanej 

pre autá s pohonom jednej nápravy a s ľu-

bovoľným obsahom motora si po prvenstvo 

došiel do cieľa Andrián Žilík z Hrkoviec. V di-

vízii H4 juniorov nad 15 rokov sa z prvenstva 

opäť tešil Peter Plevka z Bystričian a v divízii 

H6 zas Radomír Plíhal z Trenčína. V divízii H7 

juniorov do 15 rokov triumfovala Lucia Kasa-

lová z Malých Uheriec pred druhým Andre-

jom Turanským z Partizánskeho a tretím Ri-

chardom Tothom z Banskej Štiavnice. Siedma 

priečka patrila pri premiére Janke Turanskej 

z Partizánskeho a ôsmy skončil Slavomír Ko-

rytár zo Šimonovian. O najdramatickejšie mo-

menty druhého kola, ale i v celej histórii AGS 

sa postaral jeho otec Stanislav Korytár (na 

foto), ktorý sa tentoraz zameral na divíziu H3 

– štvorkolky. Vo finále sa hneď po štarte pred-

ral na svojom žltom WV Polo na druhú priečku 

a v poslednej zákrute pri nájazde do tretieho 

kola sa chystal zaútočiť na vedúceho Marcela 

Dleska. No v tom sa auto ostrieľaného matado-

ra vymrštilo do vzduchu a po viacnásobnom 
salto mortale skončilo za ochrannou bariérou 
pár metrov od stojacich divákov. ,,Pocity? Ako 

keby som bol v práčke,“ pokúšal sa o náznak 
humoru Stanislav Korytár, no vzápätí s vážnou 
tvárou pokračoval: ,,Pokúšal som sa obehnúť 

Marcela Dleska, tachometer ukazoval niečo 

cez stodvadsať kilometrovú rýchlosť, keď 

mi pravé predné koleso zahranilo a už som 

letel vzduchom. Po dopade som bol poriad-

ne otrasený, keby som nemal v aute kvalit-

ný rám a sedačku s bezpečnostnými pás-

mi, možno tu už nie som... Bola to doteraz 

moja najväčšia havária a myslím, že aj jed-

na z najväčších v autokrose,“ opisoval hrô-
zostrašný zážitok Stanislav Korytár, ktorý ok-
rem modrín utrpel vážne zranenie prstenní-
ka ľavej ruky a skončil v nemocnici. Ani to ho 
však neodrádza od pokračovania v súťažení. 
,,Polo môže ísť rovno do šrotu, no už teraz 

mi mechanici skladajú nové auto.“

PORADIE PO 2. KOLE AGS 

�� DIVÍZIA H1 (do 1600 ccm): 1. V. Praženica 
(Škoda Favorit) Krupina – 40 bodov, 2. M. Gre-
guška (Škoda Felícia) Ilava – 27, 3. R. Lamoš 
(BMW) Žilina – 26...
��DIVÍZIA H2 (nad 1600 ccm): 1. A. Žilík (Ford 
Fiesta) Hrkovce – 37 bodov, 2. Michal Toth 
(Škoda Fábia) Pata – 32, 3. Martin Toth (Opel) 
Pata – 28, 4. Stanislav Korytár (VW Golf) Ši-
monovany – 25, 5. Miroslav Pospíchal (VW 
Polo) Chynorany – 20...
��DIVÍZIA H3 (4x4): 1. M. Dlesk (Škoda Fábia) 
Kameničany – 40 bodov, 2. M. Habrun (VW 
Golf) H. Nemce – 32, 3. J. Šebo (Toyota Corol-
la) – 29, ...6. Stanislav Korytár (VW Golf) Ši-
monovany – 22, 7. Anton Toma (Ford Siera) 
Veľké Uherce – 10.
��DIVÍZIA H4 (juniori nad 15 rokov – do 1600 
ccm): 1. P. Plevka (Honda) Bystričany – 40 bo-
dov, 2. K Šuriansky (Škoda Felicia) Oslany – 34, 
3. Ch. Laubert (Peugeot 306) – 15. 
��DIVÍZIA H6 (zadný náhon): 1. R. Plíhal (Škoda 
120) Trenčín – 40 bodov, 2. A. Zachar (BMW) 
Žilina – 17.                                                               
��DIVÍZIA H7 (juniori do 15 rokov – do 1600 
ccm): 1. Andrej Turanský (Alfa Romeo) Parti-
zánske – 37 bodov, 2. Lucia Kasalová (Mit-
subishi Colt) Malé Uherce – 33, 3. R. Toth (Pe-
ugeot 205) Banská Štiavnica – 32, 4. Slavomír 

Korytár (Honda) Šimonovany – 24, ...8. Janka 

Turanská (Alfa Romeo) Partizánske – 10.    mp

Korytár poslal auto do šrotu a skončil v nemocnici

SKUPINA O 1.-6. MIESTO

ISKRA PARTIZÁNSKE – BSC BRATISLAVA C 

66:62 (31:31)

Kým sa domáci stačili rozkukať, v 3. min pre-

hrávali 2:6. Následne však  potiahli domáci tím 

Varady s Talárom a Iskra do 8. min otočila na 

14:6. Partizánčania boli v laufe do 12. min, kedy 

viedli 20:11, v nasledujúcich minútach im však 

začala viaznuť streľba i prihrávky. Rýchlonohí 

hostia stačili do 15. min vyrovnať – 25:25 – a 

za nerozhodného stavu 31:31 odchádzali oba 

celky aj do šatní. Aj po veľkej prestávke začali 

lepšie Bratislavčania, ktorí sa dostali do tesné-

ho vedenia 37:38, no hlavne zásluhou Varady-

ho domáci v 25. min otočili na 44:38 a do 

poslednej štvrtiny vstupovali so sedembodo-

vým plusom 50:43. Ten však BSC behom dvoch 

minút zmazalo – 50:50 – a začínalo sa odzno-

vu. Domácim pomohla presná ruka Talára, kto-

rý bol faulovaný pri trojkovom pokuse a všetky 

tri šestky premenil – 53:50. Hostia však odpo-

vedali päťbodovou šnúrou – 53:55 – a dráma 

pokračovala. Iskra zmobilizovala všetky sily a 

do 37. min ušla na 63:56, no hostia neskladali 

zbrane a v predposlednej minúte to bolo len 

o dva body 63:61. Dve šestky Trča a jedna Mar-

tina Sasku v samom závere znamenali zmenu 

skóre na 66:62, na čo Bratislavčania už nedoká-

zali odpovedať.

� ISKRA: L. Varady 25, E. Jakubík 0, R. Zemba 

12, M. Talár 9, Martin Sasko 5, (Michal Sasko 

0, M. Špánik 2, P. Horňan ml. 7, Michal Trčo 

6), tréner: R. Trčo.  � ŠTVRTINY: 16:9, 15:22, 

19:12, 16:19. � TH ISKRY: 29/18. �ROZHO-

DOVALI: Loj a Weiss – 90 divákov.

�� Zostávajúce výsledky 2. kola: Trenčín – 

Nitra 82:69 (41:26). Topoľčany – Komárno 

71:63 (42:35). 

TABUĽKA 

1. Hinghlanders Komárno 6 4 2 391:377 10
2. Štadión Trenčín            6 4 2 403:431 10
3. Domov Topoľčany        6 3 3 413:398 9
4. Iskra Partizánske         6 3 3 427:414 9
5. BSC Bratislava C         6 3 3 379:384 9
6. BK EXIT Nitra                6 1 5 379:388 7

� Program 3. kola – 23.3.: BK EXIT Nitra – Is-

kra Partizánske, BSC Bratislava C – Domov 

Topoľčany, Hinghlanders Komárno – Štadión 

Trenčín.

SKUPINA O 7.-10. MIESTO

IVÁNKA PRI DUNAJI – BBK BÁNOVCE N/B. 

86:58 (39:31)

Napriek oklieštenej zostave mali Bánovčania 
veľmi dobrý vstup do zápasu, keď poľahky 
viedli 0:6. Domáci však v priebehu tejto štvrti-
ny tento náskok stiahli a prvé dejstvo sa skon-
čilo nerozhodne 16:16. Druhá štvrtina sa nies-
la v podobnom duchu ako tá prvá. Mierne na-
vrch mali domáci hráči, ktorí po niekoľkých vy-
darených rýchlych protiútokoch odchádzali do 
šatní s osembodovým náskokom 39:31. Tretia 
štvrtina však vyšla dokonale domácim, u kto-
rých sa naplno prejavila širšia lavička. Bánov-
čania sa naopak prezentovali nepresnou streľ-
bou, množstvom stratených lôpt posadili do-
mácich na koňa a tí si vybudovali dostatočný 
náskok, ktorý v poslednej časti hry upravili na 
konečných 86:58.

� BBK: I. Kolačan 19, M. Bučko 12, J. Gaj-

doš 10, A. Makiš 6, D. Makiš 3, (I. Turčan 6, 

A. Lahký 2), hrajúci tréner: I. Turčan. ŠTVR-

TINY:16:16, 23:15, 28:13, 19:14. TH BBK: 

16/10. � ROZHODOVALI: Loj a Malinka – 40 

divákov. 

��Zostávajúci výsledok 1. kola: Levice B – STU 

Bratislava 83:63 (39:31).

TABUĽKA 

1. Klokani Ivánka p/D. 3 2 1 259:229 5

2. Basketbal Levice B 3 2 1 254:236 5

3. STU Bratislava   3 2 1 207:192 5

4. BBK Bánovce n/B. 3 0 3 167:230 3

� Program 2. kola – 23.3.: BBK Bánovce n/B. 

– Levice B (23. o 18. h), STU Bratislava – Ivánka 
p/D..        (mp, rt, tp)

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV 

Švecová s Olejom halovými majstrami Slovenska
Po krajskom šampionáte sa atléti z okresu Partizánske dočkali medailí aj na halových majstrov-
stvách Slovenska v atletike, ktorých dejiskom bola opäť  bratislavská hala Elán. Vo výbornej forme 
sa predstavila predovšetkým študentka Gymnázia Partizánske štartujúca pod hlavičkou ŠK ŠOG 
Nitra Natália Švecová (na foto). Tá sa najskôr predstavila na hladkej šesťdesiatke, kde zo štvrté-
ho rozbehu časom 8,24 s postúpila do finále. V ňom si vylepšila osobný rekord o 0,04 s na 8,06 s a 
získala skvelý bronz, keď zvíťazila Natália Ostrožlíková (Spartak Dubnica n/V., 7,97 s) pred druhou 
Michaelou Môcikovou (Slávia UK Bratislava, 8,04 s). Ešte prenikavejším úspechom skončilo Šveco-
vej vystúpenie v štafete na 4 x 200 metrov, kde rozbiehala nitrianske kvarteto. Svoj úsek zvládla za 
26,44 s a spolu s Zrastákovou, Zeleňákovou a Ledeckou sa v čase 1:46,91 min stali halovými slo-
venskými šampiónkami. Menej vydarená bola pre Švecovú dvestovka, na ktorej skončila v čase 
26,99 s deviata. Guliarsky sektor v mužskej kategórii ovládol Matúš Olej (VŠC Dukla Banská Bys-
trica) z Brodzian. Už prvými dvomi pokusmi 17,70 a 17,77 m naznačil svoje ambície, ktoré po ne-
platnom štvrtom pokuse podčiarkol v štvrtej sérii. V nej poslal 7,25 kg vážiacu guľu do vzdialenosti 
18,07 m a stal sa halovým majstrom Slovenska. V piatom pokuse zapísal ešte 17,95 m, kým po-
sledný mal neplatný. Strieborný Radovan Pauer (Sparta Považská Bystrica, 16,76 m) zaostal o 1,31 
metra. Na žiackom šampionáte si svoje osobné maximum na osemstovke vylepšila takmer o päť 
sekúnd Ivana Bitarová (ŠK ŠOG Nitra). Do cieľa dobehla v čase  2:30,88 min, čo znamenalo veľmi 
slušné štvrté miesto. Žiačka ZŠ Veľká okružná Partizánske štartovala na rovnakej trati aj v kategórii 
dorasteniek, kde medzi o dva roky staršími súperkami skončila desiata v čase 2:35,81 minúty. Me-
dzi juniormi sa v behu na šesťdesiat metrov cez prekážky predstavil Marek Halmo (ŠK ŠOG Nitra), 
ktorý s druhým najlepším časom 8,75 s z prvého rozbehu postúpil do finále. V ňom šprintér z Kláto-
vej Novej Vsi zrýchlil o dve stotiny sekundy, no stačilo to len na piatu priečku, keď na medailových 
pozíciach sa zrodilo nasledovné poradie: 1. Roman Olejník (Dukla Banská Bystrica, 8,28 s), 2. Martin 
Tuček (Česká republika, 8,43 s), 3. Marek Vicáň (Slávia ŽU Žilina, 8,63 s). Šťastie skúšal Halmo aj na 
šesťdesiatke cez prekážky medzi mužmi. V druhom rozbehu skončil v čase 9,26 s piaty, čo na finále 
nestačilo, no vo vložených pretekoch s medzinárodnou účasťou skončil v čase 9,12 s štvrtý. Štafetu 
nitrianskeho AC Stavbár Nitra rozbiehala Partizánčanka Monika Ivanková. Viacnásobná medailis-
tka zo slovenských šampionátov však tento raz nemala dôvod na úsmev, keď so svojimi oddielo-
vými kolegyňami obsadila v čase 4:22,34 min piate miesto.         mp

Nadstavbová časť o konečné umiestnenie v tretej najvyššej slovenskej basketbalovej ligy mužov 
pokračovala ďalšími stretnutiami. Basketbalisti Iskry Partizánske si vo finálovej skupine o 1.-6. mies-
to poradili na domácej palubovke s ,,céčkom“ BSC Bratislava po záverečnej dráme o štyri body 66:62. 
Domácim chýbala dvojica kľúčových hráčov Matúš Novotný a Peter Terlanda ml., ale ani BSC nebolo 
na tom práve najideálnejšie, keďže do Partizánskeho pricestovali v sedemčlennej zostave. V drese Is-
kry bol pri chuti hlavne Lukáš Varady, ktorý nastrieľal 25 bodov. Zápas s množstvom nepresností na 
oboch stranách priniesol aj jednu kuriozitu, kým Bratislavčania premenili šesť trojkových pokusov, 
Partizánčania zo sedemnástich ani jeden! BBK Bánovce nad Bebravou nastúpil na svoj prvý duel v 
skupine o konečné 7. až 10. miesto v Ivánke pri Dunaji len so siedmimi hráčmi, keďže viacerí sú dlho-
dobo zranení, alebo majú pracovné povinnosti. A práve úzky káder sa výraznou mierou podpísal pod 
prehru Bánoviec v pomere 58:86.


